
DIFAION ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  192-194  - 18538 - ΠΕΙΡΑIΑΣ

ΑΦΜ 997930785 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 044760407000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 69639/02/Β/10/30

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος της 31/12/2015 - 5η εταιρική χρήση (01η ΙΑΝ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
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20142015 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Αποτέλεσμα προ φόρων

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Λοιπά συνήθη έσοδα

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Παροχές σε εργαζομένους

-688,10-733,93Αποσβέσεις

-18.779,78-16.492,13Λοιπά έξοδα και ζημίες

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Λοιπά έσοδα και κέρδη

-19.467,88-17.226,06Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-19.467,88-17.226,06Αποτέλεσμα προ φόρων

Φόροι εισοδήματος

-19.467,88-17.226,06Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-19.467,88-17.226,06Σύνολο

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26/08/2016

ΔΗΜΟΥ ΕΥΔΑΙΜΩΝ

ΝΑΤΑΛΙΑ Κ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

118263550 - 70800 -

Γ' ταξεως

ΚΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΑΔΤ ΑΕ 031835

ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΔΤ Ξ 974523
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