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των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 26 Μαρτίου 2013 Μέλος : Αρετή Γ. Σουβατζόγλου

Νόµιµοι ελεγκτές: Νίκος Ιωάννου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25101) Μέλος : Λαυρέντιος-Στέλιος Α. Φρέρης

Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) Μέλος : Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης
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Μέλος : Γεώργιος Κουλούρης 

Μέλος : Χρήστος Αποστολοπουλος

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη /(Ζηµιές) χρήσης προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (64.211) (23.538) (38.709) (7.219) 
85.563 114.747 2.707 3.033 Κέρδη /(Ζηµιές) χρήσης προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες (1.594) 2.462 0 0 

185.526 209.204 89.956 110.343
9.481 9.625 92.456 102.067 Πλέον/µείον προσαρµογές για:
9.029 10.800 24 42 Αποσβέσεις 14.668 16.497 1.470 1.724 

35.806 52.297 11.149 12.257 Προβλέψεις και µη ταµειακά έξοδα 4.900 774 (654) 580 
10.313 30.342 743 3.787 Τόκοι και συναφή έσοδα (525) (1.097) (648) (1.042) 
13.580 14.547 4.677 2.781 Τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 21.235 22.233 10.212 9.920 

349.298 441.562 201.713 234.310 Ζηµίες/(κέρδη) από πώληση ενσώµατων παγίων (295) (179) (16) (95) 

Κέρδη/(Ζηµίες) αποτίµησης και πώλησης συµµετοχών, χρεογράφων και παραγώγων 468 407 32.251 (1) 
Έσοδα από µερίσµατα 0 0 (51) (1.693) 

62.506 62.506 62.506 62.506 Ζηµίες/(κέρδη) από συνδεδεµένες εταιρείες (2) (70) 0 0 
(53.525)                          14.825 18.099 56.195 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (212) (666) 0 0 

8.981 77.331 80.605 118.701 Αποµειώσεις αξίας στοιχείων ενεργητικού 24.810 758 0 758 

Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (758) 17.581 3.855 2.932 

1.824 20.984 0 0
10.805 98.315 80.605 118.701 Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες.

8.564 1.531 2.105 0 Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 871 1.410 18 33 
27.917 36.187 529 2.788 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 2.606 (8.982) (1.107) (601) 

224.679 227.988 104.713 104.759 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (395) (5.354) 2.691 (699) 
77.332 77.541 13.761 8.062 Μείον

338.493 343.247 121.108 115.609 Καταβληµένοι φόροι (2.368) (7.142) 0 (450) 

349.298 441.562 201.713 234.310 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (18.312) (18.804) (9.327) (9.406) 

Λειτουργικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 3.375 (457) 0 0 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (14.981) (21.748) (3.870) (8.191) 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων & ασώµατων παγίων στοιχείων (4.987) (8.850) (1.201) (515) 

1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 686 1.324 49 1.043 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 525 1.097 648 1.042 
98.315 105.972 118.701 109.881 Απόκτηση θυγατρικών / Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρικές 40 0 (873) (9.385) 

0 15.003 0 15.003 Μερίσµατα εισπραχθέντα / Επιστροφή κεφαλαίων από θυγατρικές 0 0 98 279 
(65.698) (22.167) (38.095) (6.176) (Αγορές)/Πωλήσεις µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων επενδύσεων (4.658) 20 0 150 
(20.938) 2.043 0 0 Επενδυτικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (1) 33 0 0 

(775) (2.176) 0 0 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (8.395) (6.376) (1.279) (7.386) 

(100) (360) 0 (7) 
10.805 98.315 80.605 118.701 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών µετοχών θυγατρικών 263 2.176 0 0 

Άυξηση µετοχικού κεφαλαίου (µείον έξοδα αύξησης) 0 14.996 0 14.996 

Εισροές/(εκροές) από µεταβολές ποσοστών σε υφιστάµενες θυγατρικές (548) (168) 0 0 

Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµων δανείων 7.532 (103) 0 0 

Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµων δανείων (1.221) (1.848) 2.105 0 

Αύξηση (µείωση) µακρ. υποχρ. από χρηµ. µίσθωση (169) 389 0 0 
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες Σύνολο Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες Σύνολο Αύξηση (µείωση) βραχ. υποχρ. από χρηµ. µίσθωση 14 138 0 0 

Κύκλος εργασιών 199.370             12.989                                         212.359                          263.912                            14.532                            278.444 Καταβεβληµένα µερίσµατα σε µετόχους µειοψηφίας (218) (816) 0 0 
Μικτά κέρδη (ζηµίες) 90.565               5.479                                           96.044 126.090                         6.531                                                       132.621 Επιστροφή κεφαλαίου σε µετόχους µειοψηφίας θυγατρικών (100) (353) 0 0 
Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων               (18.225)                 2.368                            (15.857) (1.294)                           2.046                                                             751 Χρηµατοοικονοµικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (2.206) (1.801) 0 0 
Κέρδη προ φόρων (64.211)             2.658                                          (61.553) (23.538)                         2.462                                                       (21.076) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 3.347 12.610 2.105 14.996 

Κέρδη (Zηµίες) µετά από φόρους (Α) (64.416)             (2.170)                                         (66.586) (25.311)                         1.920                                                       (23.392)

Κατανέµονται σε: Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (20.029) (15.514) (3.044) (581) 
Ιδιοκτήτες µητρικής (58.560)             (3.668)                                         (62.228) (19.923)                         627                                                          (19.296)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας                (5.856)                 1.498                              (4.358) (5.388)                           1.293                                                         (4.095) Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσης (από συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 21.629 37.380 3.787 4.368 

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσης (από διακοπείσες δραστηριότητες) 8.713 8.476 0 0 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 889                   -                                                    889 1.225                            -                                                              1.225 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (63.528)             (2.170)              (65.698)                          (24.086)                         1.920                            (22.167)                          Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης (από συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 10.313 21.629 743 3.787 

Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης (από διακοπείσες δραστηριότητες) 0 8.713 0 0 
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής (57.672)                           (3.668)                            (61.340) (18.698)                         627                                                          (18.071)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (5.856)               1.498                                            (4.358) (5.388)                           1.293                                                         (4.095)

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων
(3.557)               3.214                                              (343) 15.203                           3.122                            18.325                            

Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες Σύνολο Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες Σύνολο
Κύκλος εργασιών 10.479 -                             10.479                            19.555 -                             19.555 
Μικτά κέρδη (ζηµίες) 9.851 -                               9.851                            17.914 -                             17.914 
Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 3.125 -                               3.125                                 724 -                                  724 
Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων (38.709)             -                            (38.709) (7.219)                           - (7.219)                            

Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (38.984)             
-

                           (38.984)
(7.401)                           

-
(7.401)                            

Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής (38.984)             -                            (38.984) (7.401)                           - (7.401)                            
∆ικαιώµατα µειοψηφίας - -  - - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 889 -                                  889 1.225                            - 1.225                              
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)               (38.095) -                            (38.095) (6.176)                           - (6.176)                            

Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής (38.095)              -                            (38.095)                            (6.176)  -                              (6.176)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας - -  - - - -

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 4.595
-

                              4.595 2.448                            
-

2.448                              

2. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Οµίλου.
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2012 ήταν 144 άτοµα, ενώ στις 31/12/2011 ήταν 187 άτοµα.

    Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου κατά την 31/12/2012 ήταν 2.888 άτοµα, ενώ στις 31/12/2011 ήταν 3.587 άτοµα.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα 13.500 4.222 

β) Έξοδα 18.443 2.163 

γ) Απαιτήσεις 5.032 12.092 

δ) Υποχρεώσεις 22.487 6.552 

ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών διοίκησης 2.221 104 
0 0 
0 0 

8. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου καθώς και τα ποσά των προσβλέψεων εµφανίζονται στη σηµείωση 4.

10. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές.

12. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους για τον Όµιλο και την Εταιρεία 
Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1/ - 31/12/2012 1/1/ - 31/12/2011 1/1/ - 31/12/2012 1/1/ - 31/12/2011

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 1.111 1.531 1.111 1.531 
Φόρος εισοδήµατος που περιλαµβάνεται στα λοιπά συνολικά έσοδα (222) (306) (222) (306) 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 889 1.225 889 1.225 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΡΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Σ 686562 Α.∆.Τ Χ 546106 Α.∆.Τ. ΑΒ 528925 Α.∆.Τ  ΑΒ 055901

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 5256 Α´ ΤΑΞΗΣ
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

GOODY’S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Ε∆ΡΑ: ∆ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΤΙΡΙΟ 14Β, Τ.Κ. 190 19, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας GOODY’S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της 

Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των νοµίµων ελεγκτών.

Αρµόδια Υπηρεσία - Περιφέρεια:

∆ιεύθυνση διαδικτύου:

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. : 9219501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε: 35342/01AT/Β/96/294 (2010))

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έµµεση µέθοδος (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλ.Ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

4. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια αυτήν µέρη, είναι ως εξής : 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9. Στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 31/12/2012 περιλαµβάνονται οι κάτωθι προβλέψεις: i. Προβλέψεις για εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις του Οµίλου (€ 641), ii) Προβλέψεις για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις του Οµίλου (€ 1.913) και iii. Λοιπές προβλέψεις για τον Όµιλο (€ 1.594). 

11. Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωµατώνονται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης και συνολικό (άµεσο και έµµεσο) ποσοστό ενσωµάτωσης 100,00% στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάσσει η εταιρεία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. η οποία εδρεύει στην Ελλάδα.

13. Λόγω της πώλησης της ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝ∆ΟΣ Α.Ε., τα αποτελέσµατα της εταιρείας για την πέριοδο από 1/1/2012 έως 16/10/2012 καθώς και για τη χρήση του 2011 περιλαµβάνονται στη συνηµµένη κατάσταση αποτελεσµάτων ως διακοπείσα δραστηριότητα. Εκτενέστερη αναφορά γίνεται στη σηµείωση 3 των  Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2012.

Σπάτα, 26 Μαρτίου 2013

6. Η επωνυµία των εταιρειών που ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ή που δεν  ενσωµατώθηκαν  στις  ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις  στην  τρέχουσα περίοδο αναφέρονται στις σηµειώσεις 3 και 4 των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2012. Επίσης, στις ίδιες σηµειώσεις αναφέρονται και οι µεταβολές της µεθόδου ενσωµάτωσης κάποιας εταιρείας καθώς και η 

επεξήγηση του λόγου µεταβολής της µεθόδου ενσωµάτωσης.

7. ∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση των εταιρειών του Οµίλου.

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Μετοχικό κεφάλαιο 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (δ)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)

31/12/2012 31/12/2011

Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσης (1/1/2012 και 1/1/2011)

5. Το θέµα έµφασης ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών αναφέρεται στο γεγονός αναδιαπραγµάτευσης του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου, λόγω µη συµµόρφωσης µε καθορισµένες ρήτρεςυφιστάµενων τραπεζικών υποχρεώσεων που έχει ως επακόλουθο οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις να εµφανίζονται µεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό του (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στις σηµειώσεις 26 και 36 των Ετήσιων 

Οικονοµικών Καταστάσεων).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσης (31/12/2012 και 31/12/2011)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
Μεταβολές ποσοστών σε θυγατρικές

Μερίσµατα σε µετόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών

Λοιπά

1. Η επωνυµία, η χώρα της καταστατικής έδρας, το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου, η µέθοδος ενοποίησης που εφαρµόστηκε για κάθε µία από τις εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αυτών παρατίθενται στη Σηµείωση 4 των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2012.

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2012 31/12/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ


