
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΚΡΗΤΗΣ 2 & ΓΡΑΒΙΑΣ 12, 16451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Αρµόδια Νοµαρχία : Νοµαρχία Αθηνών (Νότιος Τοµέας)
ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 51213/01ΝΤ/Β/238(06),  ∆ΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΦΜ:999875474
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:   Αθ.Κατρής-Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος, Ιωάν. Μπούκης-Αντ/δος, Γ.Σωσσίδης-∆/νων Σύµβουλος, ∆.Γραµµατάς-Σύµβουλος, Μ.Σαµαράς-Σύµβουλος, Σπ.Κουλουµούνδρας-Σύµβουλος 

 και Β.Παντελίδης-Σύµβουλος.
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρειας: www.helector.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 27/03/2009
Ορκωτός ελεγκτής : Μάριος Ψάλτης (ΑΜ/ΣΟΕΛ 38081) 
Ελεγκτική εταιρεία : PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη -  θέµα έµφασης 

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 7.900.445 8.040.728 Κύκλος εργασιών 1.774.888 1.526.127
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0 4.280 Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 1.352.175 872.818
Απαιτήσεις από πελάτες 249.091 203.260 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελ. 1.412.378 1.022.467
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 943.979 1.148.191
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.093.515 9.396.459 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 1.151.857 754.987

Μείον φόροι (300.898) (188.868)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο 850.960 566.119
Μετοχικό Κεφάλαιο 2.400.000 2.400.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης 1.445.024 594.064 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 3,55 2,36
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α) 3.845.024 2.994.064 Προτεινόµενο  µέρισµα ανά µετοχή 0 0
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0 0

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 3.845.024 2.994.064
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,  επενδυτικών αποτελ. & 
συνολικών αποσβέσεων 1.523.986 1.380.332

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.493.113 3.370.943
Επιχορηγήσεις επενδύσεων  παγίου ενεργητικού 1.587.747 1.367.934
Προβλέψεις / λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 114.590 0
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 750.190 911.529 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 31/12/2008 31/12/2007

302.851 ` 751.989 Κέρδη προ φόρων 1.151.857 754.987
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 5.248.491 6.402.395 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 9.093.515 9.396.459 Αποσβέσεις 111.608 357.865

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -21 -5.575
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 259.460 273.055
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται  µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

31/12/2008 31/12/2007 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 73.579 146.590
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2008 & 01.01.2007 αντίστοιχα) 2.994.064 2.427.945 Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -479.550 527.616

2.994.064 2.427.945 Μείον: 
Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης, µετά από φόρους 850.960 566.119 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -246.111 -273.055
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα) 3.845.024 2.994.064 Καταβεβληµένοι φόροι -296.464 -29.771

Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 574.359 1.751.712
Επενδυτικές ∆ραστηριοτήτες
Απόκτηση / (Πώληση) θυγατρικών, συγγενών , κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0
(Αγορά) / πώληση ενσώµατων  και άυλων πάγιων στοιχείων 0 -1.436.104
Τόκοι εισπραχθέντες 21 5.575
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριοτήτες (β) 21 -1.430.529
Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριοτήτες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0
Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων -952.017 -50.457
Ληφθείσες επιχορηγήσεις 292.835 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριοτήτες (γ) -659.182 -50.457
Kαθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα (α)+(β)+(γ) -84.802 270.726
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξηςπεριόδου 294.946 24.220
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 210.144 294.946

ΑΘΗΝΑ 27/03/2009
                           Ο Πρόεδρος του ∆.Σ                                              Ο Σύµβουλος                                          Ο Οικον.∆/ντης                                        Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου 

                              Αθαν. Κ. Κατρής                                               ∆ηµ. Α. Γραµµατάς                                Γεώργιος Η. Πλιάτσικας                                     Μαρ. Π. Εµβαλωµένου

                          Α∆Τ Χ-168388                                                   Α∆Τ Τ-006269                                        Α∆Τ Λ-721253                                                Α∆Τ Χ-714742
            ΑΡ.Α∆.Ο.Ε.Ε. 18360 Α' ΤΑΞΗΣ                     ΑΡ.Α∆.Ο.Ε.Ε. 30611 Α' ΤΑΞΗΣ

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01/01/2008 έως 31/12/2008  

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. Στον 
αναγνώστη που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, συνιστούµε να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η 
έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 
1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.  ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί τωνπαγίων της εταιρείας. 2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2006 3. ∆εν υπάρχουν 
σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 4. Η Εταιρεία αποτελεί θυγατρική της "ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ", η οποία συµµετέχει µε 
ποσοστό 99,50% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 5. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ετήσιες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η έµµεσα (µέσω της "ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ") µητρική της "ΕΛΛΑΚΤΩΡ  ΑΕ" µε έδρα την Αθήνα, η οποία συµµετέχει 
έµµεσα µε ποσοστό 79,60% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και η οποία ενσωµατώνει τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας µε τη µέθοδο της ολικής 
ενοποίησης. 6. Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα προς την εταιρία µέρη κατά την ένοια του ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής:  Υπόλοιπα απαιτήσεων :5.154 € 
Υπόλοιπα υποχρεώσεων :56.278 € Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης: 8.000  €  Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη και µέλη 
της διοίκησης  1.984 €  ∆άνεια από συνδεδεµένα µέρη 447.202 €.                                        


