
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 - ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ  31.12.2006 31.12.2005

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: Α.Ρ.Μ.Α.Ε.:10320/01ΑΤ/Β/86/51/04 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αρµόδια Αρχή: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Πάγια στοιχεία ενεργητικού 9.159.751 9.629.694

Αποθέµατα 3.394.155 3.500.659

Απαιτήσεις από πελάτες 5.241.977 9.550.265

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 12.371.638 7.408.121

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΕΜΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.167.520 30.088.739  

Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.176.216 1.359.407

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.aktor.gr Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 71.319 64.135

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.408.421 11.769.555

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος : ∆ηµήτριος Κούτρας Σύνολο υποχρεώσεων (α) 11.655.957 13.193.097

Αντιπρόεδρος                                   : Μαρια - Αναστασια Καρατζά Μετοχικό Κεφάλαιο 10.247.798 10.198.114

∆ιευθύνων Σύµβουλος                     : Βασιλειος Λάµπος Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας 8.263.765 6.697.529

Σύµβουλος                                       : Αθανασιος Κερεστετζής Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (β) 18.511.563 16.895.643

Σύµβουλος                                       : Γεωργιος Σωσσίδης ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ)=(α)+(β) 30.167.520 30.088.739

01.01.2006- 01.01.2005- 01.01.2006- 01.01.2005-

   31.12.2006   31.12.2005   31.12.2006  31.12.2005

17.862.733 18.024.772

Κέρδη προ φόρων 2.138.113 1.305.458 4.924.583 4.195.545

Αποσβέσεις 1.232.560 1.436.652 3.468.376 2.637.882
Προβλέψεις (12.741) (59.151)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (77.622) (271.872) 2.235.816 1.201.230

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 103.847 (99.488) 2.138.113 1.305.458
Μείον φόροι (522.193) (1.033.738)

1.615.920 271.720

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 106.504 (391.399)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (724.734) (3.679.214)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.106.713) 1.351.256

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (103.847) 99.488

Καταβεβληµένοι φόροι (891.209) (11.465)

664.159 (319.733)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (15.026) 15.026 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (675.536) (754.041) 31.12.2006 31.12.2005

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 0 1.232.141 Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα) 16.895.643 14.673.468

Τόκοι και µερίσµατα που εισπράχθηκαν 6.143 4.740 Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους 1.615.920 271.720

18.511.563 14.945.188

(684.418) 497.866
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 2.000.004

Πώληση / (αγορά) ιδίων µετοχών 2.000.004 Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση -49.549

Εξοφλήσεις δανείων (64.271) (2.117.614) Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα) 18.511.563 16.895.643

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 0

Λοιπά (4)

(64.271) (117.614)

(84.530) 60.518

452.255 391.737

367.725 452.255

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

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  Γ. ΧΑΛΚΙΑΣ
Α.∆.Τ. : ΑΕ 023455 Α.∆.Τ. : ΑΑ 025873 ΑΡ.Α∆. 32107  -  Α΄ ΤΑΞΗΣ

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Μείον:

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( α)

Σύνολο κύκλου εργασιών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β)

Μικτά κέρδη/(ζηµίες)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων σύνολο

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο

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

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

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

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

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( γ)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών

καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα

συνοπτικά στοιχεία):

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Α.Μ.Α.Ε.:10320/01ΑΤ/Β/86/51/04

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

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

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2007

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρειας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη 
εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.aktor.gr, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό
100% και η οποία περιλαµβάνεται στίς Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής και  εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε." που έχει έδρα την Αθήνα . 
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2005. 
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2003-2006. 
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 31.12.2006 ανέρχεται σε 39 άτοµα και την 31.12.2005 ανερχόταν σε 48. 
7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας, προς και από συνδεδεµένες εταιρείες, σωρρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 2.237.349 και ευρώ 6.867.983 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται σε ευρώ 4.444.204   και ευρώ 8.392.249 αντίστοιχα.  
8. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 19 Μαρτιου 2007.
. 


