
Διεύθυνση έδρας: Μεσογείων 2-4, Αθήνα
Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 48879/01/Β/01/276
Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 29/4/2016
Ορκωτός ελεγκτής : Κωνσταντίνος Μιχαλάτος  (Α.Μ. ΣΟΕΛ17701)
Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.aeiforos,gr

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 1 Ιαν - 31 Δεκ 2015 1 Ιαν - 31 Δεκ 2014
Οικόπεδα & κτίρια 2.285.705 2.288.132 Σύνολο κύκλου εργασιών 7.624.527 8.583.420 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.726.524 5.875.414 Κόστος πωληθέντων -5.379.214 -5.958.952 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις (συμμετοχές) 1.807.502 1.807.502 Μικτά Κέρδη 2.245.313 2.624.468 
Λοιπά πάγια στοιχεία ενεργητικού 1.469.129 1.410.917 Έξοδα διάθεσης -1.017.664 -981.728 
Αποθέματα 789.857 935.376 Έξοδα διοίκησης -934.727 -862.487 
Απαιτήσεις από πελάτες 559.654 826.168 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 65.586 123.641 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 4.533.031 4.303.226 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 358.508 903.895 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.171.402 17.446.736 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 548.058 488.094 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.080.827 1.261.285 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 5.723.244 4.547.039 Κέρδη προ φόρων 18.650 536.000 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.816.039 2.063.780 Μείον φόροι -101.954 -204.465 
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 9.168.168 8.360.198 Κέρδη μετά από φόρους -83.304 331.535 
Μετοχικό κεφάλαιο 2.175.600 2.175.600 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 120.000 120.000 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά 0,11 -                          0,46                           
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας 6.707.634 6.790.938 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (β) 9.003.234 9.086.538 Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος -814.465 -782.747 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β) 18.171.402 17.446.736 

0 -0 
-0,09 0 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε  €) -0 0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα) 9.086.537 8.840.031
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -83.304 331.535
Διανομή αμοιβές Δ.Σ 0 -85.029
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 9.003.233 9.086.537

0 0 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) - Έμμεση Μέθοδος Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1.Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημείωσεις .
1 Ιαν - 31 Δεκ 2015 1 Ιαν - 31 Δεκ 2014

Λειτουργικές δραστηριότητες 2.  Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
Κέρδη προ φόρων 3.365 572.828  VIOHALCO SA/NV με τα ακόλουθα στοιχεία
Πλέον / μείον προσαρμογές για: Επωνυμία εταιρείας                                Χώρα έδρας        Συμμετοχή Μέθ. ενσωμάτωσης

Αποσβέσεις 814.465 782.747  VIOHALCO SA/NV                                           Βέλγιο 90% Ολική ενοποίηση 
0 -27.664 

Αύξηση (Μείωση) από Προβλέψεις -17.685 1.007 3. Αριθμός αποσχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης : 55 (31.12.2015),58 (31.12.2014) .
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -644 -407 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 355.787 331.474 4. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 

Άλλα ποσά που επηρεάζουν τις λειτουργικές δραστηριότητες 1.240 1.021 και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου , που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Mείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 145.520 -187.849  (Ποσά σε €) 31/12/2015 31/12/2014

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων -73.727 -507.948 
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 88.950 593.843 i) Πωλήσεις αγαθών , υπηρεσιών και παγίων 4.311.097 4.791.802 

Μείον: ii) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων 1.388.905 1.381.445 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -369.049 -313.455 iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 3.364.336 3.013.240 
Καταβεβλημένοι φόροι -36.667 -421.356 iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 667.589 633.664 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 911.555 824.241 v) Παροχές προς τη Διοίκηση -
Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.721.359 -1.256.585 5. Στη κατάσταση αποτελεσμάτων το στοιχείο "φόροι" αναλύεται ως παρακάτω: 2015 2014
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 0 57.569 Φόρος εισοδήματος -41.990 -170.396 

644 407 Αναβαλλόμενος φόρος -59.964 -34.069 
Εξόφληση συμμετοχής σε συγγενείς -312.500 -312.500 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -2.033.216 -1.511.108 6. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009, κατά συνέπεια 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων όταν εξεταστεί και οριστικοποιηθεί.
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.355.159 9.858.572 Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη αξίας € 138 χιλ. 
Εξοφλήσεις δανείων -5.326.442 -9.120.477 
Μερίσματα πληρωθέντα σε τρίτους 0 -85.029 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.028.718 653.066 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ) -92.943 -33.802 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 205.182 238.984 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 112.240 205.182 

                                   Αθήνα , 29η Απριλίου 2016      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
               Σαράντη Ιωάννα

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               Α.Δ.Τ: ΑΕ 327991
Καλφαρέντζος Γεώργιος                       Μαρίου  Νικόλαος      ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ:0048600 Α΄ ΤΑΞΗΣ

Α.Δ.Τ: Φ 147183                          Α.Δ.Τ: ΑΕ 083192

(δημοσιευόμενα βάσει του 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 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. Συνιστούμε 

επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή 
λογιστή.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Γεώργιος Καλφαρέντζος, Πρόεδρος, Νικόλαος Μαρίου , Αντιπρόεδρος,  Χρήστος -Εμμανουήλ Δημητρακόπουλος,Σταύρος Θεοδωρόπουλος,Παναγιώτης Σκιαδάς, Χασιώτης Ανδρέας

1.686.642 1.172.973 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων

Τόκοι που εισπράχθηκαν

1 Ιαν - 31 Δεκ 20141 Ιαν - 31 Δεκ 2015

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων




