PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122141660000
Έδρα Εταιρείας: Λ.Συγγρού 199, Ν.Σμύρνη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Εταιρεία) και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού/Γενική
Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/Γενική Διεύθυνση
Αγοράς/Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.Μ.Η.
Διεύθυνση Διαδικτύου εταιρείας:
http://www.profile.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων:
30 Μαρτίου 2016
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής
Κώστας Ρούσσος Α.Μ. ΣΟΕΛ 16801
Ελεγκτική Εταιρεία:
ΣΟΛ ΑΕ
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρμόδια Υπηρεσία Νομαρχία (ή Πρωτοδικεία):

Χαράλαμπος Στασινόπουλος:
Σπυρίδων Μπαρμπάτος:
Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος:
Αικατερίνη Φιλιππή:
Αριστείδης Ηλιόπουλος :
Εμμανουήλ Τσιριτάκης:
Αντώνιος Ρούσσος:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις απο πελάτες

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

4.920.399
4.988.612
514.601
328.475
7.171.772

5.041.097
5.606.291
472.000
347.895
9.194.589

4.906.539
3.538.300
3.774.907
297.723
5.676.002

5.030.796
4.072.867
2.243.491
317.143
7.355.697

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

11.966.737
29.890.596

7.306.255
27.968.127

7.004.026
25.197.497

6.207.830
25.227.824

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5.551.731
11.246.731
16.798.462
(109.964)
16.688.498
1.968.750
620.290
3.036.237
7.576.821

5.551.731
10.261.566
15.813.297
(89.435)
15.723.862
343.750
1.055.476
2.958.878
7.886.161

5.551.731
9.486.954
15.038.685
15.038.685
1.968.750
438.920
2.899.818
4.851.324

5.551.731
9.651.516
15.203.247
15.203.247
343.750
867.825
2.822.460
5.990.542

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

13.202.098
29.890.596

12.244.265
27.968.127

10.158.812
25.197.497

10.024.577
25.227.824

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1.1.2015 και
1.1.2014)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Αγορές Ιδίων Μετοχών
Διανομή αποθεματικών Ν. 4172/13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2015
και 31.12.2014)

15.723.862
964.636
16.688.498

15.071.124
889.236
(1.214)
(235.284)
15.723.862

15.203.247
(164.562)
15.038.685

14.999.712
440.033
(1.214)
(235.284)
15.203.247

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Μέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών:
Έμμεση Μέθοδος) Ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014
Κύκλος εργασιών
9.408.611
9.655.388
6.566.321
7.627.342
Μικτά κέρδη/ ζημίες
4.071.155
3.953.266
2.268.576
3.009.762
Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
976.746
935.706
(78.130)
493.516
Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων
979.007
970.684
(130.997)
468.537
Κέρδη/ Ζημίες μετά απο φόρους (Α)

893.621

893.354

Ιδιοκτήτες μητρικής

919.053

881.301

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας

(25.432)
71.015
964.636
986.451
(21.815)

12.053
(4.118)
889.236
877.311
11.925

Κέρδη/(ζημιές) μετά απο φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε €)
Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
και αποσβέσεων

0,0781

0,0749

2.841.421

2.882.173

(205.373)
40.811
(164.562)
(0,0175)
1.508.015

446.062
(6.029)
440.033
0,0379
2.145.381

ΟΜΙΛΟΣ
01.01-31.12.2015
01.01-31.12.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Μη ταμειακά έσοδα/έξοδα
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες)επενδυτικής
δραστηριότητας
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμων
κεφαλαίου κίνησης η που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες
Μείωση/ (αύξηση ) αποθεμάτων
Μείωση/ (αύξηση ) απαιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι Φόροι
Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων
Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αγορά ιδίων μετοχών
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Επιχορηγήσεις
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση)στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2015
01.01-31.12.2014

979.007

970.684

(130.997)

468.537

1.864.675
424.578
(599.792)

1.946.467
109.641
(508.377)

1.586.145
416.998
(524.234)

1.651.865
102.404
(450.491)

(23.271)
(118.142)
212.000

(68.895)
(110.286)
144.203

(20.761)
(47.762)
196.120

(63.275)
(69.852)
158.107

19.420
913.638
(157.933)

(107.768)
(1.653.253)
1.192.556

19.420
703.291
(1.034.529)

(107.768)
(237.609)
260.831

(307.385)
(245.034)
2.961.761

(10.523)
(272.074)
(38.657)
1.593.718

(267.083)
(125.835)
770.773

(9.147)
(263.716)
(21.341)
1.418.545

(2.772.922)
(1.126.298)
64.073
39.157
1.562.860

(2.105.498)
(1.260.567)
42.305
90.922
230.715

(3.577.047)
(927.321)
51.255
28.951
1.042.605

(1.949.116)
(985.343)
37.731
73.236
160.177

(2.233.130)

(3.002.123)

(3.381.557)

(2.663.315)

2.000.000
179.976
(301.471)

(1.214)
500.000
348.298
(395.637)

2.000.000
104.809
(301.471)

(1.214)
500.000
183.241
(395.637)

1.878.505

451.447

2.607.136

(956.958)

1.803.338
(807.446)

286.390
(958.380)

3.764.625

4.610.769

3.026.637

3.915.165

138.900
6.510.661

110.814
3.764.625

47.762
2.266.953

69.852
3.026.637

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες
1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τηρήθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσης 2014.
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του Ομίλου.
Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί από την Εταιρεία και τον Όμιλο για κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις έχουν ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
i) Για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
ii) Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
41.000
35.000
iii) Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
41.000
35.000
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση (28) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
4. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές, εκρόες) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης (1.1.2015) καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης (31.12.2015), που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως
αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Εισροές
200.000
β) Εκροές
1.198.983
γ) Απαιτήσεις
625.531
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
416.091
416.091
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2015 για τον Όμιλο ήταν 90 άτομα και την 31/12/2014 ήταν 81 άτομα . Για την Εταιρεία ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2015 ήταν 69 άτομα και την 31/12/2014 ήταν 66 άτομα.
6. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία η μητρική εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο, η σχέση συμμετοχής (άμεση ή εμμεση) καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015, παρατίθενται
αναλυτικά στη σημειώση (2) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
7. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως, ενώ είχαν ενσωματωθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης αντίστοιχης χρήσεως. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και ουδεμία
αλλαγή έχει επέλθει στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας από χρήση σε χρήση ή από περίοδο σε περίοδο. Στην χρήση 2015 ενοποιήθηκαν και οι νεοιδρυθείσες εταιρείες «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» και
«PROFILE SOFTWARE (UK) LTD».
8. Ο συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε 49.155 συνολικής αξίας κτήσεως € 32.629. Πλήν των ως άνω μετοχών δεν υπάρχουν άλλες μετοχές της μητρικής που να κατέχονται από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.
9.Στην διάρκεια της τρέχουσας χρήσης αποφασίσθηκε και υλοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED» . Σημειώνεται ότι εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 78.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,71
Ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 11,4286 Ευρώ για κάθε μετοχή και συνακόλουθα το συνολικό ποσό που εισφέρθηκε στην εν λόγω θυγατρική εταιρεία ανέρχεται σε 891.430,80 Ευρώ (εκ του οποίου το ποσό των 133.380 Ευρώ, αντιστοιχεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο ποσό εξ Ευρώ
758.050,80 Ευρώ, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού υπεραξίας μετοχών).
10. Η Εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας «GLOBAL SOFT A.E.» εισφέροντας ποσό € 76.230. Μετά την παραπάνω εισφορά το ποσοστό ιδιοκτησίας της Εταιρείας αυξήθηκε απο 96,7% σε 97,09%. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας € 2,93 εκάστης. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε για σκοπούς καλύψεως της ιδίας συμμετοχής της Εταιρείας στο πρόγραμμα «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης - παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» (συνοπτικά ICT4Growth).
11. Την 19η Νοεμβρίου του 2015 η Εταιρεία ίδρυσε την κατά 100% θυγατρική εταιρία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «PROFILE DIGITAL SERVICES A.E», εισφέροντας ποσό € 580.000 και η οποία
περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Η σύσταση της «PROFILE DIGITAL SERVICES A.E» πραγματοποιηθήκε λόγω της ανάδειξης της Εταιρείας ως Προσωρινού Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) για το έργο «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών
Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ» με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ).
12. Την 30η Δεκεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύστασης της νέας εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE SOFTWARE (UK) LTD», με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εν λόγω νεοσυσταθείσα εταιρεία, που στοχεύει στην ενίσχυση της διείσδυσης του Ομίλου στην εν λόγω γεωγραφική αγορά, έχει αρχικό
μετοχικό κεφάλαιο 300.000 λίρες Αγγλίας και ελέγχεται σε ποσοστό 100% από την θυγατρική «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYΡRUS) LTD» και περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
13.Με τις διατάξεις του ν. 4334/2015, αυξήθηκε από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα, για τα κέρδη που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. Λόγω της ως άνω αύξησης του φορολογικού συντελεστή
επαναϋπολογίστηκαν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της 31.12.2014 για την Εταιρεία και τον Όμιλο, με συνέπεια στη χρήση 2015 να ωφεληθούν τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου με ποσό € 41.174,18 και ποσό € 54.359,42 αντίστοιχα.
14. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν: α) συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης των αλλοδαπών θυγατρικών του Ομίλου ποσού € 20.640, β) επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών ποσού € 50.375

Ν.Σμύρνη 30 Μαρτίου 2016
O Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

O Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Στασινόπουλος Χαράλαμπος
ΑΔΤ Σ 577589

Μπαρμπάτος Σπυρίδων
ΑΔΤ ΑΕ 077416

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Ευάγγελος Αγγελίδης
ΑΔΤ 1157610

Λογιστής Α΄ Τάξης

Σαντούκας Ζαφείριος
ΑΔΤ ΑΙ 109838

