
Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.:

01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 837.314 1.755.544

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ελεγκτική εταιρεία: Αποσβέσεις 704.308 716.327

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (231.124) (185.096)

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 105.767 241.919

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Πρόεδρος Γεώργιος Εµµαν. Συριανός

∆ιευθύνων Σύµβουλος Τιµολέων Γεωργ. Καρεφυλλάκης Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.740) (12.337)

Σύµβουλος Μαρία-Αναστασία ∆ηµητρίου Καρατζά Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (133.480) (1.439.684)

Σύµβουλος Παναγιώτης Αποστ. Μαλαµίτσης (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (778.299) 463.080

Σύµβουλος Ελευθέριος Αλεξ. Σουβατζής (Mείωση)/Αυξηση  προβλέψεων 58.824 -

Σύµβουλος Ισαβέλλα- Αγαθή Πραξ. Τριανταφύλλου Μείον: 

Σύµβουλος Νικόλαος Κων.Ασλανίδης Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (90.973) (214.084)

Σύµβουλος Κωνσταντίνος Λουκά Παπαλουκάς Καταβεβληµένοι φόροι (292.961) (621.467)

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 177.637 704.201

Επενδυτικές δραστηριότητες

(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (13.260) (970.750)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (26.578) (275.082)

31/12/2013 31/12/2012 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 4.519 287.100

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τόκοι εισπραχθέντες 89.596 134.795

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 3.432.394 4.110.124 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 54.277 (823.936)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.246.981 1.246.981 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.329.646 5.106.529 Εξοφλήσεις δανείων (1.500.000) (1.044.824)

Αποθέµατα 223.360 221.620 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.500.000) (1.044.824)

Απαιτήσεις από πελάτες 16.637.294 16.932.098 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) (1.268.087) (1.164.559)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20.328.286 21.585.293 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 7.822.035 8.986.594

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47.197.962 49.202.646 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 6.553.948 7.822.035

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 9.692.893 9.692.893  

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 16.922.973 16.705.664

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας (α) 26.615.866 26.398.557

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 176.322 216.150

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 875.322 2.375.322

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 19.530.452 20.212.617

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 20.582.097 22.804.089

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 47.197.962 49.202.646

-

-
-

01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

21.790.527 20.542.479

1.522.790 1.999.408 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 26.398.557 24.819.128

716.476 1.862.668 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 217.309 1.579.429

837.314 1.755.544 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 26.615.866 26.398.557

(634.000) (163.746)

203.314 1.591.797

13.996 (12.368)

217.309 1.579.429

1.420.784 2.578.995

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 031562 Α.∆.Τ. ΑΕ 159031 Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ: 0017214 Α' ΤΑΞΗΣ

ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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 ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε
την εταιρεία , να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή .

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 2491601000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε 37954/01ΑΤ/Β/97/347/04)

Ερµού 25,13ο χλµ Ε.Ο Αθηνών-Λαµίας 14564 Κηφισιά

Αρµόδια Αρχή:

Ερµού 25,13ο χλµ Ε.Ο Αθηνών-Λαµίας 14564 Κηφισιά
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2014

   

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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

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

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

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: 

27 Μαρτίου 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ∆/ΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2491601000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε 37954/01ΑΤ/Β/97/347/04)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

PriceWaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία

∆έσποινα Μαρινου

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

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

Κύκλος εργασιών

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

Μείον φόροι

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων

Μικτά κέρδη/(ζηµίες)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό
100% και η οποία περιλαµβάνεται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής και εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε " που έχει έδρα την Κηφισιά.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2012.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2008-2010.Για τη χρήσεις 2011-2012 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την PriceWaterHouseCoopers A.E χωρίς επιφύλαξη. 
Για την χρήση του 2013 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας ήδη διενεργείται από την PriceWaterHouseCoopers A.E.
4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεµείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2013 ανέρχεται σε 141 άτοµα και την 31.12.2012 ανερχόταν σε 81.
7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας, προς και από συνδεδεµένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 3.059.762 και ευρώ 3.122.496 αντίστοιχα. 
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε 11.226.098 ευρώ και των υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης  σε 5.891.197 ευρώ. Οι αµοιβές των ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης ανέρχονται στο ποσό των  357.858 ευρώ.

8. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 27 Μαρτίου 2014
9. Οι πωλήσεις των κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει η εταιρεία ανέρχονται σε 9.448.508 ευρώ.
10. Η µεταβολή του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% επιβάρυνε την αναβαλλόµενη φορολογία του Φόρου εισοδήµατος στην Κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης 2013 κατά ποσό ευρώ 116.600 (βλ.σηµ.26 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2013).
11. Λόγω  της τροποποίησης του ∆ΛΠ 19 σχετικά µε την αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της  µεθόδου του περιθωρίου), η Εταιρεία αναπροσάρµοσε την Κατάσταση Οικονοµικής
θέσης , την Κατάσταση Αποτελεσµάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και την Κατάσταση Ταµειακών ροών των προηγουµένων χρήσεων (βλ.σηµ.29 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2013).


