
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Νομαρχία Θεσσαλονίκης Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας: http://www.ah-avee.com 01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος: Δημήτριος Ελ. Χαΐτογλου 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Δ/νων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Ν. Χαΐτογλου Κύκλος εργασιών 77.426 81.159 79.437 83.791

Δ/νων Σύμβουλος: Νικόλαος Αλ. Χαΐτογλου Μικτά κέρδη / (ζημίες) 14.971 16.543 14.050 15.121

Μέλη: Ελευθέριος Δ. Χαΐτογλου, Όλγα Α. Χαΐτογλου Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών

Νικόλαος Κ. Χαΐτογλου, Αικατερίνη Α. Χαΐτογλου, αποτελεσμάτων 5.384 6.779 5.519 6.396

Διονυσία Κ. Χαΐτογλου, Αθανάσιος Γ. Αταλιώτης Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -2.419 -2.100 -4.375 -1.515

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετησίων Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α) -3.248 -3.307 -4.941 -2.496

οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα Κατανέμονται σε:

στοιχεία και πληροφορίες): 5 Σεπτεμβρίου 2016 - Ιδιοκτήτες μητρικής -3.248 -3.305 -4.941 -2.496

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ευθυμία Ν. Αλεξανδροπούλου - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15411 - Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0                   -     -             

Ελεγκτική Εταιρία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) -1.008 -104 -423 -84

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Γνώµη µε εξαίρεση Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β) -4.256 -3.411 -5.364 -2.580

Κατανέμονται σε:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ιδιοκτήτες μητρικής -4.256 -3.411 -5.364 -2.580

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € - Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0                   -     -             

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) -6,0716 -6,1831 -9,2362 -4,6644

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 113.525 115.442 87.111 87.901 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών

Επενδυτικά ακίνητα 5.707 5.807 0 0 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 10.795 11.958 9.414 10.174

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 87 117 87 117

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 910 975 22.332 22.331 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Αποθέματα 40.328 41.179 33.489 34.643

Απαιτήσεις από πελάτες 14.107 14.928 22.617 22.608

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.259 7.833 7.308 10.132 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 182.923 186.281 172.944 177.732 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Ο Όμιλος Η Εταιρεία

01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Μετοχικό Κεφάλαιο 16.048 16.048 16.048 16.048 Λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -23.801 -19.545 -7.719 -2.356 Αποτελέσματα πρό φόρων -2.419 -2.098 -4.375 -1.515

Σύνολο  Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α) -7.753 -3.497 8.329 13.692 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0 0                  -                    -   Αποσβέσεις 5.401 5.291 3.885 3.746

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) -7.753 -3.497 8.329 13.692 Προβλέψεις 2.324 77 5.250 63

Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 110.718 124.354 97.968 111.824 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 20.942 19.111 14.456 13.306  επενδυτικής δραστηριότητας -107 -43 -197 164

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 45.388 29.882 40.162 24.024 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.569 8.750 4.787 7.689

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 13.628 16.431 12.029 14.886 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 190.676 189.778 164.615 164.040 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 182.923 186.281 172.944 177.732 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 851 -6.126 1.154 -5.103

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.562 2.386 -2.087 2.659

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.514 -2.752 -1.534 -2.678

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μείον:

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -7.784 -5.096 -6.589 -3.162

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 Καταβεβλημένοι φόροι 0 -701 0 -701

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 759 -312 294 1.162

(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) -3.497 -88 13.692 16.272 Επενδυτικές δραστηριότητες

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -4.256 -3.409 -5.364 -2.580 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών & λοιπών επενδύσεων -12 0 -9 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Αγορά ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων -3.983 -3.932 -3.471 -3.588

(31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) -7.753 -3.497 8.328 13.692 Εισπράξεις από πώληση ενσωμάτων και άυλων παγίων 200 1.141 188 379

Εισπράξεις / (πληρωμές) για χρηματοπιστωτικά μέσα 8 0 8 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -3.787 -2.791 -3.284 -3.209

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.240 1.885 4.089 705

Εξoφλήσεις δανείων 0 0 0 0

Είσπραξη επιχορηγήσεων επενδύσεων 0 0 0 0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -344 -282 -225 -177

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.896 1.603 3.864 528

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 868 -1.500 874 -1.519

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 629 2.129 391 1.910

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.497 629 1.265 391

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) : Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Συναλλαγές και υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη 

α) Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών 426 11.282

β) Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 2.180 9.794

γ) Απαιτήσεις 688 15.615

δ) Υποχρεώσεις 751 547

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 744 664

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 4.509 4.509

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 63 0

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

Δημήτριος Ε. Χαΐτογλου Κωνσταντίνος Ν. Χαΐτογλου Νικόλαος Αλ. Χαΐτογλου Αθανάσιος Γ. Αταλιώτης

Α.Δ.Τ. AB-140105/05 Α.Δ.Τ. AE-181470/07 ΑΔΤ ΑΚ-874580/13 Α.Δ.Τ. Π-775002/89  Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 5794 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, 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 «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Συνιστούμε επομένως στον

αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9207/62/Β/86/1042, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 57348704000

ΕΔΡΑ: Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

1. Οι εξαιρέσεις στην έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή αφορούν α) στη μη διενέργεια απομείωσης των

ενσωμάτων παγίων στην εύλογη αξία τους, β) σε μη σχηματισμένη πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων της Εταιρείας (και του

Ομίλου) μέχρι ποσού ευρώ 7.000 χιλ., γ) σε μη σχηματισμό πρόβλεψης απομείωσης των συμμετοχών της Εταιρείας σε

θυγατρικές, ποσού ευρώ 18.213 χιλ. δ) σε μη σχηματισμό πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων της Εταιρείας, ποσού ευρώ

832 χιλ. 2. Η επωνυμία της καταστατικής έδρας για κάθε µια από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό µε το οποίο η μητρική εταιρεία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό

τους κεφάλαιο και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, παρατίθενται στη Σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.

3. Αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της εταιρείας και του ομίλου παρατίθενται στη Σημείωση 31 των

οικονομικών καταστάσεων. 4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών

οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του

ομίλου. 5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 389 για την εταιρεία και

σε 497 για τον όμιλο. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ανήλθε 317 για την

εταιρεία και σε 431 για τον όμιλο. 6. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους της χρήσεως του ομίλου και της εταιρείας

αφορούν σε αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) προβλέψεων παροχών στο προσωπικό, σε ζημίες απο προσαρμογή αναβαλλόμενου

φόρου λοιπών αποθεματικών και αποθεματικών εύλογης αξίας και σε αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων. 7. Οι πάσης

φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από

συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα

"Συναλλαγές και υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη".

http://www.ah-avee.com/

