
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ, 145 64
Αρµόδια Νοµαρχία : Νοµαρχία Αθηνών (Ανατολικός Τοµέας)
ΑΡ.Μ.ΑΕ.:63583/01AΤ/Β/07/174 (2009), ∆ΟΥ:ΦΑBΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ:999446618
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:  Αθ.Κατρής-Πρόεδρος, Τίτος Γαλενιανός Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος, Σπ.Κουλουµούνδρας-Σύµβουλος, Εδ.Σαραντόπουλος-Σύµβουλος, Ιωαν.Πολυχρονόπουλος-Σύµβουλος, 
Ξεν.Ζαβιτσάνος-Σύµβουλος και Θ.Νάνου-Σύµβουλος
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρειας: www.apotefrotiras.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 24/03/10
Ορκωτός ελεγκτής : Μάριος Ψάλτης (ΑΜ/ΣΟΕΛ 38081) 
Ελεγκτική εταιρεία :PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη 

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 7.743.916 6.744.257
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 104.774 100.715 Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 3.748.412 3.378.331
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 16.448 14.372 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελ. 3.679.812 2.741.050
Απαιτήσεις από πελάτες 8.097.352 5.601.182
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 454.680 538.696 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 3.636.253 2.664.763
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.673.254 6.254.965 Μείον φόροι (971.574) (748.688)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο 2.664.680 1.916.075
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 2.664.680 1.916.075

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000 300.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 5.128.196 2.463.516 3.714.141 2.774.002
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 5.428.196 2.763.516
Προβλέψεις / λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 142.374 71.861
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.075.000 1.075.000

2.027.683 ` 2.344.588
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 3.245.058 3.491.449
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 8.673.254 6.254.965

31/12/2009 31/12/2008
31/12/2009 31/12/2008 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2009 & 01.01.2008 αντίστοιχα) 2.763.517 847.442 Κέρδη προ φόρων 3.636.253 2.664.763
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 2.664.680 1.916.075 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2009 & 31.12.2008 αντίστοιχα) 5.428.196 2.763.517 Αποσβέσεις 34.329 32.952

Προβλέψεις 0
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -1.585 -3.843
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 45.144 61.817
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων -104.016 0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.627.061 -2.084.890
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -39.813 -316.717
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -70.128 -27.342
Καταβεβληµένοι φόροι -1.042.095 -455.580
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) -168.972 -128.842
Επενδυτικές ∆ραστηριοτήτες
Αγορά / (πώληση) ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων -38.387 -8.929
Τόκοι εισπραχθέντες 1.585 3.843
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριοτήτες (β) -36.801 -5.085
Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριοτήτες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01/01/2009 έως 31/12/2009  
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

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 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ. 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.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,  επενδυτικών αποτελ. & 
συνολικών αποσβέσεων

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ €  ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

1.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί τωνπαγίων της εταιρείας. 2. ∆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. 3. Η Εταιρεία αποτελεί θυγατρική της "ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ", η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 70,00% στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας. 4. 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 56,0% στο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και η οποία ενσωµατώνει τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 5. Ο αριθµός 
του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρίας την 31/12/2009 ανέρχονταν σε 60άτοµα και την 31/12/2008 σε 66 άτοµα. 6. Ορισµένα κονδύλια 
της προηγούµενης χρήσης αναµορφώθηκαν για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης. 7. Οι συναλλαγές µε τα 
συνδεδεµένα προς την εταιρία µέρη κατά την ένοια του ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής: Πωλήσεις :7.386.062 € Αγορές :180.000   € Υπόλοιπα 

Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριοτήτες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0
Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων 200.000
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριοτήτες (γ) 0 200.000
Kαθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα (α)+(β)+(γ) -205.773 66.073
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξηςπεριόδου 330.540 264.467
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 124.767 330.540

ΑΘΗΝΑ 24/03/2010

                                  Ο Πρόεδρος του ∆.Σ                                              Ο Σύµβουλος                                                Ο ∆/ντής Λογ/ρίου                              Η Υπεύθυνη Λογ/ρίου 

                                 Αθανάσιος Κ. Κατρής                                     Σπυρίδων ∆. Κουλουµούνδρας                          Γεώργιος Η. Πλιάτσικας                                 Βασιλική Κ. ∆ασκαλάκη

                                    Α∆Τ Χ-168388                                                     Α∆Τ ΑΑ-062236   Α∆Τ Λ-721253                                 Α∆Τ X-122517
ΑΡ.Α∆.Ο.Ε.Ε. 18360 Α' ΤΑΞΗΣ

1.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί τωνπαγίων της εταιρείας. 2. ∆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. 3. Η Εταιρεία αποτελεί θυγατρική της "ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ", η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 70,00% στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας. 4. 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 56,0% στο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και η οποία ενσωµατώνει τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 5. Ο αριθµός 
του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρίας την 31/12/2009 ανέρχονταν σε 60άτοµα και την 31/12/2008 σε 66 άτοµα. 6. Ορισµένα κονδύλια 
της προηγούµενης χρήσης αναµορφώθηκαν για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης. 7. Οι συναλλαγές µε τα 
συνδεδεµένα προς την εταιρία µέρη κατά την ένοια του ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής: Πωλήσεις :7.386.062 € Αγορές :180.000   € Υπόλοιπα 
απαιτήσεων : 7.938.402 € Υπόλοιπα υποχρεώσεων :213.676 € Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης: 0  € Απαιτήσεις από  
διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης  138.077 € Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης  0  € 8. Ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις 2007-2009     


