
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25, 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ

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

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 008728001000,  ∆ΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ:999875474

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας: www.aiforiki12nisou.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 17/05/2016

Ορκωτός ελεγκτής : ∆ηµήτριος Σούρµπης  (ΑΜ/ΣΟΕΛ 16891) 

Ελεγκτική εταιρεία : PricewaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη

31/12/2015 31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.042.229 5.321.040 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2015 & 01/01/2014 αντίστοιχα) 5.380.929 7.206.267

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 131.250 168.751 ∆ιανοµή µερίσµατος (1.740.000) (2.400.000)

Απαιτήσεις από πελάτες 564.647 485.313 Καθαρό κέρδος χρήσης 503.772 574.662

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.122.822 1.519.825 Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια (990) -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.860.948 7.494.929 4.143.711 5.380.929

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.400.000 2.400.000 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
01/01-

31/12/2015
01/01-

31/12/2014
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.743.711 2.980.929 Κέρδη προ φόρων 754.914 777.919

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (α) 4.143.711 5.380.929 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 1.485.233 1.569.930 Αποσβέσεις ενσώµατων & άυλων παγίων 280.912 319.849

Προβλέψεις / λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 525.200 366.841 Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας (3.792) (68.415)

Προβλέψεις / Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.706.805 177.228 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (84.697) (96.305)

Σύνολο υποχρεώσεων  (β) 3.717.238 2.114.000 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 704 7.229
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 7.860.948 7.494.929

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης ή

0 0 που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (53.328) (107.456)

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων 34.042 76.227

Μείον: 
01/01-

31/12/2015
01/01-

31/12/2014 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (704) (7.229)

Κύκλος εργασιών 1.445.260 1.366.151 Καταβεβληµένοι φόροι (62.534) (209.390)

Μικτά κέρδη 783.271 650.351 Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 865.518 692.430

754.764 719.670 Επενδυτικές ∆ραστηριοτήτες
Κέρδη προ φόρων 754.914 777.919 Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (2.100) -

Μείον φόροι (251.142) (203.258) Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση (1.500.000) -
Κέρδη µετά από φόρους (α) 503.772 574.662 Τόκοι εισπραχθέντες 3.792 68.415
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) (990) - ∆εσµευµένες καταθέσεις 1.167 392.369

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α) + (β) 502.782 574.662 Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριοτήτες (β) (1.497.141) 460.784
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων - (409.182)

950.978 943.214 Μερίσµατα πληρωθέντα (240.000) (2.400.000)

Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριοτήτες (γ) (240.000) (2.809.182)
Kαθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα (α)+(β)+(γ) (871.623) (1.655.968)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.375.115 3.031.083
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 503.492 1.375.115

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31/12/2014. 7. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραµµή «Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους», αφορούν έσοδο από

2.  ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων της Εταιρείας.                                  Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση, ποσού ευρώ 990 (2014: ευρώ 0). 
8. Η µεταβολή του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% επιβάρυνε την αναβαλλόµενη φορολογία του Φόρου εισοδήµατος 

 και 2014 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση  στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων του12µήνου 2015 κατά ποσό ευρώ 29.012.

2015 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας, ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. 9. Υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2015 των Μετόχων θα εγκριθεί διανοµή µερίσµατος από συσωρευµένα 

4. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων κέρδη παρελθουσών χρήσεων ύψους ευρώ 1.740 χιλ.

που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 10. Τα υπόλοιπα µε τα συνδεδεµένα προς την Εταιρεία µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 ανέρχονται ατο ποσό των ευρώ 

5. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» και της «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ». Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. που έχει έδρα στην Ελλάδα είναι µητρική της Εταιρείας  ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

 καθ΄ότι συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιό της κατά ποσοστό 94,44%. Η «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» µητρική της Εταιρείας συµµετέχει κατά ποσοστό

 100% στο µετοχικό της κεφάλαιο.
5. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται σε ευρώ 20.000 (31/12/2014: ευρώ 20.000). 

Οι λοπίες προβλέψεις (µακροπρόθεσµες στο σύνολό τους) ποσού ευρώ 72.842 (31/12/2014: 69.906) αφορούν προβλέψεις 

αποκατάστασης περιβάλλοντος.

ΚΗΦΙΣΙΑ 17/05/2016

 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:   Λεων.Μπόµπολας-Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος, Ιωάν. Μπούκης-Αντιπρόεδρος, ∆ηµ.Γραµµατάς-Σύµβουλος, Μαρκ. Σαµαράς-Σύµβουλος  και Γ. Πλιάτσικας-Σύµβουλος.

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01/01/2015 έως 31/12/2015
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

 ποσά εκφρασµένα  σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

3. Η Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

75.000 (31/12/2014: ευρώ 75.000).

 ποσά εκφρασµένα  σε ευρώ

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,  επενδυτικών αποτελ. & 
συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

            ποσά εκφρασµένα  σε ευρώ 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ποσά εκφρασµένα  σε ευρώ 

ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Λεων. Γ. Μπόμπολας

Ο Αντιπρόεδρος

Ιωάν. Φ. Μπούκης

ΑΔΤ Ξ - 049014

Ο Οικ/νός Δ/ντής

Γεώργ. Η. Πλιάτσικας

ΑΔΤ ΑΙ - 559981

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 18360 Α΄ΤΑΞΗΣ

Η Υπευθ. Λογιστηρίου

Μαριάννα Π. Εμβαλωμένου

ΑΔΤ Χ - 714742

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 30611 Α΄ΤΑΞΗΣ


