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Θμερομθνία ζγκριςθσ από το Διοικθτικό υμβοφλιο των οικονομικϊν καταςτάςεων:

1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

Κφκλοσ Εργαςιϊν
6.216.372 6.530.584

Μικτά Κζρδθ/(Ηθμιζσ) 227.164 271.853

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων (109.559) (78.108)

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων (200.670) (201.706)

Μείον Φόροι (145.770) 36.558

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 31/03/15 31/12/14 Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (346.440) (165.148)

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα Ενςϊματα Πάγια ςτοιχεία 16.540.146 16.992.359 Καηαλέκνληαη ζε :

Άυλα Περιουςιακά ςτοιχεία 340 827 Ιδιοκτιτθσ Μθτρικισ (346.440) (165.148)

Λοιπά μη κσκλουορούντα περιοσσιακά στοιτεία 55.091 55.091

Αποθέματα 5.164.114 4.632.939 Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 0 0

Απαιτήσεις από πελάτες 6.146.480 5.953.520

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 810.334 824.761 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (4.425) 8.214

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 28.716.506 28.459.497

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (350.865) (156.934)

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Καηαλέκνληαη ζε :

Μετοχικό Κεφάλαιο 7.448.610 7.448.610 Ιδιοκτιτθσ Μθτρικισ (350.865) (156.934)

Λοιπά τοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 6.096.777 6.447.642

ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 13.545.386 13.896.252 Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 0 0

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ (β) 0 0

ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ (γ) = (α) + (β) 13.545.386 13.896.252 Κζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε €) (0,0340) (0,0162)

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 1.733.974 1.846.356
Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 

και ςυνολικϊν αποςβζςεων
281.269 306.546

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 2.055.824 1.910.053

Προβλζψεισ / λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 798.967 793.884

Επιχορθγιςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων 1.983.274 2.061.510 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 2.599.752 2.644.525 (Σα ποςά είναι εκφραςμζνα ςε Ευρϊ)

Λοιπές βρατσπρόθεσμες σποτρεώσεις 5.999.329 5.306.917

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ) 15.171.119 14.563.245 1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 28.716.506 28.459.497 ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ  Έλαξμεο Πεξηόδνπ (01/01/2015 θαη 01/01/2014 

αληίζηνηρα)
13.896.252 14.626.386

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (350.865) (156.934)

ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ Λήμεο Πεξηόδνπ (31/3/2015 θαη 31/3/2014 αληίζηνηρα) 13.545.386 14.469.452

1. Οι ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ είναι οι ακόλουκεσ:

Δηαηξεία Υώξα
ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΥΡΖΔΗ

ΑΦΟΙ  ΑΝΕΗΟΤΛΑΚΘ A.E.- ΒΑΦΕΙΑ - ΠΛΕΚΣΘΡΙΑ "ΦΙΕΡΑΣΕΞ A.E." Ελλάδα 2004-2010, 2014

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έκκεζε Μέζνδνο

(Σα ποςά είναι εκφραςμζνα ςε Ευρϊ)

1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ:

Κέξδε / (Ζεκηέο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (200.670) (201.706)

Πλέον (μείον) πποζαπμογέρ για:

Απνζβέζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 465.888 473.490

Πξνβιέςεηο 5.084 16.547

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (3.863) 9.786

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (75.060) (88.836)

(ποςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ) Δηαηξεία
Έζνδα επελδπηηθώλ ηίηισλ (7.003) 0

α) Ζςοδα 1.384.271 Τόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 101.977 113.812

β) Ζξοδα 604.904 286.353 323.093

γ) Απαιτιςεισ 921.343

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

δ) Τποχρεϊςεισ 281.473

ε) υναλλαγζσ και αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ διοίκθςθσ 0 Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ (531.175) (137.733)

ςτ) Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ διοίκθςθσ 0 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (319.760) (22.770)

η) Τποχρεϊςεισ προσ τα διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ διοίκθςθσ 0 Μείσζε / (αύμεζε) καθξνπξνζέζκσλ απαηηήζεσλ 0 0

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 701.946 51.001

(Μείνλ):

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (101.981) (116.062)

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (9.535) (1.877)

Σύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) 25.848 95.652

Επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ:

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (29.501) (44.585)

Εηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 17.000 30.000

Εηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από πώιεζε (αγνξά) επελδπηηθώλ ηίηισλ (κεηνρώλ,

αμηόγξαθσλ)
39.748 0

Έζνδα επελδπηηθώλ ηίηισλ (κεξίζκαηα, ηνθνκεξίδηα) 7.003 0

Τόθνη εηζπξαρζέληεο 4 35

Σύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) 34.254 (14.550)

Χπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ:

Εηζπξάμεηο / (Εμνθιήζεηο) δαλείσλ (157.155) (269.769)

Εηζπξάμεηο από επηρνξεγήζεηο 0 0

Σύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) (157.155) (269.769)

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα πεπιόδος

(α)+(β)+(γ)
(97.053) (188.667)

Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 328.541 366.874

Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 231.488 178.207

Νέα Σάντα Κιλκίς,  27 Μαίοσ 2015

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

 & Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Η. ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΠΑΣΗΟ ΚΩΝ/ΝΟ Φ. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ

Α.Γ.Σ.  Υ 886843 Α.Γ.Σ .  ΑΗ 701564 Α.Γ.Σ .  Σ  217792 ΑΡ. ΑΓΔΗΑ Α΄ ΣΑΞΖ 5777

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

(Σα ποςά είναι εκφραςμζνα ςε Ευρϊ)

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2.  Οι ςχθματιςμζνεσ προβλζψεισ για ενδεχόμενουσ κινδφνουσ διαμορφϊνονται ανά περίπτωςθ ωσ εξισ:

 ι) Για επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ τθσ Εταιρείασ δεν ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ κακϊσ δεν υπάρχουν διαφορζσ που ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν 

οικονομικι κατάςταςθ ι λειτουργία τθσ εταιρείασ. 

 ιι) Ζχει ςχθματιςτεί ςυςςωρευμζνθ πρόβλεψθ για ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ, ποςοφ € 438.000 (βλζπε ςθμ. 24 & 29.2 των Οικονομικϊν Καταςτάςεων)

 ιιι) Δεν ζχουν ςχθματιςτεί λοιπζσ προβλζψεισ

πλερηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο

3. Επί των ακινιτων τθσ Εταιρείασ ζχει εγγραφεί προςθμείωςθ υποκικθσ προσ εξαςφάλιςθ δανειακϊν υποχρεϊςεων (βλζπε ςθμ. 22 των Οικονομικϊν Καταςτάςεων).

4.  Ο αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτο τζλοσ τθσ τρζχουςασ περιόδου ιταν: Ζταιρεία: 184, ενϊ για τθν αντίςτοιχθ προθγοφμενθ περίοδο ανερχόταν ςε 182.

5. Οι επενδφςεισ ςε πάγια περιουςιακά ςτοιχεία για τθν τρζχουςα περίοδο ανζρχονται ςε € 29.501. Για τθν αντίςτοιχθ προθγοφμενθ περίοδο ανερχόταν ςε € 44.585.

6. Σα ποςά των εςόδων και εξόδων ςωρευτικά από τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ περιόδου  και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ Εταιρίασ ςτθ λιξθ τθσ 

τρζχουςασ περιόδου, που ζχουν προκφψει από ςυναλλαγζσ τθσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ αυτά ορίηονται από το Δ.Λ.Π. 24, ζχουν ωσ ακολοφκωσ :

7. Οι λογιςτικζσ αρχζσ που ακολουκικθκαν ςτθν τρζχουςα περίοδο, είναι οι ίδιεσ με αυτζσ που υιοκετικθκαν κατά τθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων των 

αντίςτοιχων προθγοφμενων περιόδων, με εξαίρεςθ τα νζα ι ανακεωρθμζνα λογιςτικά πρότυπα και διερμθνείεσ που τζκθκαν ςε ιςχφ το 2015.

8. Θ Εταιρεία δεν κατζχει ίδιεσ μετοχζσ

9. Σα λοιπά ςυνολικά ζςοδα (ηθμίεσ) μετά από φόρουσ αφοροφν αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των «Διακζςιμων προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων».

10. Σα βαςικά κζρδθ ι ηθμίεσ ανά μετοχι υπολογίςκθκαν με βάςθ το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό των μετοχϊν.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

(Σα ποςά είναι εκφραςμζνα ςε Ευρϊ)27/5/2015

ΑΦΟΗ  ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ A.E.- ΒΑΦΔΗΑ - ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ "ΦΗΔΡΑΣΔΞ A.E."
Α.Μ.Α.Δ.  17720/06/Β/88/19   ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 14487335000

ΔΓΡΑ: ΝΔΑ ΑΝΣΑ ΚΗΛΚΗ

ύκθωλα κε ηελ Απόθαζε 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο

Tα παρακάτω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, που προκφπτουν από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτοχεφουν ςε μια γενικι ενθμζρωςθ για τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα αποτελζςματα τθσ «ΑΦΟΙ ΑΝΕΗΟΤΛΑΚΘ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ-ΠΛΕΚΣΘΡΙΑ». υνιςτοφμε επομζνωσ ςτον  αναγνϊςτθ, πριν προβεί ςε οποιαδιποτε είδουσ 

επενδυτικι επιλογι ι άλλθ ςυναλλαγι με τον εκδότθ, να ανατρζξει ςτθν διεφκυνςθ διαδικτφου του εκδότθ, όπου αναρτϊνται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ κακϊσ και θ ζκκεςθ ελζγχου του νόμιμου ελεγκτι όποτε αυτι απαιτείται.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έωο 31ε Μαξηίνπ 2015, 


