
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Τα πïóÜ είναι åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ΟΜΙΛΟΣ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία 24.497.915 26.394.859 24.497.915 26.394.859
Άυλα Περιουσιακά στοιχεία 17.750 20.436 17.750 20.436
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 156.263 382.979 306.500 1.306.500
Αποθέματα 5.605.423 4.265.369 5.605.423 4.265.369
Απαιτήσεις από πελάτες 9.264.315 9.315.359 9.264.315 9.315.359
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.841.628 2.386.119 1.841.628 2.386.119−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 41.383.295 42.765.122 41.533.531 43.688.642============= ============= ============= =============

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.448.610 7.448.610 7.448.610 7.448.610
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 16.486.241 17.401.446 16.636.478 18.324.966−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 23.934.851 24.850.056 24.085.088 25.773.576
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0 0 0 0−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 23.934.851 24.850.056 24.085.088 25.773.576−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 677.041 892.500 677.041 892.500
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.269.353 6.849.378 6.269.353 6.849.378
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.543.933 3.954.675 4.543.933 3.954.675
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.958.116 6.218.513 5.958.116 6.218.513−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 17.448.444 17.915.066 17.448.444 17.915.066−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 41.383.295 42.765.122 41.533.531 43.688.642============= ============= ============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα πïóÜ είναι åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

ΟΜΙΛΟΣ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009

Κύκλος Εργασιών 23.769.762 22.371.051 23.769.762 22.371.051
Μικτά Κέρδη/(Ζημιές) 2.235.043 723.648 2.235.043 723.648
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 151.706 (1.364.713) 151.706 (1.364.713)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (350.796) (2.241.789) (1.124.079) (1.871.779)
Μείον Φόροι (334.196) 134.145 (334.196) 134.145−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (684.991) (2.107.644) (1.458.275) (1.737.634)
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής (684.991) (2.107.644) (1.458.275) (1.737.634)
- Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (230.213) 30.450 (230.213) 30.450−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους (Α)+(Β) (915.205) (2.077.194) (1.688.488) (1.707.184)============== ============== ============== ==============
Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής (915.205) (2.077.194) (1.688.488) (1.707.184)
- Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους 
ανά μετοχή-Βασικά (σε ~) (0,0671) (0,2066) (0,1429) (0,1703)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.823.218 428.163 1.823.218 428.163

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Τα πïóÜ είναι åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

ΟΜΙΛΟΣ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  Έναρξης Χρήσης
(01/01/2010 και 01/01/2009 αντίστοιχα) 24.850.056 26.927.250 25.773.576 27.480.760
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (915.205) (2.077.194) (1.688.488) (1.707.184)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης
(31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα) 23.934.851 24.850.056 24.085.088 25.773.576============== ============== ============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Εμμεση Μέθοδος - Τα πïóÜ είναι åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

ΟΜΙΛΟΣ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009
ËåéôïõñãéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò:
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (350.796) (2.241.789) (1.124.079) (1.871.779)
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων 1.988.408 2.118.783 1.988.408 2.118.783
Από μειώσεις ενσώματων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων 0 60.000 0 60.000
Προβλέψεις 411.092 (42.080) 411.092 (42.080)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας 225.416 586.706 998.700 216.696
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων
πάγιου ενεργητικού (316.897) (325.907) (316.897) (325.907)
Έσοδα επενδυτικών τίτλων (73.710) 0 (73.710) 0
Τόκοι και συναφή έξοδα 350.796 230.369 350.796 230.369

2.234.310 326.083 2.234.310 326.083
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.340.054) 296.818 (1.340.054) 296.818
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (713.066) 1.695.813 (713.066) 1.695.813
Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων 0 0 0 0
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (529.111) (1.394.351) (529.111) (1.394.351)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (352.429) (220.774) (352.429) (220.774)
Καταβεβλημένοι φόροι (289.218) (110.242) (289.218) (110.242)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α) (989.567) 653.347 (989.567) 653.347−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώματων και άCλων παγίων στοιχείων (88.778) (356.455) (88.778) (356.455)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άCλων παγίων 1.300 148.200 1.300 148.200
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά)
επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων) (32.248) 0 (32.248) 0
Έσοδα επενδυτικών τίτλων (μερίσματα, τοκομερίδια) 20.769 0 20.769 0
Τόκοι εισπραχθέντες 1.633 0 1.633 0−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) (97.324) (208.255) (97.324) (208.255)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) δανείων 373.800 (1.093.451) 373.800 (1.093.451)
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 45.583 0 45.583 0
Μερίσματα πληρωθέντα 0 (15.936) 0 (15.936)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 419.383 (1.109.387) 419.383 (1.109.387)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα  και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (667.508) (664.295) (667.508) (664.295)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 862.598 1.526.893 862.598 1.526.893−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 195.089 862.598 195.089 862.598============== ============== ============== ==============

ÁÑ.Ì.Á.Å. 17720/06/Â/88/19 ÅÄÑÁ: ÍÅÁ ÓÁÍÔÁ ÊÉËÊÉÓ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1.1.2010 ΕΩΣ 31.12.2010

(δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190/1920, αρθρ. 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μή, κατά τα Δ.Λ.Π.)
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 οποιoυδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι
οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α. Ε. και Πίστεως
Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ Åôáéñßáò: www.fieratex.gr
Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ: ÉùÜííçò ÁíåæïõëÜêçò, Ðñüåäñïò Ä.Ó. êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò, ÅëÝíç ÁíåæïõëÜêç, Áíôéðñüåäñïò Ä.Ó., ÁèáíÜóéïò ÌáíôÞêïò, ÌÝëïò Ä.Ó.,

Áðüóôïëïò ÊÜíïõñáò, ÌÝëïò Ä.Ó., Íéêüëáïò Æåñâüò, ÌÝëïò Ä.Ó., ÁñéóôïôÝëçò Ðáðáèåïäþñïõ, ÌÝëïò Ä.Ó.
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων: 28 Μαρτίου 2011
Νόμιμος ελεγκτής: Βασιλειάδου Αντ. Μαργαρίτα - Κωνσταντία (Α.Μ. 12861)
ÅëåãêôéêÞ Åôáéñßá: BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. 111)
Ôýðïò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ åëåãêôþí: Με σύμφωνη γνώμη

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

1. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 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).
Έως και την 31/12/2010 δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή στις ενοποιούμενες εταιρείες ή/και στο % συμμετοχής
και στη μέθοδο ενοποίησης τους σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιούμενες οικονομικές καταστάσεις
είναι οι ακόλουθες:
Εταιρεία Χώρα Ποσοστό ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟ-

συμμετοχής ΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΑΦΟΙ  ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ A.E.- ΒΑΦΕΙΑ - ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ "ΦΙΕΡΑΤΕΞ A.E." Ελλάδα Μητρική 2004-2010
ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. Ελλάδα 25,00% 2005-2010

3. Την 24/11/2010 η εταιρεία προχώρησε σε συμβιβασμό με τα ΔΕΚ Θεσσαλονίκης όσον αφορά τις επίδικες διαφορές φορο-
λογικού ελέγχου χρήσεων 2001-2003 σύμφωνα με το άρθρου 11 του Ν. 3888/2010. Το ποσό του καταλογισμένου φόρου
ανήλθε σε ~ 375.902 για το οποίο η εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη ποσού ~ 300.000 και ως  εκ τούτου η τρέχουσα
χρήση επιβαρύνθηκε με πρόσθετο φόρο ποσού ~75.902  

4. Οι σχηματισμένες προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους διαμορφώνονται ανά περίπτωση ως εξής ι) Για επίδικες ή υπό
διαιτησία διαφορές του Ομίλου και της Εταιρείας δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη καθώς δεν υπάρχουν διαφορές που
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.  ιι) Έχει σχηματιστεί
συσσωρευμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ποσού ~374.000 (βλέπε σημ. 25 & 30.2 των Οικονομικών
Καταστάσεων)  ιιι) Δεν έχουν σχηματιστεί λοιπές προβλέψεις".

5. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας.
6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν:  Όμιλος- Έταιρεία: 136, ενώ για την

αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ανερχόταν σε 149.
7. Οι επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα χρήση ανέρχονται σε  ~

88.778. Για την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση ανέρχονταν σε ~315.027 για τον Όμιλο και την Εταιρεία.
8. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης  και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και

υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με
συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως :
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Όμιλος & Εταιρεία
α) Έσοδα 1.106.828
β) Έξοδα 577.076
γ) Απαιτήσεις 1.021.464
δ) Υποχρεώσεις 283.783
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 350.133
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0

9. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν στην τρέχουσα χρήση, είναι οι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρ-
τιση των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης.

10. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα (ζημίες) μετά από φόρους αφορούν αποτίμηση στην εύλογη αξία των «Διαθέσιμων προς πώληση

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» και μεταβολή στο «Αποθεματικό Εύλογης Αξίας των παγίων περιουσιακών
στοιχείων» λόγο αλλαγής των φορολογικών συντελεστών.

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

NÝá ÓÜíôá Êéëêßò, 28 Μαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ç ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÉÙÁÍÍÇÓ Ä. ÁÍÅÆÏÕËÁÊÇÓ ÅËÅÍÇ Ä. ÁÍÅÆÏÕËÁÊÇ ÉÙÁÍÍÇÓ Ã. ÐÁÔÓÉÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ö. ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ
Á.Ä.Ô. × 886843 Á.Ä.Ô. AE 206880 Á.Ä.Ô. Ô 217792 ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ Á’ ÔÁÎÇÓ 5777

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò:

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.


