
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ, 145 64

Εποπτεύουσα αρχή: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Τμήμα Μητρώου / ΥπηρεσίαΓ.Ε.ΜΗ.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 007626401000 ΔΟY  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ:999446618

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:  Λεων.Μπόμπολας-Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Γεώργ. Κοντόπουλος-Αντιπρόεδρος, Ξεν.Ζαβιτσάνος-Σύμβουλος, Ιωαν. Καλαφάτης-Σύμβουλος,

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρειας: www.apotefrotiras.gr

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 29/06/18

Ορκωτός ελεγκτής :  Φώτης Σμυρνής (ΑΜ/ΣΟΕΛ 17681) 

Ελεγκτική εταιρεία :PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη 

 ποσά εκφρασμένα σε ευρώ € 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ενάρξης χρήσεως (01/01/2017 & 01/01/2016 αντίστοιχα) 880.894 7.129.403

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 89.124 76.918 Ιδιες Μετοχές 0 0

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 17.529 18.067 Διανομή μερίσματος 0 (800.000)

Απαιτήσεις από πελάτες 6.907.927 7.891.520 Μείωση  Μετοχικού κεφαλαίου 0 (5.400.000)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.012.462 1.206.890 Διαγραφή ιδίων μετοχών 0 75.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.027.042 9.217.986 Καθαρό κέρδος (ζημιά) χρήσης (4.092) (44.511)

Καθαρό κέρδος (ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια 7.077 (79.000)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (01/01/2016 & 01/01/2015 αντίστοιχα) 883.879 880.894

Μετοχικό Κεφάλαιο 270.000 270.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 613.879 610.894

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 883.879 880.894

Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.660.455 62.302

5.482.707 8.274.791

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 7.143.163 8.337.093

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 8.027.042 9.217.986

31/12/2017 31/12/2016

31/12/2017 31/12/2016 Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 7.949.153 6.847.663 (Ζημιές) Κέρδη προ φόρων (4.092) 44.511

Μικτά κέρδη (ζημιές) 138.251 142.036 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων χρημ/κων & επενδυτικων αποτελεσμάτων 18.709 (30.163) Φόρος εισοδήματος 14.500 805

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων 10.408 (45.316) Αποσβέσεις 15.049 13.556

Μείον φόροι (14.500) 805 (Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων 0 (600)

Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο (α) (4.092) (44.511) Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (3.282) (194)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) (7.077) (4.000) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11.584 15.348

Διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας Ιδίων μτχ και τιμής πώλησης (γ) 0 (75.000)

Συγκ. Συνολικά έσοδαμετά από φόρους (α)+ (β)+(γ) 2.985 (123.511)

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 

λειτουργικές δραστηριότητες

(12.943) (16.607) που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (50.693) 0

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 986.616 (2.271.293)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.795.363 (782.436)

Αύξηση / (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 8.112 2.776

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (11.584) (15.348)

Καταβεβλημένοι φόροι (7.330) 804.048

Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 2.754.242 655.032

Επενδυτικές Δραστηριοτήτες

Αγορά / (πώληση) ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (2.663) (36.384)

Τόκοι εισπραχθέντες 3.282 194

Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριοτήτες (β) 619 (36.190)

Έξοδα αυξήσεως/ μειώσεως κεφαλαίου (2.199.982) 0

(800.000) 0

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0

Kαθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) (245.121) 618.841

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξηςπεριόδου 1.206.890 588.048

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 961.769 1.206.890

ΚΗΦΙΣΙΑ 29/06/2018

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                             ΑΔΤ ΑΙ 559981                                                ΑΔΤ T 024807                                             

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 ποσά εκφρασμένα σε ευρώ €  ποσά εκφρασμένα σε ευρώ € 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

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

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 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων χρημ/κων, επενδυτικων αποτελεσμάτων & 

συνολ. Αποσβέσεων 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ποσά εκφρασμένα σε ευρώ € 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1.Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων της εταιρείας. 
2. Δεν 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 65,00% 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 Κηφισιά, η οποία συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 66,11% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και η 
οποία ενσωματώνει τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.335. Ο 
αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας την 31/12/2017 ανέρχονταν σε  29 άτομα και 
την 31/12/2016 σε 30 άτομα. 
6. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς την εταιρία μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής: 

Πωλήσεις 23.839 € Αγορές : 4.754.442 € Υπόλοιπα απαιτήσεων : 147.251 € Υπόλοιπα υποχρεώσεων :

3.608.784 € Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 113.324 €

7. Η Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 

για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 ,2014, 2015 ,2016 και 2017 έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής 

συμμόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς επιφύλαξη. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ         

Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας 
ΑΔΤ Σ-237945 

Ο Αντιπρόεδρος 

Γεώργ. Α.Κοντόπουλος  

Ο Οικον. Δ/ντής 

Γεώργιος Η. Πλιάτσικας  
ΑΔΤ ΑΙ-559981  

ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 18360 Α' ΤΑΞΗΣ

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου 

Δροσούλα  Α. Κυριακοπούλου
ΑΔΤ AN-113762


