
ÁÑ.Ì.Á.Å. 17720/06/Â/88/19 ÅÄÑÁ: ÍÅÁ ÓÁÍÔÁ ÊÉËÊÉÓ
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Σύµφωνα µε την απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ-
ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ".  Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη,  να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου του εκδότη,  όπου αναρτώνται οι
περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. 
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.fieratex.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων: 22 Αυγούστου 2008
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ιωάννα Κ. Γκόγκου Ελεγκτική εταιρεία: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. Τύπος έκθεσης επισκόπησης:  Με Θέµα έµφασης

AÖÏÉ ÁÍÅÆÏÕËÁÊÇ Á.Å. ÂÁÖÅÉÁ - ÐËÅÊÔÇÑÉÁ "ÖÉÅÑÁÔÅÎ Á.Å."

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (Επενδύουσας και Εταιρείας) ÔÇÓ 30 ÉÏÕÍÉÏÕ 2008
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΣΑ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
30.6.2008 31.12.2007 30.6.2008 31.12.2007

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 27.503.797,31 28.764.906,03 27.503.797,31 28.764.906,03 
Ά@λα περιουσιακά στοιχεία 85.952,46 113.309,30 85.952,46 113.309,30 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 894.288,06 806.601,66 1.306.499,54 1.306.499,54 
Αποθέµατα 5.530.627,63 6.166.486,03 5.530.627,63 6.166.486,03 
Απαιτήσεις από πελάτες 10.827.893,62 9.799.770,72 10.827.893,62 9.799.770,72 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.407.532,43 4.291.940,93 3.407.532,43 4.291.940,93 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.250.091,51 49.943.014,67 48.662.302,99 50.442.912,55 ============== ============== ============== ==============

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.527.303,75 7.527.303,75 7.527.303,75 7.527.303,75 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 19.855.103,59 22.081.273,97 20.267.315,07 22.581.171,85 
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας 27.382.407,34 29.608.577,72 27.794.618,82 30.108.475,60 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο Καθαρής Θέσης 27.382.407,34 29.608.577,72 27.794.618,82 30.108.475,60 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 900.000,00 1.200.000,00 900.000,00 1.200.000,00 
Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις 7.634.695,18 8.305.201,22 7.634.695,18 8.305.201,22 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.091.210,09 2.533.432,97 3.091.210,09 2.533.432,97 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.241.778,90 8.295.802,76 9.241.778,90 8.295.802,76 
Σύνολο υποχρεώσεων 20.867.684,17 20.334.436,95 20.867.684,17 20.334.436,95−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 48.250.091,51 49.943.014,67 48.662.302,99 50.442.912,55============== ============== ============== ==============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ
ÁÐ¼ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2008 ÌÅ×ÑÉ 30 ÉÏÕÍÉÏÕ 2008  (Επενδύουσας και Εταιρείας)

ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΣΑ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1.1-30.6.2008 1.1-30.6.2007 1.1-30.6.2008 1.1-30.6.2007

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου
(1.1.2008 & 1.1.2007 αντίστοιχα) 29.608.577,72 31.239.557,26 30.108.475,60 29.762.347,77 
Κέρδη (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους (2.226.170,38) 1.719.358,60 (2.313.856,78) 1.129.056,80 
Προσαρµογές λόγω µετατροπής συµµετοχής
σε επιχείρηση από θυγατρική σε συγγενή 0,00 (2.439.287,86) 0,00 0,00 −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

27.382.407,34 30.519.628,00 27.794.618,82 30.891.404,57 
Μερίσµατα σε µετόχους εταιρείας 0,00 (326.514,40) 0,00 (326.514,40) 
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ΄ευθείας
στα ίδια κεφάλαια 0,00 103.488,67 0,00 103.488,67−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(30.6.2008 & 30.6.2007 αντίστοιχα) 27.382.407,34 30.296.602,27 27.794.618,82 30.668.378,84 ================ ================ ================ ==============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ (Åπενδύουσας και Εταιρείας) ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÁÐÏ 1.1.2008 ÌÅ×ÑÉ 30.6.2008 (ðïóÜ óå Åõñþ)

ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΣΑ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1.1.-30.6.2008 1.1.-30.6.2007 1.4.-30.6.2008 1.4.-30.6.2007 1.1.-30.6.2008 1.1.-30.6.2007 1.4.-30.6.2008 1.4.-30.6.2007

Κύκλος εργασιών 15.486.299,60 21.756.857,00 8.273.786,43 10.672.549,26 15.486.299,60 19.166.500,81 8.273.786,43 10.672.549,26 
Μικτά κέρδη/ (ζηµίες) 10.475,08 2.220.655,95 154.543,86 1.065.155,04 10.475,08 1.484.557,65 154.543,86 1.065.155,04 
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (1.264.554,36) 759.105,95 (503.242,75) 309.908,87 (1.264.554,36) 252.682,81 (503.242,75) 393.700,20 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (2.627.674,49) 1.424.961,67 (584.538,00) 741.526,99 (2.715.360,89) 808.355,84 (585.898,96) 612.313,86−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (2.226.170,38) 1.719.358,60 (452.967,74) 610.589,92 (2.313.856,78) 1.129.056,80 (454.328,70) 481.376,79 ============== =============== =============== =============== =============== ================ =============== =============== 
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας (2.226.170,38) 1.532.206,48 (452.967,74) 610.589,92 (2.313.856,78) 1.129.056,80 (454.328,70) 481.376,79 
Μετόχους Μειοψηφίας - 187.152,12 - 0,00 - - - -
Κέρδος / (Zηµιά)  µετά από φόρους ανά µετοχή
-Βασικά (σε Ευρώ) (0,2182) 0,1502 (0,0444) 0,0598 (0,2268) 0,1107 (0,0445) 0,0472
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (230.157,15) 1.795.165,08 13.225,04 815.289,09 (230.157,15) 1.254.936,61 13.225,04 899.080,42

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò:

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (Åπενδύουσας και Εταιρείας) ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ
ÁÐÏ 1.1.2008 ÌÅ×ÑÉ 30.6.2008 (ðïóÜ óå åõñþ)

ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΣΑ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1-30.6.2008 1/1-30.6.2007 1/1-30.6.2008 1/1-30.6.2007

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (2.627.674,49) 1.424.961,67 (2.715.360,89) 808.355,84 
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 1.034.397,21 1.036.059,13 1.034.397,21 1.002.253,80 
Προβλέψεις 1.121.760,14 (475.649,91) 1.121.760,14 (478.797,36) 
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας 141.160,50 (150.638,91) 228.846,90 0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 169.687,33 213.211,73 169.687,33 172.755,51 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 635.858,40 (596.752,73) 635.858,40 (510.435,78) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.176.117,25) (2.451.877,28) (1.176.117,25) (2.119.706,26) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 883.288,06 2.661.737,47 883.288,06 2.689.725,77 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (135.032,74) (230.688,01) (135.032,74) (170.675,69) 
Καταβεβληµένοι φόροι 7.897,32 (75.339,31) 7.897,32 (65.118,04) −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 55.224,48 1.355.023,85 55.224,48 1.328.357,79 −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων 0,00 (410.209,48) 0,00 0,00 
Αγορά ενσώµατων και ά@λων παγίων στοιχείων (266.304,20) (379.251,23) (266.304,20) (373.591,46) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων
και ά@λων παγίων 77.840,34 3.289,70 77.840,34 0,00 −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) (188.463,86) (786.171,01) (188.463,86) (373.591,46) −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 223.122,53 75.963,57 223.122,53 0,00 
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 (244.108,48) 0,00 (244.108,48) 
Μερίσµατα πληρωθέντα (6.881,60) 0,00 (6.881,60) 0,00−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 216.240,93 (168.144,91) 216.240,93 (244.108,48) −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 83.001,55 400.707,93 83.001,55 710.657,85 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
έναρξης περιόδου 1.002.822,57 731.030,24 1.002.822,57 421.080,32 −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
λήξης περιόδου 1.085.824,12 1.131.738,17 1.085.824,12 1.131.738,17 ================ ================ ================ ================
Στις Επενδυτικές δραστηριότητες της προηγούµενης περιόδου η απόκτηση συγγενών αφορά τα ταµειακά διαθέσιµα µε
8.3.2007 της ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε., η οποία περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µέχρι και 8.3.2007 µε
τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης ενώ από  9.3.2007 µε τη µέθοδο της Καθαρής θέσης, επειδή έχει καταστεί από θυγατρι-
κή συγγενής. 

1. Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της "Επενδύουσας" περιλαµβάνεται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η
συγγενής εταιρεία "ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε." που εδρεύει στην ηµεδαπή, µε ποσοστό συµµετοχής 25% επί του συνόλου
των µετοχών της (κοινών). Σηµειώνουµε στις οικονοµικές καταστάσεις της "Επενδύουσας" της προηγούµενης
χρήσης µέχρι και 8/3/2007 η συµµετοχή στην ανωτέρω εταιρεία παρουσιάζονταν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενο-
ποίησης ενώ από 9/3/2007, επειδή η συµµετοχή στην εταιρεία "ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε." καθίσταται από θυγατρική συγγε-
νής,  παρουσιάζονταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. (σηµ.7 επί των οικονοµικών καταστάσεων)

2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές και Εκτιµήσεις του Ισολογισµού της 31.12.2007. 
3. Θέµα έµφασης Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Εφιστάται η προσοχή στη σηµείωση 17 των οικονοµικών καταστά-

σεων η οποία αναφέρεται σε ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
4. Οι φορολογικές δηλώσεις από τις χρήσεις 2001 µέχρι σήµερα της µητρικής και από τις χρήσεις 2005 µέχρι σήµε-

ρα της συγγενούς δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονο-
µικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.

5. Στις 30.6.2008 υπήρχαν επίδικες απαιτήσεις της Μητρικής κατά τρίτων συνολικού ποσού 558 χιλιάδες ευρώ. Για
τις υπάρχουσες απαιτήσεις σε καθυστέρηση έχει σχηµατισθεί µέχρι 30/6/2008 πρόβλεψη αποµείωσης συνόλου
1.078.000 ~ εκ της οποίας ποσό 558.000 ~αφορά επίδικες απαιτήσεις. (σηµ. 10 επί των οικονοµικών καταστά-
σεων).

6. Ορισµένα κονδύλια της δηµοσιευµένης "Κατάστασης των Αποτελεσµάτων" & της "Κατάστασης Ταµειακών Ροών"
της προηγούµενης εξαµηνιαίας περιόδου 2007 αναταξινοµήθηκαν για λόγους παρουσίασης σύµφωνα µε την
εγκύκλιο αρ.34/24.1.08 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς & συγκεκριµένα: 1) Μεταβολές στην "Κατάσταση αποτε-
λεσµάτων": α) το κονδύλι "Κέρδη-(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και απο-
σβέσεων"της επενδύουσας και της εταιρείας ήταν ποσού 2.706.409,15 ~και 2.166.170,32 ~αντίστοιχα και β) το
κονδύλι "Κέρδη-(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων" της επενδύουσας και της
εταιρείας ήταν ποσού 1.487.377,35 ~και 980.943,85 ~αντίστοιχα. 2) Μεταβολές στην "Κατάσταση Ταµειακών
Ροών": α) το κονδύλι "Αποσβέσεις" της επενδύουσας και της εταιρείας ήταν ποσού 1.219.031,80 ~ και
1.185.226,47~αντίστοιχα και β) το κονδύλι "(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζων)" της επενδύουσας

και της εταιρείας ήταν ποσού 2.478.764,80~και 2.506.753,10~αντίστοιχα (σηµ. 25 επί των οικονοµικών καταστά-
σεων)

7. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και της Συγγενούς "ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε." δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
8. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού είναι:

O OÌÉËÏÓ H ÅÔÁÉÑÅÉÁ
30.6.2008 30.6.2007

Μισθωτοί 89 96
Ηµεροµίσθιοι 153 195

242 291
9. Συναλλαγές (για το διάστηµα 1/1/2008-30/6/2008) και τα υπόλοιπα (την 30/6/2008) της Εταιρείας µε τα συνδεµέ-

να µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, είχαν ως εξής:
ΠΟΣΑ ΣΕ ~

α) Έσοδα 1.094.679,32
β) Έξοδα 730,19
γ) Απαιτήσεις 1.072.691,66
δ) Υποχρεώσεις 330.765,57
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 177.485,28
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00

10. Οι επενδύσεις στο Α΄ εξάµηνο 2008 ανήλθαν στο ποσό των 266.304,20 ~.
11. Η εταιρεία κατέχει 107.800 Ίδιες µετοχές µε κόστος κτήσης 54.810,59 ~ και οι οποίες ακυρώθηκαν µε απόφαση

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 2.7.2008 και
παύει η διαπραγµάτευση αυτών στο Χ.Α.Α. από την 23.7.2008 µε απόφαση του ∆.Σ.. Η ανωτέρω πράξη θα εµφα-
νισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της επόµενης περιόδου.

12. Τα βασικά κέρδη ή ζηµίες ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών.

ÍÝá ÓÜíôá Êéëêßò 22 Áõãïýóôïõ 2008
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