ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 27948/06/Β/92/11 - Γ.Ε.ΜΗ.: 057659404000
Έδρα : Αντώνη Τρίτση 21 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 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 "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτίου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία – Νομαρχία
Διεύθυνση Διαδικτύου:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό
Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν
τα στοιχεία και πληροφορίες):
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Υπουργείο Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως
www.euroconsultants.gr
-Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-Ευστάθιος Ταυρίδης, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-Χρήστος Μπουγιουκλής, Εκτελεστικό Μέλος
-Νικόλαος Ζαχαρής, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Ανέστης Κερεμλόγλου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Βασίλειος Σωτηρόπουλος, μη Εκτελεσικό Μέλος
-Διονύσης Χιώνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Γεράσιμος-Παύλος Καλογηράς, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Davis – Charles Wittig, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές

30 Μαρτίου 2016

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Γεώργιος Ν. Νίκου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21841
KSi Greece Ι.Κ.Ε. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 171
Με σύμφωνη γνώμη – Θέμα έμφασης

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015
31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
4.515.813,29
4.869.530,43
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
644.627,22
772.849,01
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
1.490.106,45
1.477.760,65
Αποθέματα
38.850,40
21.159,21
Απαιτήσεις από πελάτες
4.268.116,81
4.740.165,34
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρoυς ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2015
31.12.2014
4.382.409,40
23.111,92
1.952.265,54
3.098.174,63

4.735.006,69
38.711,56
2.186.654,24
3.055.544,06

1.450.387,58

1.397.972,10

500.787,24

605.768,37

12.407.901,75

13.279.436,74

9.956.748,73

10.621.684,92

4.775.940,00
(2.097.774,80)
2.678.165,20

4.775.940,00
(1.135.756,55)
3.640.183,45

4.775.940,00
(2.194.381,24)
2.581.558,76

4.775.940,00
(932.012,09)
3.843.927,91

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)

3.300.001,95

4.174.997,82

2.581.558,76

3.843.927,91

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

2.322.582,83
1.163.349,47
1.708.191,92
3.913.775,58

2.420.325,91
930.752,94
1.723.205,13
4.030.154,94

1.968.912,62
1.126.862,06
1.513.541,82
2.765.873,47

1.933.615,87
1.071.645,76
1.312.373,05
2.460.122,33

9.107.899,80

9.104.438,92

7.375.189,97

6.777.757,01

12.407.901,75

13.279.436,74

9.956.748,73

10.621.684,92

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)

621.836,75

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

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

534.814,37

-

-

-

0,00

-

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

εργασιών, τα ζημιογόνα αποτελέσματα της χρήσης 01.01 – 31.12.2015 και της αντιμετώπισης του γεγονότος ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

Η μητρική Εταιρία έχει ανέλεγκτες φορολογικά τις χρήσεις 2010 έως 2012, ενώ για τις θυγατρικές εταιρείες οι ανέλεγκτες χρήσεις παρατίθενται

αναλυτικά στην Σημείωση 13 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Δεν υπάρχει μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις, σε σχέση με την 31/12/2014.

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, δεν έχουν προκύψει λοιπά ουσιώδη γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν

σημαντικά την περιουσιακή διάρθρωση ή την πορεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας, όπως είναι διαμορφωμένη την 31.12.2015.
Δεν υπήρξε αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.

Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεμούσες δικαστικές αποφάσεις, υφίστανται στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας του

Ομίλου και της Εταιρείας και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική τους κατάσταση. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν
στη σημείωση 38 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Επί των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί: 1) προσημείωση ύψους 330.000,00 €, υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ» και 2)

προσημειώσεις υποθήκης ύψους 900.000,00 € υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί είναι: α) για ανέλεγκτες χρήσεις 124.103,43 € για την Εταιρεία και 189.643,80 € για τον Όμιλο, β)

Προβλέψεις για:
Επισφαλείς απαιτήσεις
Παροχές σε εργαζομένους
Καταπτώσεις εγγυήσεων
Απομείωση συμμετοχών
Σύνολο:

ΕΤΑΙΡΙΑ
199.058,92
98.656,91
162.384,00
3.055.606,84
3.515.706,67

ΟΜΙΛΟΣ
442.779,74
143.938,31
837.296,34
1.424.014,39

10. Στον Όμιλο, στην τρέχουσα περίοδο, καταχωρήθηκαν “λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους” ποσού (105.956,17) € τα οποία προέρχονται: α)
από «Συμμετοχή στα λοιπά συνολικά έσοδα συγγενών» ποσού 1.485,30 €, β) από «Κέρδη από επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων

διαθέσιμων προς πώληση» ποσού 20.203,37 €, γ) από «Ζημίες από μετατροπή οικονομικών καταστάσεων εξωτερικού (Συναλλαγματικές

διαφορές)» ποσού (44,33) €, δ) από «Αποθεματικά εύλογης αξίας - Μεταβολή φορολογικού συντελεστή» ποσού (27.214,08) €, ε) Αναπροσαρμογή

αξίας οικοπέδων και κτιρίων (166.360,46) € και στ) Αναλογιστικά Κέρδη 65.974,03 €. Στην Εταιρεία, στην τρέχουσα περίοδο, καταχωρήθηκαν
“λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους” ποσού (125.963,35) € τα οποία προέρχονται α) από «Κέρδη από επιμέτρηση χρηματοοικονομικών

στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση» ποσού 20.203,37 €, β) από «Αποθεματικά εύλογης αξίας - Μεταβολή φορολογικού συντελεστή» ποσού
(27.214,08) €, γ) Αναπροσαρμογή αξίας οικοπέδων και κτιρίων (166.360,46) € και δ) Αναλογιστικά Κέρδη 47.407,82 €

11. Την 31/12/2015 η Συγγενής εταιρεία «S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ» κατείχε 99.780 μετοχές της Εταιρείας με αξία κτήσης 268.408,20 €
και τρέχουσας αξίας 164.637,00 €. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σημείωση 24 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

12. Ο αριθμός του μόνιμου

προσωπικού της Εταιρείας την 31/12/2015 ανερχόταν σε 29 άτομα και του Ομίλου σε 64. O αριθμός του μόνιμου

προσωπικού της Εταιρείας την 31/12/2014 ανερχόταν σε 48 άτομα και του Ομίλου σε 89.

13. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της

Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του
Δ.Λ.Π. 24, προς αυτήν μέρη εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και
μελών διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης

(105.956,17)
(908.303,46)
(995.325,84)
87.022,38

52.455,03
461.478,21
412.983,75
48.494,46

ΕΤΑΙΡΙΑ
01.01-31.12.2015
01.01-31.12.2014
2.531.935,86
3.894.156,49
442.986,74
1.266.025,09
(202.451,27)
543.921,98
(818.956,94)
286.345,47
(1.136.405,80)
114.596,09
(1.136.405,80)
114.596,09
(125.963,35)
(1.262.369,15)
(1.262.369,15)
-

(0,1105)

0,0450

(0,1428)

0,0144

323.281,85

977.391,12

(73.688,59)

665.552,29

31.12.2014

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2015

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)

Μεταβολές σύνθεσης ομίλου
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Επηρεασμός υπολοίπου κερδών από κεφαλαιοποίηση κερδών & έξοδα αύξησης
κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων μετοχών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2015 και 31.12.2014
αντίστοιχα)

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015

3.713.519,61

3.843.927,91

3.659.665,91

(908.303,46)
33.307,59
-

461.478,21
-

(1.262.369,15)

184.262,00

-

-

-

-

-

-

3.300.001,95

4.174.997,82

2.581.558,76

3.843.927,91

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΟΜΙΛΟΣ

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Απόκτηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Εισπράξεις από πώληση συγγενούς / ποσοστού σε θυγατρική
Κατάπτωση εγγύησης υπέρ θυγατρικής
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Πώληση Ιδίων μετοχών
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
(α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΕΤΑΙΡΙΑ

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

(309.674,66)
-

634.713,92
-

(818.956,94)
-

286.345,47
-

278.204,80
83.112,45
33.263,27

259.074,50
61.406,65
72,54

156.703,27
32.819,93
-

142.775,97

(68.931,46)
311.851,46

(290.072,32)
363.885,51

346.066,67
242.521,58

(52.667,18)
278.308,52

(17.691,19)
333.378,85
49.341,70

(19.809,53)
397.156,90
(1.019.505,12)

(115.112,58)
413.189,64

615.536,21
(1.050.332,96)

(267.138,95)
(11.319,02)
414.397,24

(320.483,65)
(30.237,14)
36.202,26

(198.991,79)
58.239,78

(247.855,96)
18.816,35

(60.599,55)
813,01

(64.422,66)
-

(12.900,00)
(22.840,01)
-

(21.700,00)
(44.241,73)
-

2.181,74
(57.604,80)

(99.997,02)
4.124,01
15.000,00
(145.295,67)

11,93
(66.753,00)
(102.481,08)

(99.997,02)
205,01
15.000,00
(21.866,00)
(172.599,74)

363.635,45
(561.604,14)
(126.716,77)
(324.685,46)

885.795,11
(712.455,20)
(124.939,44)
48.400,47

370.857,45
(260.402,63)
(126.716,77)
(16.261,95)

413.345,76
(354.508,98)
(124.939,44)
(66.102,66)

616.371,33
648.478,31

677.064,27
616.371,33

121.325,42
60.822,17

32.106,98

(60.692,94)

(60.503,25)

46.706,28
-

(219.886,05)
341.211,47
121.325,42

15. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, της 22/06/2015, αποφάσισε α) την Έγκριση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) της εταιρίας, προς τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 42ε του κ.ν.2190/1920 και παροχή

εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρ. 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/20 για την θέσπιση του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών και β) την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σημείωση 24 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Εταιρία
134.696,98
62.236,80
282.824,79
77.005,89

16. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, της 19/06/2014, ενέκρινε την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.2190/1920 και

369.040,82

188.307,49

17. Τον Απρίλιο του 2015 συστάθηκε στο Abu Dhabi των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων η εταιρεία «EUROCONSULTANTS EMIRATES MANAGEMENT CONSULTANCY L.L.C.»

39.543,05

307,50

64.002,72

23.132,76

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στις σημειώσεις 17 και 18 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

την Απόφαση 1/503/13.3.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με σκοπό την ελεύθερη και χωρίς χρονικό όριο διακράτηση τους και την μελλοντική
ανταλλαγή τους με μετοχές άλλης ή άλλων εταιριών, στα πλαίσια της επιχειρηματικής στρατηγικής της. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σημείωση 24 της Ετήσιας
Οικονομικής Έκθεσης.

στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει σε ποσοστό 25%. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην σημείωση 18 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

18. Toν Ιούλιο του 2015 ολοκληρώθηκε η Λύση – Εκκαθάριση της «ΕΞΠΕΡΤΙΜ Α.Ε.», στην οποία η Εταιρεία είχε συμμετοχή 29,50% και η οποία πλέον παύει να ενοποιείται στον
Όμιλο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην σημείωση 18 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

19. Toν Ιούλιο του 2015 ολοκληρώθηκε η Λύση – Εκκαθάριση της «EUROCONSULTANTS DTM» με έδρα το Μπαχρέιν, στην οποία η Εταιρεία είχε έμμεση συμμετοχή 45,20% και η
οποία πλέον παύει να ενοποιείται στον Όμιλο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην 18 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
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ΠΑΡΙΣ Σ. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 880014/12

31.12.2014

4.174.997,82

Όμιλος
68.810,44
28.277,29
58.084,18
39.471,26

14. Οι εταιρείες του Ομίλου, τα ποσοστά με τα οποία η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

69.665,91
184.262,00
184.262,00
-

Σημ: Δεν υπάρχουν διακοπτόμενες εκμεταλεύσεις

-

Το θέμα έμφασης αφορά τις ενέργειες που έχει αναλάβει η Εταιρεία αναφορικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη μείωση του κύκλου

για λοιπές προβλέψεις:

ΟΜΙΛΟΣ
01.01-31.12.2015
01.01-31.12.2014
4.933.935,37
6.607.046,71
1.117.611,81
2.004.878,93
43.017,64
739.462,28
(309.674,66)
634.713,92
(802.347,29)
409.023,18
(879.569,35)
358.261,71
77.222,06
50.761,47

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΑΥΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑH 177920/08

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 946758/14
Α' Τάξης Α.Μ.Ο.Ε.: 50316

