Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012
(δηµοσιευόµενα βάσει του 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 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.
∆ιεύθυνση έδρας: Μεσογείων 2-4, Αθήνα
Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 48879/01/Β/01/276
Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆/νση Ανωνύµων Εταιριών και Πίστεως
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Γεώργιος Καλφαρέντζος, Πρόεδρος, Νικόλαος Μαρίου , Αντιπρόεδρος, Απόστολος Στρατής, Χρήστος -Εµµανουήλ ∆ηµητρακόπουλος,Σταύρος Θεοδωρόπουλος,Παναγιώτης Σκιαδάς.
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 30/4/2013
Ορκωτός ελεγκτής : Όλγα Κοτζάµπαση (Α.Μ. ΣΟΕΛ 18231)
Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.aeiforos,gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

31-∆εκ-12

1 Ιαν - 31 ∆εκ 2012

31-∆εκ-11

1 Ιαν - 31 ∆εκ 2011

Ιδιοχρησιµοποιούµενα οικόπεδα & κτίρια

1.803.926

840.337

Ιδιοχρησιµοποιούµενος µηχανολογικός εξοπλισµός

4.560.894

4.766.429

Κόστος πωληθέντων

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις (συµµετοχές)

1.807.502

1.702.502

Μικτά Κέρδη

Λοιπά πάγια στοιχεία ενεργητικού

2.680.690

1.305.306

Έξοδα διάθεσης

-787.237

-773.060

632.323

755.374

Έξοδα διοίκησης

-976.536

-1.053.526

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

70.409

363.649

2.177.958

1.982.822

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων

2.788.144
1.887.238

2.517.951
1.860.861

-415.662
1.471.576

-394.285
1.466.577

Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες

Σύνολο κύκλου εργασιών

465.965

228.339

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

3.888.164

3.872.233

Επενδύσεισ σε ακίνητα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

527.441
16.366.904

0
13.470.518

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

312.886
1.462.152

222.424
644.486

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

4.081.048
2.385.124

3.296.314
2.653.090

Μείον φόροι
Κέρδη µετά από φόρους

Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό κεφάλαιο

8.241.211
2.175.600

6.816.314
2.175.600

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά

120.000

120.000

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)

5.830.094

4.358.604

8.125.694
16.366.904

6.654.204
13.470.518

0

-0

9.042.927

9.581.429

-5.171.605

-6.135.671

3.871.322

3.445.758

2,03

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος

2,02

-610.187

535.129

-0,09
-0

0
0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

1 Ιαν - 31 ∆εκ 2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)
Mέρισµα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)

1 Ιαν - 31 ∆εκ 2011

6.654.205
0
8.125.694

5.187.629

0

0

6.654.205

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 ∆εκ 2012
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αύξηση (Μείωση) από Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

1 Ιαν - 31 ∆εκ 2011

1.887.238

1.860.861

610.187

535.129

2. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας
ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΑΕ µε τα ακόλουθα στοιχεία
Επωνυµία εταιρείας
Χώρα έδρας
Συµµετοχή
Μέθ. ενσωµάτωσης
ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΑΕ
Ελλάδα
90%
Ολική ενοποίηση

-4.362
-252

-70.285
-321

3. Αριθµός αποσχολούµενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης : 39 (31.12.2012), 37 (31.12.2011) .

290.952

122.282

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

4. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου , που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε
123.050

104.923

-105.515

-2.509.888

144.874

-197.566

συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:
(Ποσά σε €)

31/12/2012

31/12/2011

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-300.183

-115.790

i) Πωλήσεις αγαθών , υπηρεσιών και παγίων

4.683.875

5.373.947

Καταβεβληµένοι φόροι

-421.879

-113.722

ii) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων

535.331

1.171.153

2.224.110

-384.376

iii) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη

2.430.131
104.425

2.792.218
204.353

-3.271.729

-1.452.797

638

0

-337.500

-325.000

103

0

-3.608.489

-1.777.797

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων
Αύξηση - εξαγορά συµµετοχής σε Θυγατρικές
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

v) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση
5. Στη κατάσταση αποτελεσµάτων το στοιχείο "φόροι" αναλύεται ως παρακάτω:
Φόρος εισοδήµατος

2012

2011

-325.200

-287.064

-90.462

-107.221

Αναβαλλόµενος φόρος

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

8.355.731

7.765.003

Εξοφλήσεις δανείων

-6.748.969

-5.596.488

Τόκοι εισπραχθέντες

149

321

Αύξηση - εξαγορά συµµετοχής σε Θυγατρικές
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

6. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2009, κατά συνέπεια
υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων όταν εξεταστεί και οριστικοποιηθεί.
Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη αξίας € 138 χιλ.

-105.000
1.501.912

2.168.836

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)

117.533

6.663

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

17.758
135.291

11.094
17.758

Αθήνα , 30η Απριλίου 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Σαράντη Ιωάννα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαρίου Νικόλαος
Α.∆.Τ: ΑΕ 083192

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Στρατής Απόστολος
Α.∆.Τ: Σ 320084

Α.∆.Τ: ΑΕ 327991
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ:0048600 Α΄ ΤΑΞΗΣ

