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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013
01.01 - 

31.12.2014
01.01 - 

31.12.2013

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 104.877.322 195.256.046 36.095.431 37.621.975 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 21.448 130.224 2.206 772 Ζηµίες προ φόρων (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 5.768.635                  (26.936.986)              (3.943.823)         (13.170.419)        

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.763.208 86.328.423 26.316.185 26.060.167 Ζηµίες προ φόρων (∆ιακοπείσες δραστηριότητες) -                               (7.450.782)                

Αποθέµατα 8.806.729 19.152.191 6.846.719 7.261.913 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Απαιτήσεις από πελάτες 6.040.059 13.295.687 5.556.075 4.897.090 Αποµείωση Αποθεµατικού / Αρνητική Υπεραξία (9.772.057)                 1.593.740                 -                       -                        

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.244.843 15.198.618 5.325.266 5.978.720 Αποσβέσεις 3.611.519                  6.795.497                 1.218.134          1.219.072           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 129.753.607 329.361.189 80.141.881 81.820.637 Απόσβεση επιχορηγήσεων (640.625)                    (1.794.338)                (103.434)           (120.351)             

Κέρδη/(Ζηµιές) ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 80.500                      43.288                     (38.105)             (138.725)             

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη περιουσιακών στοιχείων αποτιµόµενη σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων -                               (192.869)                  -                        

Μετοχικό Κεφάλαιο (27.413.618 µετοχές των € 0,69) 18.915.445 18.915.446 18.915.445 18.915.445 Αποµείωση συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες -                               -                              7.793.466           

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (23.441.511)                  (28.387.634)             (16.733.224)         (11.300.659)         Προβλέψεις 954.372                     754.999                    954.372             (226.497)             

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) (4.526.066)                    (9.472.188)               2.182.222            7.614.786            Χρεωστικοί τόκοι µείον πιστωτικοί τόκοι 4.184.356                  10.980.515               3.230.899          3.627.591           

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 1.206.907 3.236.893                          -                          - Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων 577.610                     6.932.751                 (76.352)             (1.083.123)          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) (3.319.159)                   (6.235.295)             2.182.222           7.614.786           Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων 2.298.780                  3.003.081                 (251.275)           5.877.091           

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 604.427                        11.193.915              -                         9.067.180            Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (7.813.271)                 10.156.088               (1.752.281)         (2.606.919)          

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 45.210.068                   89.547.168              13.215.531           14.226.268           Μείον:

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 60.039.884                   174.317.005            42.199.579           30.086.508           Καταβεβληµένοι φόροι (31.546)                     (308.840)                  2.614                (143.643)             

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 27.218.387                   60.538.396              22.544.549           20.825.895           Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού 28.673                      (724.941)                  (16.130)             (2.817)                

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 133.072.766                  335.596.483            77.959.659           74.205.851           

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 129.753.607 329.361.188 80.141.881 81.820.637 Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -753.053 2.851.204 -775.380 1.024.726

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες

Σύνολο
Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες

Σύνολο

Κύκλος εργασιών 34.436.518 -                                          34.436.518 35.498.412 3.529.585 39.027.997 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (513.636)                    (409.022)                  (76.868)             (105.553)             

Μικτά Κέρδη 5.862.187                     -                                          5.862.187               940.295               (6.393.272)           (5.452.977)       Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 469.581                     330.668                    450.137             242.089              

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων 9.952.991                     -                                          9.952.991               (18.867.724)         (4.539.528)           (23.407.252)     ∆εσµευµένες καταθέσεις 38.558                      267.904                    59.804              -                        

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 5.768.635                     -                                          5.768.635               (26.936.986)         (7.450.782)           (34.387.768)     Αύξηση συµµετοχής σε θυγατρική και συγγενή

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 4.025.218                    -                               4.025.218             (33.491.232)       (10.694.108)       (44.185.340)  Τόκοι εισπραχθέντες 295                           96.144                     293                   2.414                 

Κατανέµονται σε: Εισπράξεις από επιχορηγήσεις -                               211.793                    152.331              

- Ιδιοκτήτες µητρικής 6.055.204                     -                                          6.055.204               (30.825.386)         (10.694.108)         (41.519.494)     (Αύξηση) / Μείωση χρηµ/κών στοιχείων αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων -                               173.655                    55.972                

- Μη ελέγχουσες συµµετοχές (2.029.986)                    -                                          (2.029.986)             (2.665.847)           -                         (2.665.847)       Σύνολο εισροών / (εκροών) από / (για) επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.201)                       671.142                   433.367           347.253             

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -                           -                         -                         -                     

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 4.025.218                    -                               4.025.218             (33.491.232)       (10.694.108)       (44.185.340)  Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

- Ιδιοκτήτες µητρικής 6.055.204                     -                                          6.055.204               (30.825.386)         (10.694.108)         (41.519.494)     

- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (2.029.986)                    -                                          (2.029.986)             (2.665.847)           -                         (2.665.847)       Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -                               -                              513.300              

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά και αποµειωµένα (σε €) 0,1468                         0,1468                   (1,2217)               (0,3901)               (1,6118)           Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (511)                          (1.367.254)                (70.841)              
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµου δανεισµού 1.224.413                  (3.431.370)                771.976             (2.450.000)          

 και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 12.923.885                  -                               12.923.885           (13.866.565)       (4.539.528)         (18.406.094)  Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµου δανεισµού 268.855                     (1.205.591)                (851.092)             

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (16.667)                     228.157                    (16.667)             215.947              

01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 Σύνολο εκροών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.476.091                 (5.776.057)              755.309           (2.642.686)        

Κύκλος εργασιών 27.836.201 24.695.794

Μικτά Κέρδη 4.311.559 3.735.682 Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 717.836                    (2.253.711)              413.296           (1.270.706)        

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων (712.924)                       (9.542.828)               Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα Έναρξης Χρήσης 327.026                    2.580.738                258.260           1.528.967          

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (3.943.823)                    (13.170.419)             

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (5.460.753)                   (13.529.583)           Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα Λήξης Χρήσης 1.044.861                 327.026                   671.556           258.260             

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -                                  -                            

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (5.460.753)                   (13.529.583)           

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

401.775                        (8.444.108)               

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων, 
αποµειώσεων συµµετοχών και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA 
προσαρµοσµένο)

401.775                        (589.055)                 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012* 31.12.2014 31.12.2013

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα) (6.235.294)                    37.970.224              83.342.430             7.614.786            20.651.344           

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 4.025.218                     (44.185.340)             (45.345.942)            (5.460.753)           (13.529.583)         

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 513.300                  250.000                 513.300               

Ίδιες Μετοχές (513.300)                 (250.000)                

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής (1.109.082)                    (20.178)                   (26.265)                  28.188                 (20.275)               

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 31.12.2013 
αντίστοιχα)

(3.319.158)                   (6.235.294)             37.970.224           2.182.222           7.614.786           

1. Το αρνητικό συµπέρασµα της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 11.  Το σύνολο των λοιπών προβλέψεων για την Εταιρεία είναι € 0,00 και για τον Όµιλο € 0,00.

2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2013 12. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια. Η θυγατρική Εταιρεία ALFA WOOD ΠΙΝ∆ΟΣ ΑΕΒΕ κατέχει 1.106.231 µετοχές της 

3.  Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης αναταξινοµήθηκαν για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε αυτά της τρέχουσας χρήσης.      µητρικής Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2014 ποσού € 763.300.

4. Τα εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων των Εταιρειών του Οµίλου ανέρχονται σε € 43,8 εκατ. 13. Καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την τρέχουσα χρήση ποσού €28 χιλ και €(1.137) χιλ που αφορούν αποθεµατικά αναπροσαρµογής από πώληση παγίων

5. Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να µην έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση των  14. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και

    εταιρειών του Οµίλου. Το ποσό των προβλέψεων για τις ανωτέρω υποθέσεις είναι για την Εταιρεία και για τον Όµιλο είναι € 0,00.      του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

6. Ο αριθµός προσωπικού του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 ανέρχεται στα 225 άτοµα, ενώ της Εταιρείας στα 141 άτοµα. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 ο αντίστοιχος αριθµός του προσωπικού ήταν 478 άτοµα (Ποσά σε ευρώ) Όµιλος Εταιρεία

    για τον Όµιλο και 132 άτοµα για την Εταιρεία. α) Έσοδα 1.054.421 5.136.242

7. Το ύψος των επενδύσεων της Εταιρείας και του Οµίλου για πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος του 2013 ανέρχεται σε €  77 χιλ. και  € 514 χιλ. αντίστοιχα. β) Έξοδα 640.074 5.777.773

8. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ετήσιες ενοποιηµένες γ) Απαιτήσεις 907.604 2.540.568

     οικονοµικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά στις σηµειώσεις 1 και 12 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. δ) Υποχρεώσεις 480.879 9.774.353

9. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 11 των Οικονοµικών Καταστάσεων. ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 60.769 60.769

10. Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη για επιβολή πρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 150 χιλ. και € 900 χιλ. αντίστοιχα. στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 3.129.624 3.127.424

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 4.236 4.236

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΡΙΖΟΣ Τ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Α∆Τ. AE 309163 Α∆Τ. AΒ 833929 Α∆Τ ΑΚ 967700

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 98013 Α΄ Τάξης

 Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της  ALFA WOOD A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ. 

ALFA WOOD A.E.B.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΑΡ.ΜΑΕ: 23345/31/Β/90/26, ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 026535540000

Ε∆ΡΑ: 10ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

                                                Τύρναβος, 25 Μαΐου 2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01.01 - 31.12.201301.01 - 31.12.2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


