
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερµού 25, 13ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, 145 64 Κηφισιά

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων  Εταιρειών : Α.Μ.Α.Ε. 37954/01ΑΤ/Β/97/347/04

Αρµόδια Αρχή: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

17 Μαρτίου 2009 Κέρδη προ φόρων 863.634 (3.365.038)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μάριος Ψάλτης Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ελεγκτική εταιρεία: PriceWaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Αποσβέσεις 849.853 951.439

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη-Θέµατα έµφασης Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (136.458) (1.401.092)

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 353.836 599.581

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Πρόεδρος Θεοχάρης Αλεξ. Παπαµανώλης

∆ιευθύνων  Σύµβουλος Τιµολέων Γεωρ. Καρεφυλλάκης Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (49.884) 1.824.176

Σύµβουλος Λουκάς Ιωάν. Γιαννακούλης Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (7.835.987) (10.059.430)

Σύµβουλος Φωτεινή  ∆ηµ. Κούτρα (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 10.129.025 5.141.080

Σύµβουλος Παναγιώτης Αποστ. Μαλαµίτσης Μείον: 

Σύµβουλος Ελευθέριος Αλεξ. Σουβατζής Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (353.836) (599.581)

Σύµβουλος Σταύρος Αρχαγγ. Αντωνιάδης Καταβεβληµένοι φόροι (105.585) 170.733

Σύµβουλος Νικόλαος Κων. Ασλανίδης και Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 3.714.597 (6.738.132)

Σύµβουλος Κωνσταντίνος  Λουκά Παπαλουκάς Επενδυτικές δραστηριότητες

(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (1.115.000) (1.006.000)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (956.996) (318.477)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα 773.467 6.325.476

31/12/2008 31/12/2007 Τόκοι εισπραχθέντες 43.659 47.629

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη (1.063.131) -

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 9.955.880 10.529.404 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.318.001) 5.048.628

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.246.982 1.246.981 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.149.076 3.034.226 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.261 110.372

Αποθέµατα - 166.164 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.261 110.372

Απαιτήσεις από πελάτες 9.460.340 20.804.564 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 1.397.856 (1.579.131)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 43.039.350 21.181.954 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.520.374 3.099.505

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 67.851.628 56.963.293 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.918.231 1.520.374

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 6.527.044 6.527.044

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 24.744.796 24.090.030

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α) 31.271.840 30.617.074

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 31.271.840 30.617.074

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.058.977 1.931.504

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.961.834 4.960.573

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 29.558.977 19.454.143

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 36.579.788 26.346.220

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 67.851.628 56.963.293

01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Κύκλος εργασιών 46.538.509 28.566.523

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 5.361.212 (1.813.437) Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης  (01/01/2008 και 01/01/2007 αντίστοιχα) 30.617.074 34.140.745

4.499.584 (2.813.086) Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους 654.766 (3.598.914)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 863.634 (3.365.038)

Μείον φόροι (208.867) (233.875) Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου - 75.243

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 654.766 (3.598.914) Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης  (31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα) 31.271.840 30.617.074

Κατανέµονται σε :

Μετόχους Εταιρείας 654.766 (3.598.914)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

5.349.436 (1.861.647)

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

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΜΑNΩΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 757194 Α.∆.Τ. ΑΕ 159031 Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ: 0017214 Α' ΤΑΞΗΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

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

Α.Μ.Α.Ε. 37954/01ΑΤ/Β/97/347/04
ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

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

Κηφισιά, 17 Μαρτίου 2009

   

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ η οποια 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 του Ισολογισµού της 31.12.2007. 
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2004-2008.
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 31.12.2008 ανέρχεται σε 141 άτοµα και 31.12.2007 σε 146 .
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 3.862.961 και ευρώ 6.430.329 αντίστοιχα. 
    Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε 3.855.865 ευρώ και των υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, σε 13.615.136 ευρώ .
8. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 17 Μαρτίου 2009
9. Οι πωλήσεις των κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει η εταιρεία ανέρχονται σε 20.294.908 ευρω.


