
Aρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:

Σύνθεση  Διοικητικού Συμβουλίου:

Διεύθυνση  Διαδικτύου Εταιρείας: www.ave.gr Ιωάννης  Βαρδινογιάννης Πρόεδρος , Μη Εκτελεστικό μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Απόστολος Βούλγαρης Αντιπρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

των Ετήσιων  οικονομικών καταστάστεων : 29 Μαρτίου 2016 Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης Εκτελεστικό μέλος

Θωμάς Ρούμπας Μη Εκτελεστικό μέλος

Νόμιμος ελεγκτής : ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΜΣΟΕΛ 11521) Νικόλαος  Θεοφανόπουλος Μη Εκτελεστικό μέλος

Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton ΑΕ (ΑΜΣΟΕΛ 127) Βασίλειος Γεωργιάδης Ανεξάρτητο Μέλος, μη εκτελεστικό

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Σύμφωνη γνώμη - θέματα έμφασης Αννα - Ειρήνη  Γιάκου Ανεξάρτητο Μέλος, μη εκτελεστικό

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 37.026.265,51 34.753.591,40 5.444.944,80 6.470.438,93

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 69.041.429,62 70.140.115,54 9.445.894,16 9.873.742,18 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 8.584.724,40 7.436.212,90 1.082.624,75 1.055.605,04

Επενδύσεις σε ακίνητα 9.416.200,00 9.866.000,00 9.416.200,00 9.866.000,00 Κέρδη  / (ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων  (2.380.120,16) (6.052.650,36) (1.991.081,20) (3.587.333,46)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 66.514.635,73 68.969.729,23 40.288.831,75 42.458.577,03 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (11.844.081,83) (17.588.457,91) (8.359.119,50) (10.771.810,25)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.364.793,20 4.393.644,25 57.363.868,78 25.074.424,18 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (13.189.985,57) (17.500.940,49) (9.446.056,49) (10.597.824,99)

Αποθέματα 2.950.309,23 2.647.847,39 781.327,60 1.542.249,86 Κατανέμονται σε :

Απαιτήσεις από πελάτες 9.865.596,72 9.309.545,09 6.527.290,31 8.165.723,50 Ιδιοκτήτες μητρικής (12.045.241,64) (14.701.757,51) (9.446.056,49) (10.597.824,99)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20.913.631,65 19.806.010,08 4.810.036,67 34.021.595,81 Δικαιώματα μειψηφίας (1.144.743,93) (2.799.182,98) 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 183.066.596,15 185.132.891,59 128.633.449,27 131.002.312,56 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 72.191,13 724.443,49 (63.767,20) (274.674,31)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (13.117.794,45) (16.776.497,00) (9.509.823,69) (10.872.499,30)

Μετοχικό  Κεφάλαιο 75.775.925,40 71.993.230,40 75.775.925,40 71.993.230,40 Κατανέμονται σε :

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (67.644.323,87 ) (55.463.466,28) (41.769.335,19 ) (32.259.511,50) Ιδιοκτήτες μητρικής (12.180.857,59) (14.192.493,44) (9.509.823,69) (10.872.499,30)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 8.131.601,53 16.529.764,12 34.006.590,21 39.733.718,90 Δικαιώματα μειψηφίας (936.936,85) (2.584.003,56) 0,00 0,00

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 3.641.624,49 (2.669.671,07) 0,00 0,00 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) (0,2535) (0,3230) (0,1988) (0,2330)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 11.773.226,02 13.860.093,05 34.006.590,21 39.733.718,90 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή -  (σε Ευρώ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 28.664.879,06 37.301.363,25 25.861.263,00 34.071.279,11 Κέρδη  / (ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων  

Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 18.016.023,10 19.072.133,42 9.061.374,71 8.865.765,09  και αποσβέσεων 962.798,07 (2.304.324,94) (458.157,11) (2.051.797,87)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 46.260.582,54 40.475.240,53 23.312.876,78 19.248.835,97

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση 44.750.217,52 36.633.777,43 26.301.675,79 19.474.223,80

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 33.601.667,91 37.790.283,89 10.089.668,78 9.608.489,69

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 171.293.370,13 171.272.798,52 94.626.859,06 91.268.593,66

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 183.066.596,15 185.132.891,59 128.633.449,27 131.002.312,56 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

0,00 -0,00 -0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχα) 13.860.093,05 10.636.589,05 39.733.718,90 30.606.217,20

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (13.117.794,45) (16.776.497,00) (9.509.823,69) (10.872.499,30)

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 3.782.695,00 20.000.001,01 3.782.695,00 20.000.001,00

1. Οι εταιρίες του Ομίλου  που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01 - 31/12/2015, με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Θυγατρικών 7.248.232,41 0,00 0,00 0,00

τους, τις διευθύνσεις τους, και τη μέθοδο ενοποίησης, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01-31/12/2015. Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01 - 31/12/2015, οι εταιρείες  ON PRODUCTIONS ΑΕ, ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ & ON NOIR AE περιλαμβάνονται Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 11.773.226,02 13.860.093,05 34.006.590,21 39.733.718,90

στην ενοποίηση με την μέθοδο της ολικής  ενοποίησης και με ποσοστά συμμετοχής 83,45%, 75,56% και 50,07%, ενώ στην προηγούμενη χρήση  01/01-31/12/2014  είχαν 

περιληφθεί στην ενοποίηση με την μέθοδο της  ολικής ενοποίησης και με ποσοστά συμμετοχής 100%,  66,16% & 60% αντίστοιχα.(σημείωση V6). Επίσης  στις ενοποιημένες (0,00) 0,00 (0,00) 0,00

 οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01-31/12/2015, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ περιλαμβάνεται στην ενοποίηση με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης

και με ποσοστό 70%, ενώ στην προηγούμενη χρήση 01/01-31/12/2014 είχε περιληφθεί στην ενοποίηση με την μέθοδο της  ολικής ενοποίησης με ποσοστό 51%.(σημείωση V6)

3. Η μητρική εταιρεία στις 23/10/2015 προέβει στην εξαγορά του 51% των μετοχών της εταιρείας "ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ" έναντι τιμήματος € 350χιλ. Η εν λόγω θυγατρική εταιρεία για τη

 χρήση 2015 ενσωματώθηκε στον όμιλο για πρώτη φορά με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, ωστόσο στην κατάσταση συνολικών εσόδων περιλήφθηκε από την ημέρα 

εξαγοράς της από τη μητρική (23/10/2015) έως το τέλος της χρήσης, δηλαδή για δύο μήνες. (σημείωση V6)

Πλήν των ανωτέρω   μεταβολών  δεν  υφίστανται  άλλες μεταβολές όσον αφορά   α) την σύνθεση των εταιρειών  που   ενσωματώθηκαν  στις ενοποιημένες  οικονομικές 

καταστάσεις  και β) την μέθοδο ενσωμάτωσης  τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης  01/01-31/12/2015, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση

 01/01 - 31/12/2014.

4. Οι ακόλουθες εταιρείες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση :

Επωνυμία
Συμμετοχή  

(άμεση)

Συμμετοχή  

(έμεση)
Χώρα εγκατάστασης

Εμμεση μέθοδος

EGGWAVE PUBLISING AE - 35,70% Ελλάδα 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014

STER CINEMAS D.O.O BEOGRAD - 3,78% Σερβία Λειτουργικές δραστηριότητες

STER CINEMAS D.O.O MONTENEGRO - 3,78% Μαυροβούνιο Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων (11.844.081,83) (17.588.457,91) (8.359.119,50) (10.771.810,25)

Οι λόγοι μη ενοποίησης των ως άνω εταιρειών αναφέρονται στη σημείωση 12 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης  01/01 - 31/12/2015. Πλέον / μείον προσαρμογές για:

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση V37 των οικονομικών καταστάσεων Αποσβέσεις 3.342.918,22 3.748.325,42 1.532.924,09 1.535.535,59

για τη χρήση 01/01-31/12/2015. Προβλέψεις 288.240,81 589.676,96 194.002,27 297.025,40

6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές (87.007,78) 0,00 (14.409,74) 0,00

στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου. Αποτελέματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές)

επενδυτικής δραστηριότητας 2.381.396,54 4.516.465,48 2.031.187,32 1.953.059,58

7. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 31/12/2015 ανέρχεται σε € 0 για την εταιρεία και τον όμιλο. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.082.565,13 8.202.402,99 4.336.850,98 5.238.540,95

Η  εταιρεία δεν έχει σχηματισμένη την 31/12/2015  πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς δεν υπάρχουν ανέλεγκτες πλην της κλειόμενης. Αντίστοιχα ο όμιλος Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

έχει σχηματίσει  πρόβλεψη για € 270 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί σωρευτικά  την 31/12/2015 ανέρχονται σε κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

€.2.254 χιλ για την Εταιρεία  και σε €6.327 χιλ  για τον Όμιλο, μεταξύ των οποίων ποσό € 657 χιλ. για την Εταιρεία και € 1.639 χιλ. για τον Ομιλο, αφορά την πρόβλεψη για Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (302.461,84) 2.230.151,50 760.922,26 4.659,70

τις υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου απο την υπηρεσία . Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.175.586,74) 9.310.665,17 (1.154.498,52) 5.799.190,56

8. Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εμπράγματα βάρη:Όμιλος € 18.200.000,00  -   Εταιρεία € 18.200.000,00 . (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 4.155.762,10 (8.667.358,88) 1.885.438,91 (6.486.575,51)

9. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31/12/2015 ήταν της Εταιρείας 45 και του Ομίλου 456, ενώ στις 31/12/2014 ήταν 54 για την εταιρεία και 436 (Μείον):

 για τον όμιλο. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (7.082.565,13) (8.202.402,99) (4.336.850,98) (5.238.540,95)

10. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές ( εισροές  και εκροές )  σωρευτικά από την έναρξη της  χρήσης 01/01/2015, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και Καταβλημένοι φόροι (1.532.101,20) (113.669,05) (1.733.652,28) 0,00

υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 01/01-31/12/2015, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (4.772.921,72) (5.974.201,33) (4.857.205,19) (7.668.914,93)

όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής: Επενδυτικές δραστηριότητες

Συναλλαγή ή υπόλοιπο (ποσά σε €) Όμιλος Εταιρεία Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 (352.546,00) (57.690,80)

α) Έισροές 0,00 555.680,12 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων  στοιχείων (1.837.624,22) (3.266.592,97) (635.564,26) (1.895.938,26)

β) Έκροές 0,00 811.846,93 Ενίσχυση θυγατρικών εταιρειών ομίλου 0,00 0,00 0,00 0,00

γ)  Απαιτήσεις 2.258.416,06 10.326.915,30 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00

δ) Υποχρεώσεις 0,00 3.169.103,99 Τόκοι εισπραχθέντες 36,62 34,81 2,61 24,21

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 668.854,20 500.824,67 Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.837.587,60) (3.266.558,16) (988.107,65) (1.953.604,85)

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής : Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3.782.695,00 20.000.001,00 3.782.695,00 20.000.001,00

Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων 5.265.297,91 (8.963.375,88) 2.681.476,69 (9.710.590,04)

01.01 - 31.12.15 01.01 - 31.12.14 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (1.662.689,95) (1.827.546,23) (335.059,04) (669.513,92)

Κέρδη από μη ενσωμάτωση θυγατρικών στον Όμιλο 0,00 1.160.543,50 0,00 0,00 Κεφαλαιακή ενίσχυση από μετόχους 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη από ενσωμάτωση θυγατρικής στον Όμιλο για πρώτη φορά 167.835,08 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 7.385.302,96  9.209.078,89  6.129.112,65  9.619.897,04  

Αναλογιστικές ζημιές πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού 26.081,40 (347.204,21) 57.958,15 (185.778,51) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Φόροι απευθείας ενσωματωμένοι στην καθαρή θέση (16.645,35) (17.115,80) (16.645,35) (17.115,80)  χρήσης (α) + (β) + (γ) 774.793,64 (31.680,59) 283.799,81 (2.622,75)

Αποτίμηση μη επενδυτικών παγίων (105.080,00) (71.780,00) (105.080,00) (71.780,00) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 713.693,43 745.374,02 239.245,27 241.868,02

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 72.191,13 724.443,49 (63.767,20) (274.674,31) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 1.488.487,07 713.693,43 523.045,08 239.245,27

12. Κατά την λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας τόσο από την ίδια όσο και από τις θυγατρικές και τις συγγενείς προς αυτήν εταιρείες.

13. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις άλλου Ομίλου. 0,00 0,00 0,00 0,00 

14. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

15. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων πλην αυτών που 

αναφέρονται στη Σημ. IV.5 της οικονομικής έκθεσης.

16. Ο λογαριασμός «Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση» αφορά δάνεια, που λόγω μη εκπλήρωσης μίας εκ των προϋποθέσεων αναγνώρισης τους ως μακροπρόθεσμων, 

 στο τέλος της περιόδου, εμφανίζονται ως βραχυπρόθεσμα, αλλά στο σύνολό τους, μέχρι την έγκριση των καταστάσεων, βρίσκονται στο τελικό στάδιο

 της ρύθμισής τους ως μακροπρόθεσμα.

17. Η έκτακτη Γ.Σ της 27/07/2015, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ μέχρι του ποσού των € 11.999.995,00 με την 

 έκδοση 17.142.850 προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου Σειράς Γ', ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,70, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καλύφθηκε μερικώς και μέχρι του ποσού των € 3.782.695 με την έκδοση 5.403.850 νέων Προνομιούχων Μετοχών

άνευ Ψήφου σειράς Γ’, ονομαστικής αξίας € 0, 70 εκάστης. (Σημείωση V19)

18. Στις 31/12/2015 ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. (Σημείωση V42)

19. Επίσης η Τακτική Γ.Σ της 30/06/2015 αποφάσισε την μετατροπή 1.363.723 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου της μετόχου STONEMAN HOLDINGS LTD σε 

1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη Σημ.V19 των  οικονομικών καταστάσεων 01/01-31/12/2015.

20. Επιπρόσθετα στις 04/11/2015 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των 1.363.723 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,70 € εκάστης, που προέκυψαν 

από τη μετατροπή ισόποσων μη εισηγμένων προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με τις αποφάσεις των Έκτακτων  Γενικών Συνελεύσεων της 26/07/2013 και της 30/12/2014.(ΣημV19)

21. Tα θέματα  έμφασης του νόμιμου ελεγκτή αναφέρονται στο   γεγονός  ότι αφενός τυχόν  σημαντική αρνητική απόκλιση στις προβλέψεις εξέλιξης της ελληνικής 

οικονομίας  θα μπορούσε να επιδράσει αρνητικά στη βιωσιμότητα της εταιρείας και στην αξία στοιχείων του μακροπρόθεσμου ενεργητικού της και αφετέρου

στην αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής  δραστηριότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών της.  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ KAI ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο FINANCIAL CONTROLLER &

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΜΠΗΣ

Χ-031531 Π 264132 / ΑΜ Α' ΤΑΞΗΣ 69800

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ   ( Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  ( Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ )

(δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν  ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες πού προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα  του Ομίλου και της Εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πρίν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, 

να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.  

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών ,Μεταφορών  και Δικτύων - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & 

Πίστεως

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3, 15125   ΜΑΡΟΥΣΙ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

        Μαρούσι,  29 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Όμιλος Εταιρεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   ( Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)  (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ )

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ( Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ )

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

http://www.ave.gr/

