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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 28 Μαίου 2014

1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013

Κύκλος Εργασιών 6.530.584 6.258.102

Μικτά Κέρδη/(Ζημιές) 271.853 4.081

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (78.108) (509.584)

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (201.706) (633.356)

Μείον Φόροι 36.558 (292.975)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/3/2014 31/12/2013 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (165.148) (926.331)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία 17.849.487 18.317.380 Κατανέμονται σε :

Άυλα Περιουσιακά στοιχεία 2.065 2.862 Ιδιοκτήτης Μητρικής (165.148) (926.331)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 55.091 55.091

Αποθέματα 4.166.597 4.028.865 Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0

Απαιτήσεις από πελάτες 7.374.473 7.022.835

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 689.522 1.195.957 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 8.214 (228.141)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.137.235 30.622.990

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (156.934) (1.154.472)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατανέμονται σε :

Μετοχικό Κεφάλαιο 7.448.610 7.448.610 Ιδιοκτήτης Μητρικής (156.934) (1.154.472)

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 7.020.842 7.177.776

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 14.469.452 14.626.386 Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 14.469.452 14.626.386 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0162) (0,0908)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.887.530 2.089.040
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων
306.546 (98.121)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.104.154 2.137.826

Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 757.305 740.758

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 2.318.742 2.407.578 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.410.801 2.481.274 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.189.252 6.140.128

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 15.667.783 15.996.604 1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 30.137.235 30.622.990 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  Έναρξης Περιόδου (01/01/2014 και 01/01/2013 

αντίστοιχα)
14.626.386 16.836.806

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (156.934) (1.154.472)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης (31/3/2014 και 31/3/2013 αντίστοιχα) 14.469.452 15.682.334

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι οι ακόλουθες:

Εταιρεία Χώρα
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΦΟΙ  ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ A.E.- ΒΑΦΕΙΑ - ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ "ΦΙΕΡΑΤΕΞ A.E." Ελλάδα 2004-2010, 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έμμεση Μέθοδος

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2013

Λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (201.706) (633.356)

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων 473.490 495.949

Προβλέψεις 16.547 37.279

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 9.786 0

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (88.836) (84.485)

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Εταιρεία
Έσοδα επενδυτικών τίτλων 0 (497)

α) Έσοδα 68.448 Τόκοι και συναφή έξοδα 113.812 124.268

β) Έξοδα 487.529 323.093 (60.841)

γ) Απαιτήσεις 576.304

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

δ) Υποχρεώσεις 280.469

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 0 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (137.733) (178.005)

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (22.770) (402.027)

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων 0 0

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 51.001 1.157.444

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (116.062) (177.490)

Καταβεβλημένοι φόροι (1.877) (26.384)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 95.652 312.697

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (44.585) (19.050)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 30.000 0

Έσοδα επενδυτικών τίτλων (μερίσματα, τοκομερίδια) 0 497

Τόκοι εισπραχθέντες 35 4.602

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (14.550) (13.951)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:

Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) δανείων (269.769) 71.255

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (269.769) 71.255

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

(α)+(β)+(γ)
(188.667) 370.000

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 366.874 557.228

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 178.207 927.228

Νέα Σάντα Κιλκίς,  28 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΤΖΕΜΗΣ ΕΛΕΝΗ Δ. ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.  Π 721345 Α.Δ.Τ .  ΑΕ 206880 Α.Δ.Τ .  Τ  217792 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 5777

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.  Οι σχηματισμένες προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους διαμορφώνονται ανά περίπτωση ως εξής

 ι) Για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 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 € 438.000 (βλέπε σημ. 24 & 29.2 των Οικονομικών Καταστάσεων)

 ιιι) Δεν έχουν σχηματιστεί λοιπές προβλέψεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

3. Επί των ακινήτων της Εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης προς εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων (βλέπε σημ. 22 των Οικονομικών Καταστάσεων.

4.  Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: Έταιρεία: 182, ενώ για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ανερχόταν σε 172.

5. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα περίοδο ανέρχονται σε € 44.585. Για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ανερχόταν σε € 19.050.

6. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής περιόδου  και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της 

τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως :

7. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο, είναι οι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των 

αντίστοιχων προηγούμενων περιόδων, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2014.

8. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές

9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα (ζημίες) μετά από φόρους αφορούν αποτίμηση στην εύλογη αξία των «Διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΟΙ  ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ A.E.- ΒΑΦΕΙΑ - ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ "ΦΙΕΡΑΤΕΞ A.E."
Α.Μ.Α.Ε.  17720/06/Β/88/19   ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 14487335000

ΕΔΡΑ: ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια 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 διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Μαρτίου 2014, 


