
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερμού 25, 13ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 145 64 Κηφισιά

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 883/01ΑΤ/Β/86/216 (2009)

Λειτουργικές Δραστηριότητες
26 Μαΐου 2016 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 8.011 15.129

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Δημήτριος Σούρμπης (Α. Μ. ΣΟΕΛ 16891) Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Ελεγκτική εταιρεία: PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία Αποσβέσεις 4.544 5.091
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη 143 42

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.helector.gr 1.360 58

Προβλέψεις 9.942 60
Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Χ.Ντέκας, Σύμβουλος Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 782 122
Χαράλαμπος Σ. Σοφιανός, Σύμβουλος Ιωάννης Φ.Μπούκης, Σύμβουλος Έσοδα τόκων (888) (1.857)

Κωνσταντίνος Β.Τριανταφύλλου, Σύμβουλος Βασιλική Π.Νιάτσου, Σύμβουλος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.090 1.846
Δημήτριος Α.Γραμματάς, Σύμβουλος Γεώργιος Α. Σκουτερόπουλος, Σύμβουλος Προβλέψεις απομείωσης και διαγραφές απαιτήσεων - 584

Γεώργος Η.Πλιάτσικας,Σύμβουλος Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.150) 2.577

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 17.586 (14.742)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.180 (2.782)

31/12/2015 31/12/2014 Μείον: 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.125) (1.422)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 39.370 41.240 Καταβεβλημένοι φόροι (3.944) (7.136)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12.335 14.787 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 38.533 (2.430)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 17.668 6.472 Επενδυτικές δραστηριότητες
Αποθέματα 1.597 447 (Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (2.114) (12)
Απαιτήσεις από πελάτες 73.606 63.784 (Τοποθετήσεις)/εισπράξεις προθεσμιακών καταθέσεων άνω των 3 μηνών (2) 194
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 45.941 66.366 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (3.167) (4.744)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 190.518 193.096 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 16 31

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τόκοι εισπραχθέντες 45 1.448

Μετοχικό κεφάλαιο 2.234 2.234 Δάνεια (χορηγηθέντα σε) / εισπραχθέντα από συνδεδεμένα μέρη (6.359) -
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 92.895 93.940 Δεσμευμένες καταθέσεις 1.020 469
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 95.129 96.174 Αγορά/πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση (13.250) (300)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 12.295 10.857 - 21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 107.424 107.032 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (23.810) (2.894)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.013 8.152 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.408 9.540 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια και έξοδα έκδοσης δανείων 5.402 10.194

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 12.670 14.708 Αποπληρωμή δανείων
(16.297)

(4.745)
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.347 10.897 Μερίσματα πληρωθέντα (2.250) (17)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 51.656 42.768 Προσθήκες επιχορηγήσεων - 670
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 83.094 86.064 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (13.145) 6.101
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 190.518 193.096

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 1.577 778
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης της Ηλέκτωρ Κατασκευών - 37

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 30.572 29.757
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 32.149 30.572

01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014
Κύκλος εργασιών 121.499 128.227

Μικτά κέρδη/(ζημιές) 21.151 20.567

7.999 15.244

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 8.011 15.129
Μείον φόροι (7.239) (5.060)
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) 773 10.070

Ιδιοκτήτες μητρικής (1.373) 8.063
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 2.146 2.007 31/12/2015 31/12/2014

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) 347 105 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα) 107.032 103.881

1.120 10.174
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

1.120 10.174
Ιδιοκτήτες μητρικής (1.026) 8.172 (700) 513
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 2.146 2.002 Επιστροφή κεφαλαίου - (1.500)

Λοιπά (29) (36)
12.544 20.334 - (6.000)

107.424 107.032
0,10 0,10 0,00 0,00

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Όμιλος
α) Έσοδα 7.935
β) Έξοδα   1.409
γ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης         993
δ) Απαιτήσεις 8.880
ε) Υποχρεώσεις 5.944
στ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 73
ζ) Μερίσματα εισπρακτέα -

 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΑΔΤ ΑΙ-559981

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 883/01ΑΤ/Β/86/216 (2009)

ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

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

Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ. 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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αρμόδια Αρχή: Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γ.Γ. Εμπορίου, Γεν.Δ/νση Εσωτερικού Εμπορίου, Δ/νση 
ΑΕ & Πίστεως

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από απορρόφηση Ηλέκτωρ Κατασκευών την 28.2.2014

(Ζημίες) / κέρδη από την πώληση και διαγραφή λοιπών ενσώματων παγίων στοιχείων

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτωρ ΑΕ:

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών  Διανεμηθέντα μερίσματα

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρικές και Κ/Ξ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01/01-
31/12/2015

01/01-
31/12/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)

   ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κηφισιά 26 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ Ντέκας Χ. Αλέξανδρος  
ΑΔΤ Σ 237945  (ΑΔΤ Φ-023403)

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2014. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημ. 31β των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015. Η μητρική εταιρεία 
Ηλέκτωρ (εξαιρουμένων των Κοινών Επιχειρήσεων, έχει φορολογικά ανέλεγκτες τις χρήσεις 2009 και 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011, 
2012, 2013 και 2014 έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς επιφύλαξη (βλ. σημ. 31β των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων της 31.12.2015). 
3. Στα ακίνητα του Ομίλου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ύψους € 1.536 χιλ. υπέρ τράπεζας, για εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεών του, οι οποίες την 
31.12.2015 ανέρχονταν σε € 726 χιλ. (31.12.2014: € 680 χιλ.) (βλ.σημ.5 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015). 
4. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεμείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου ή της Εταιρείας, αλλά έχει γίνει πρόβλεψη ποσού € 291 χιλ. και € 291 χιλ σε επίπεδο μητρικής και Ομίλου αντίστοιχα η οποία 
θεωρείται επαρκής. 
5. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 1.081 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες) για τον Όμιλο ανέρχονται σε € 13.128 χιλ.. (βλ. σημ. 23 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015) 
6. Το απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου την 31.12.2015 σε 483 άτομα και την 31.12.2014 ανερχόταν 482.  
7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης (01.01.2015), καθώς  και τα υπόλοιπα  των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης (31.12.2015), που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, 
έχουν ως εξής:  
 

8. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραμμή «Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους», του Ομίλου αφορούν έσοδο από Συναλλαγματικές διαφορές € 60 χιλ., έξοδο από Μεταβολή αξίας 
Διαθεσίμων προς πώληση € 9 χιλ., έσοδο από Αντιστάθμιση ταμειακών ροών € 300 χιλ., και έξοδο από Αναλογιστικές ζημιές €  4 χιλ. 

9. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες του Ομίλου με την χώρα της καταστατικής τους έδρας, τα ποσοστά με τα οποία η μητρική Εταιρεία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η 
μέθοδος ενσωμάτωσής τους παρατίθενται αναλυτικά στις σημ.7 & 8 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015. Στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με τις μη ενοποιούμενες εταιρείες και 
κοινοπραξίες εμφανίζονται στη σημ. 8 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015.  

10. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, η ΔΟΑΛ ΑΕ αγόρασε το υπόλοιπο 25% από την ENVITEC και πλέον ο Όμιλος κατέχει το 100% της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ENVITEC AE OE η οποία μετονομάστηκε σε 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΔΟΑΛ ΑΕ. 

11. Το Δ.Σ. της μητρικής ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015. 
 
 
 
 
 
 

http://www.helector.gr/


Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερμού 25, 13ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 145 64 Κηφισιά

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 883/01ΑΤ/Β/86/216 (2009)

Αρμόδια Αρχή:

Λειτουργικές Δραστηριότητες
26 Μαίου 2016 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 5.518 16.021

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Δημήτριος Σούρμπης (Α. Μ. ΣΟΕΛ 16891) Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Ελεγκτική εταιρεία: PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία Αποσβέσεις 659 654
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - -
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.helector.gr (12) 66

Προβλέψεις 27 4
Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Χ.Ντέκας, Σύμβουλος Έσοδα από μερίσματα (1.740) (8.438)
Χαράλαμπος Σ. Σοφιανός, Σύμβουλος Ιωάννης Φ.Μπούκης, Σύμβουλος - -
Κωνσταντίνος Β.Τριανταφύλλου, Σύμβουλος Βασιλική Π.Νιάτσου, Σύμβουλος Έσοδα τόκων (803) (1.335)
Δημήτριος Α.Γραμματάς, Σύμβουλος Γεώργιος Α. Σκουτερόπουλος, Σύμβουλος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.768 1.416
Γεώργος Η.Πλιάτσικας,Σύμβουλος Προβλέψεις απομείωσης και διαγραφές απαιτήσεων - 561

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (304) -

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 25.784 9.526
31/12/2015 31/12/2014 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.271) (18.750)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μείον: 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4.296 4.741 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.961) (1.157)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 25 42 Καταβεβλημένοι φόροι (2.356) (4.821)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 37.577 26.947 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 25.310 (6.251)

Αποθέματα 304 - Επενδυτικές δραστηριότητες
Απαιτήσεις από πελάτες 45.251 43.959 (Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (2.114) (5.177)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 35.862 56.321 (Τοποθετήσεις)/εισπράξεις προθεσμιακών καταθέσεων άνω των 3 μηνών - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 123.316 132.010 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (276) (313)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 12 22

Μετοχικό κεφάλαιο 2.234 2.234 Τόκοι εισπραχθέντες 397 1.149

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 80.959 78.512 Δάνεια (χορηγηθέντα σε) / εισπραχθέντα από συνδεδεμένα μέρη (6.410) (335)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 83.193 80.746 Μερίσματα εισπραχθέντα 5.940 2.402

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) - - Δεσμευμένες καταθέσεις 1.020 (21)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 83.193 80.746 Αγορά/πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση (11.750) -

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - - Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων συνδεδεμένων μερών 1.921 2.555
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Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 2.942 3.701 - 21
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2.440 13.315
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

2.440 13.315
6 484

5.397 7.665 83.193 80.746

-0,54 #

α) Έσοδα 18.422
β) Έξοδα   8.208
γ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης         860
δ) Απαιτήσεις 21.639
ε) Υποχρεώσεις 14.121
στ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 19
ζ) Μερίσματα εισπρακτέα 1.836

 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΑΔΤ ΑΙ-559981

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ)

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 883/01ΑΤ/Β/86/216 (2009)

ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ 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 οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γ.Γ. Εμπορίου, Γεν.Δ/νση Εσωτερικού Εμπορίου, 
Δ/νση ΑΕ & Πίστεως 01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

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

Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση

(Ζημίες) / κέρδη από την πώληση και διαγραφή λοιπών ενσώματων παγίων στοιχείων

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 
τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από απορρόφηση Ηλέκτωρ Κατασκευών την 28.2.2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κηφισιά 26 Μαΐου 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρικές και Κ/Ξ

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών  
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)

   ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ Ντέκας Χ. Αλέξανδρος  
ΑΔΤ Σ 237945  (ΑΔΤ Φ-023403)

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2014. 

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημ. 31β των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015. Η μητρική εταιρεία 
Ηλέκτωρ (εξαιρουμένων των Κοινών Επιχειρήσεων, έχει φορολογικά ανέλεγκτες τις χρήσεις 2009 και 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011, 
2012, 2013 και 2014 έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς επιφύλαξη (βλ. σημ. 29 των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων της 31.12.2015). 

3. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεμείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας, αλλά έχει γίνει πρόβλεψη ποσού € 291 χιλ η οποία θεωρείται επαρκής. 

4.  Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονταιι για την Εταιρεία σε € 719 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις  ανέρχονται σε Εταιρεία σε € 
2.450 χιλ. (βλ. σημ. 22 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015) 

5. Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2015 ανέρχεται σε 279 άτομα και την 31.12.2014 ανερχόταν σε 268 αντίστοιχα.  

6. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης (01.01.2015), καθώς  και τα υπόλοιπα  των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης (31.12.2015), που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, 
έχουν ως εξής:  

7. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραμμή «Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους», της Εταιρείας αφορούν έξοδο από Συναλλαγματικές διαφορές € 10 χιλ., έξοδο από Μεταβολή 
αξίας Διαθεσίμων προς πώληση € 8 χιλ και έξοδο από Αναλογιστικές ζημιές € 3 χιλ. 

8. Η Εταιρεία έχει μόνο έμμεση συμμετοχή στα ενοποιούμενα κοινοπρακτικά σχήματα, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με τις μη ενοποιούμενες εταιρείες και 
κοινοπραξίες εμφανίζονται στη σημ. 9 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015.  

9. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, η ΔΟΑΛ ΑΕ αγόρασε το υπόλοιπο 25% από την ENVITEC και πλέον ο Όμιλος κατέχει το 100% της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ENVITEC AE OE η οποία μετονομάστηκε 
σε ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΔΟΑΛ ΑΕ. 

10. Το Δ.Σ. της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015. 
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9. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, η ΔΟΑΛ ΑΕ αγόρασε το υπόλοιπο 25% από την ENVITEC και πλέον ο Όμιλος κατέχει το 100% της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ENVITEC AE OE η οποία μετονομάστηκε 
σε ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΔΟΑΛ ΑΕ. 

10. Το Δ.Σ. της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015. 
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