
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ολυµπιάδα Χαλκιδικής, 57 014

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 65328/61/Β/08/03

01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

27 Μαρτίου 2012 Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 10.269 19.029

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Όµηρος ∆ηµ. ∆εληφώτης Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Αποσβέσεις 153.574 149.868

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώµη χωρίς επιφύλαξη Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (278) (68)

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 258 59

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Εκτελεστικά Μέλη

Πρόεδρος του ∆.Σ. Γιαννακούλης Λουκάς του Ιωάννη Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (319.148) (107.047)

∆ιευθύνων Σύµβουλος Σουβατζής Ελευθέριος του Αλεξάνδρου Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (49.273) 13.401

Αντιπρόεδρος Στρατουδάκης Πέτρος του Μάρκου (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 19.737 (17.330)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΕ

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

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 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΕ. 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 .

Α.Μ.Α.Ε. 65328/61/Β/08/03
ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ, 57 014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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):

Αρµόδια Αρχή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

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

Αντιπρόεδρος Στρατουδάκης Πέτρος του Μάρκου (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 19.737 (17.330)

Σύµβουλος Γαζέα Βηθλεέµ του Βασιλείου Μείον :

Σύµβουλος Νούτσος Απόστολος του Θωµά Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (258) (59)

Καταβεβληµένοι φόροι (2.272) (13.034)

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (187.391) 44.820

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (2.236) (29.188)

Τόκοι εισπραχθέντες 278 68

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.958) (29.120)

31/12/2011 31/12/2010 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ληφθείσες επιχορηγήσεις 172.500

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 676.762 828.100 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 172.500 -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.178 2.169 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) (16.849) 15.700

Αποθέµατα 619.295 300.147 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 21.228 5.528

Απαιτήσεις από πελάτες 57.632 22.365 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 4.379 21.228

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 246.484 249.650

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.601.351 1.402.431

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 1.060.000 1.060.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 52.995 45.276

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας (α) 1.112.995 1.105.276

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 174.077 1.561

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 314.279 295.594

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 488.357 297.156

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 1.601.351 1.402.431

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Κύκλος εργασιών 255.161 384.563

Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 31.215 26.613 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα) 1.105.276 1.095.006

10.248 19.020 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 7.719 10.269

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 10.269 19.029 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα) 1.112.995 1.105.276

Μείον φόροι (2.550) (8.760)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 7.719 10.269

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 7.719 10.269

163.822 168.888

  

   

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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

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 έµµεσα στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό

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

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Α∆Τ Σ 095375  Α∆Τ ΑΗ 060758 Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ: 0017214 Α' ΤΑΞΗΣ

Ολυµπιάδα Χαλκιδικής, 27 Μαρτίου 2012

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ η οποία συµµετέχει έµµεσα στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό
50% 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 31.12.2010.
3. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
4. ∆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.
5. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2011 ανέρχεται σε 7 άτοµα ενώ την 31.12.2010 ανερχόταν σε 11.
6. 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 216.184 και ευρώ 8.977 αντίστοιχα.
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε 13.733 ευρώ και των υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, σε 243.534 ευρώ .

7. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 27 Μαρτίου 2012.
8. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και την χρήση 2009.Για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 η εκτίµηση της διοίκησης της εταιρείας είναι ότι οι φόροι που ενδεχοµένως προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
9. Για τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. 
Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2011. 
(Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις).


