ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 001097701000 - AΠ.ΕΠ.ΚΕΦ.111η/02 - 06 - 1992 Ε∆ΡΑ : ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016
Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. 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 του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
01.01-30.06.2016

∆ιεύθυνση διαδικτύου
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

: http://www.aeolian.gr

των Οικονοµικών Καταστάσεων

: 26 Σεπτεµβρίου 2016

Νόµιµος ελεγκτής
Ελεγκτική Εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελέγχου

: ΓΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ – Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011
: Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΣΟΕΛ 127
: Με σύµφωνη γνώµη

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α) + (Β)
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(1.176.453,54)

(1.815.110,84)

(1.571.249,12)

(1.819.299,52)
(1.838.270,79)
0,00
(1.838.270,79)
(0,1645)

(1.571.726,99)

(1.815.065,82)

(1.571.161,70)

(1.482.771,10)

(1.578.397,34)
0,00
(1.578.397,34)
(0,1412)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε € )
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

01.01-30.06.2015

(1.353.062,81)
(1.596.511,79)

30/06/2016

31/12/2015

2.157,85

2.202,87

0,80

0,80

8.886,54

8.886,54

4.804.693,96

7.957.726,85

5.813.205,67

3.114.974,32

10.628.944,82

11.083.791,38

01.01-30.06.2016
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2016 και
01.01.2015 αντίστ.)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
και διακοπ.δραστηρ.)
Αύξηση / µείωση µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2016 και
30/06/2015 αντίστοιχα)

10.990.787,14

(1.838.270,79)

01.01-30.06.2015
12.903.968,51
(1.578.397,34)

0,00

0,00

9.152.516,35

11.325.571,17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

12.519.360,00

12.519.360,00

Έµµεση µέθοδος

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

(3.366.843,65)

(1.528.572,86)

Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες

9.152.516,35

10.990.787,14

Κέρδη προ φόρων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

19.226,72

18.293,39

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.457.201,75

74.710,85

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

1.476.428,47

93.004,24

Αποσβέσεις
Κέρδη / ζηµιές αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε
εύλογη αξία

10.628.944,82

11.083.791,38

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

01.01-30.06.2016

01.01-30.06.2015

(1.819.299,52)

(1.571.726,99)

45,02

87,42

1.525.543,96

1.684.858,83

933,33

0,00

0,00

0,00

4.188,68

477,87

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
α. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆.Λ.Π. και ∆.Π.Χ.Α. Στην παρούσα περίοδο, οι
Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καµία µεταβολή στις λογιστικές εκτιµήσεις και αρχές από αυτές που είχαν εφαρµοστεί στην
προηγούµενη περίοδο.

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) επενδύσεων

1.627.488,93

(2.843.403,86)

β. Στη σηµείωση 19 των Οικονοµικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων.

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(224.625,74)

(816.335,18)

γ. ί) ∆εν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις ή υπό διαιτησία διαφορές διότι δεν υφίστανται.

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών

1.369.712,39

85.723,65

ίί) Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

Μείον:

- δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2007 – 2010 λόγω του ειδικού

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(4.188,68)

(477,87)

φορολογικού καθεστώτος.

Καταβεβληµένοι φόροι

(6.166,26)

(7.686,47)

2.473.632,11

(3.468.482,60)

- έχει γίνει πρόβλεψη ποσού € 19.226,72 το οποίο αφορά αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

από την υπηρεσία.

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές (πωλήσεις) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών
επενδύσεων

0,00

0,00

δ. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2016 είναι 3 άτοµα ( 30.06.2015 : 2 άτοµα)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων

0,00

(2.334,84)

ε. Η Εταιρεία έχει συνάψει σύµβαση παροχής επενδυτικών συµβουλών µε την εταιρεία EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κατά την περίοδο 01/01/201630/06/2016, οι αµοιβές παροχής επενδυτικών συµβουλών ανήλθαν σε € 70.697,06 και το χρεωστικό υπόλοιπο προς την EUROCORP
Α.Ε.Π.Ε.Υ. ήταν € 170,59. Οι χρηµατιστηριακές προµήθειες εσωτερικού - εξωτερικού µε την EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. (θυγατρική
εταιρεία της EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.), ανήλθαν σε € 90.855,88 ενώ το αντίστοιχο πιστωτικό υπόλοιπο ανερχόταν σε € 513.239,75.
Καταβλήθηκαν αµοιβές σε µέλη της διοίκησης ποσού ευρώ 40.000,00 και σε διευθυντικά στελέχη ποσού € 1.308,90. Οι απαιτήσεις από
διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης ήταν € 1.350,00 ενώ οι υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης ήταν €
0,00.

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

0,00

0,00

Τόκοι εισπραχθέντες

0,00

0,00

Μερίσµατα εισπραχθέντα

0,00

0,00

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

0,00

(2.334,84)

στ. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου

(26,50)

319,56

ζ. Κατά την 30/06/2016 η εσωτερική αξία της µετοχής της Εταιρείας ανήρχετο σε € 0,82 ενώ η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής την
30/06/2016 ανερχόταν σε € 0,52.

Μερίσµατα πληρωθέντα

0,00

(33,76)

η. Η αρνητική υπεραξία του χαρτοφυλακίου, σύµφωνα µε τις τιµές κλεισίµατος της 30ης Ιουνίου ανερχόταν στο ποσό των € 1.525.543,96.

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

- δεν έχουν διενεργηθεί λοιπές προβλέψεις.

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(26,50)

285,80

2.473.605,61

(3.470.531,64)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

2.500.188,00

4.208.589,26

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

4.973.793,61

738.057,62

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

Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΗΣ
Α∆Τ. ΑΒ 649668

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ
Α∆Τ. ΑΒ 615768

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΥΖΑΝΗΣ
Α∆Τ. ΑΚ 751473 - ΑΡΙΘΜ.Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9661

