
οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Αρχή: Περιφέρεια Αττικής, κεντρικός τομέας
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:Απόστολος Στρατής-Πρόεδρος,   Ανδρέας Αδαμόπουλος-μέλος, Αθανάσιος Μάνης-μέλος, Παναγιώτης Σκιαδάς-μέλος.
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 24 ΜαΪου 2021
Ορκωτός ελεγκτής :Ψαρός Θεόδωρος  (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 12651)
Ελεγκτική εταιρία : ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύμφωνη γνώμη, με θέμα έμφασης

31-Δεκ-20 31-Δεκ-19 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 54.236.444 78.122.241
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 2.438.263 3.256.961 Μικτά Κέρδη 4.436.181 5.559.760
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 93.731 123.265 Κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 21.297.245 24.386.624 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -2.177.744 44.198
Αποθέματα 1.128.655 1.827.950 Κέρδη / ζημιές  προ φόρων, χρηματοδοτικών 
Απαιτήσεις από πελάτες 19.526.852 18.861.420 και επενδυτικών αποτελεσμάτων -2.702.306 -717.743
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 358.992 1.472.246 Κέρδη / ζημιές  προ φόρων -3.910.136 -2.078.357
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.843.738 49.928.466 Φόρος εισοδήματος -22.340 -104.856
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / ζημιές  μετά από φόρους (Α) -3.932.476 -2.183.213
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.489.425 1.489.425
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 6.057.639 6.057.666 Κατανεμημένα σε :
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -78.436 3.859.348 Μετόχους της μητρικής -3.932.476 -2.183.213
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 7.468.628 11.406.440 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 0 0 -3.932.476 -2.183.213
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 7.468.628 11.406.440 Λοιπα συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) -5.308 -51.745
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματος μετά από φόρους (Α) + (Β) -3.937.784 -2.234.958
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 1.442.916 1.769.401
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 0 Κατανεμημένα σε :
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 245.021 372.600 Μετόχους της μητρικής -3.937.784 -2.234.958
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 26.509.508 26.170.660 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 214.442 300.730 -3.937.784 -2.234.958
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.963.224 9.908.636
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 37.375.111 38.522.026 Αποσβέσεις -524.563 -761.941
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 44.843.738 49.928.466

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

2. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  

31-Δεκ-20 31-Δεκ-19      που καταρτίζει η VIOHALCO SA/NV με έδρα το Βέλγιο, η οποία συμμετέχει την 31/12/2020 με ποσοστό 98,62% 'αμεσο και έμμεσο.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2019 και 1/1/2018) 11.406.440 13.641.398 3. Επί των παγίων στοιχείων της  εταιρείας δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ τραπεζών.
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -3.937.784 -2.234.958 4. Κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού δεν εκκρεμούσαν άλλες σημαντικές ή και υπό διαιτησία διαφορές για την εταιρεία  

7.468.655 11.406.440 5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Εταιρείας 77.
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου-δικαιώματα τρίτων 0 0 6. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
Μερίσματα 0 0     της Εταιρείας στη λήξη της χρήσεως, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια
Απώλεια ελέγχου ή πώληση θυγατρικής 0 0     του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
Απόκτηση μέσω συνένωσης ή απορρόφησης επιχειρήσεων 0 0
Αλλαγή στη λογιστική πολιτική -27 0         (Ποσά σε χιλ. €)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2019 και 31/12/2018) 7.468.628 11.406.440    i) Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και παγίων 41.632

   ii) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων 2.772
   iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 17.031
   iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 1.452
   v) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 175

01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019 7. Στην κατάσταση συνολικών εσόδων το στοιχείο "φόροι" αναλύεται ως παρακάτω:
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -3.910.136 -2.078.357 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     Φόρος εισοδήματος χρήσης 0 0
Αποσβέσεις 524.563 761.941     Αναβαλλόμενος φόρος χρήσης -22.340 -104.856
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής -22.340 -104.856
δραστηριότητας -1.157 -935
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.208.987 1.361.550 8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  αφορούν (Ποσά εκφρασμένα σε €)
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων -47.651 -20.221
Ζημιές από διαγραφές παγίων και επενδυτικών ακινήτων 6.120 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2018
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου Λοιπές κινήσεις 0 42
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:    Κέρδος / (ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια -5.308 -51.787
(Κέρδη)/Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 52.827 -5.308 -51.745

Προβλέψεις/(Αντιλογισμός προβλέψεων) απομείωσης συμμετοχών 
(θυγατρικές και συνδεδεμένες Viohalco) 2.765.540
Mείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 699.295 222.742
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -363.932 3.712.363
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.064.854 -1.728.886
Mείωση / (Αύξηση) συμβατικών περιουσιακών στοιχείων -30.397 -8.547
Λοιπές προβλέψεις /(Αντιλογισμός προβλέψεων) -58.571 -96.569
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.201.948 -1.351.895
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.427.435 779.306
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση συμμετοχής σε θυγατρικές
Απόκτηση - πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων -1.000.000
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -15.936 -348.578
Έσοδα από πωλήσεις ενσώματων παγίων 217.547 83.960
Τόκοι εισπραχθέντες 1.157 935
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 202.767 -1.263.682
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.200.000 1.000.000
Μερίσματα πληρωθέντα σε δικαιώματα μειοψηφίας 0 0
Εξοφλήσεις δανείων -2.858.366 -995.490
Αποπληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων -230.219 -246.006
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 111.415 -241.496
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ) -1.113.253 -725.873
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  στην έναρξη της περιόδου 1.472.246 2.198.118
Επίδραση Συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα 0 0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου 358.993 1.472.246

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΧΡ. ΣΤΡΑΤΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ Δ. ΚΡΙΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ  285722 Α.Δ.Τ.:  ΑΚ  059859

Αθήνα, 24 ΜαΪου 2021

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜ. ΜΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ.:  ΑΖ  533325

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΜΕΤ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.

Αριθ. ΓΕΜΗ: 821001000
Διεύθυνση έδρας: Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. Συνιστούμε
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της μητρικής Εταιρείας VIOHALCO SA (www.viohalco.com), όπου αναρτώνται οι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
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