
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ, 145 64
Εποπτεύουσα αρχή: Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών Τµήµα Μητρώου / ΥπηρεσίαΓ.Ε.ΜΗ.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 007626401000 ∆ΟY  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ:999446618
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:  Λεων.Μπόµπολας-Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος, Γεώργ. Κοντόπουλος-Αντιπρόεδρος, Ξεν.Ζαβιτσάνος-Σύµβουλος, ∆ηµ. Παπαδόπουλος-Σύµβουλος,
Εδ.Σαραντόπουλος-Σύµβουλος και Ιωαν.Πολυχρονόπουλος-Σύµβουλος, 
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρειας: www.apotefrotiras.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 28/03/13
Ορκωτός ελεγκτής :  ∆έσποινα Π. Μαρίνου (ΑΜ/ΣΟΕΛ 17681) 

Ελεγκτική εταιρεία :PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη 

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 
31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 1.366.962 622.208
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 15.012 36.369 Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 554.254 -211.201
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 17.013 73.215 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελ. 464.627 -274.481
Απαιτήσεις από πελάτες 9.079.522 7.362.152
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 917.287 894.615 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 457.459 -334.777
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.028.833 8.366.350 Μείον φόροι (116.633) (57.042)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο 340.826 -277.735

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 340.826 -277.735
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000 300.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 6.710.728 6.369.902 486.805 -239.539

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 7.010.728 6.669.902
Προβλέψεις / λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 155.067 147.564

2.863.038 ` 1.548.884
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 3.018.106 1.696.449
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 10.028.833 8.336.350

31/12/2012 31/12/2011
31/12/2012 31/12/2011 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2012 & 01.01.2011 αντίστοιχα) 6.669.901 6.947.636 Κέρδη προ φόρων 457.459 -334.777
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 340.826 -277.735 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 & 31.12.2011 αντίστοιχα) 7.010.727 6.669.901 Αποσβέσεις 22.178 34.942

Προβλέψεις

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -330 -874
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.498 61.169
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.749.402 1.995.843
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.287.377 -42.083
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -21.564 -129.745
Καταβεβληµένοι φόροι 0 -584.900
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 3.216 999.575
Επενδυτικές ∆ραστηριοτήτες
Αγορά / (πώληση) ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων -821 -739
Τόκοι εισπραχθέντες 330 874
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριοτήτες (β) -490 135
Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριοτήτες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις  δανείων 355.000 0

Eξοφλήσεις  δανείων -355.000 -1.075.000
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριοτήτες (γ) 0 -1.075.000
Kαθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα (α)+(β)+(γ) 2.726 -75.290

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξηςπεριόδου 200.095 275.386
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 202.821 200.095

ΚΗΦΙΣΙΑ 28/03/2013

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

                                 Λεωνίδας Γ. Μπόµπολας                                    Γεώργ. Α.Κοντόπουλος                                           Γεώργιος Η. Πλιάτσικας                              ∆ροσούλα Κυριακοπούλου
                                    Α∆Τ Σ-237945                                                  Α∆Τ Π-215838                                 Α∆Τ ΑΙ 559981                                                Α∆Τ T 024808

              ΑΡ.Α∆.Ο.Ε.Ε. 18360 Α' ΤΑΞΗΣ                                     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01/01/2012 έως 31/12/2012
(∆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 

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 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. 5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρίας την 31/12/2012 
ανέρχονταν σε 43 άτοµα και την 31/12/2011 σε 42 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 έννοια του ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής: 
Πωλήσεις :2.786.380€ Αγορές :30.060   € Υπόλοιπα απαιτήσεων : 8.115.119 € Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
: 2.744 € Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης: 0  € Απαιτήσεις από  διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης: 0 € Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 
213.324 € 8. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010. 


