
Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.: 

01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (1.247.764) (17.154.938)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Αποσβέσεις 2.007.490 1.746.497

Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε. Προβλέψεις - 80.049

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώµη χωρίς επιφύλαξη Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (135.786) (143.887)

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Αποµείωση υπεραξίας από απορρόφηση θυγατρικής - 5.215.744

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 826.630 974.837

Πρόεδρος του ∆.Σ. ∆ηµήτριος Κούτρας 

Εντεταλµένος Σύµβουλος Βασιλειος Λάµπος 

Εντεταλµένος Σύµβουλος Λουκάς Μπουρνάζος Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (328.348) (2.561.021)

Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.985.487 16.580.530

Σύµβουλος Ιωάννης Κούτρας (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (7.734.232) (2.880.436)

Σύµβουλος Χαράλαµπος Νιανιακούδης Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (845.615) (974.837)

Καταβεβληµένοι φόροι (64.572) (669.277)

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (4.536.710) 213.261

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (114.118) (842.273)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα 281.500 61.300

Μερίσµατα εισπραχθέντα - 209.940

Τόκοι εισπραχθέντες 29.427 135.470

31/12/2012 31/12/2011 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 196.808 (435.562)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 11.747.905 12.416.418 Εξοφλήσεις δανείων (1.000.000) (1.018.335)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.383.536 134.448 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (409.062) (324.603)

Αποθέµατα 7.736.876 7.408.528 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.409.062) (1.342.938)

Απαιτήσεις από πελάτες 19.945.643 14.413.777 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) (5.748.964) (1.565.240)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.016.679 23.532.082 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 6.017.272 7.582.512

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.830.638 57.905.253 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 268.308 6.017.272

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 21.927.000 21.927.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (419.629) 884.337

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας (α) 21.507.371 22.811.337

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 8.688.642 9.000.000

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 716.655 1.038.837

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.848.224 1.564.913

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.069.745 23.490.166

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 27.323.267 35.093.916

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 48.830.638 57.905.253

01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Κύκλος εργασιών 37.957.299 56.782.231

Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 2.914.129 5.501.327 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) 22.811.337 41.048.702

(450.561) (16.315.571) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (1.303.966) (17.622.742)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (1.247.764) (17.154.938) Απορρόφηση θυγατρικών - (614.624)

Μείον φόροι (56.202) (467.803) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα) 21.507.371 22.811.337

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (1.303.966) (17.622.742)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (1.303.966) (17.622.742)

1.556.929 (14.569.074)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΑΝΙΑΚΟΥ∆ΗΣ
Α∆Τ ΑΕ 023455 Α∆Τ ΑΑ 025873 ΑΡ.Α∆. 27774 - Α΄ ΤΑΞΗΣ

   

005625440001 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.:10320/01ΑΤ/Β/86/51(04)) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

Αθανάσιος Τσιαµούλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22771)

29 Μαρτίου 2013
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

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

Ερµού 25, 13ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 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 ΛΑΤΟΜΕΙΑ 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 .

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 005625440001  (ΑΡ.Μ.Α.Ε.:10320/01ΑΤ/Β/86/51(04))

ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Κηφισιά, 29 Μαρτίου 2013

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρµόδια Αρχή:

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 31.12.2011. 

3. Οι χρήσεις 2008 έως 2010 δεν έχουν ελεχθεί φορολογικά , ενώ για τις χρήσεις 2011 και μετά χορηγείται το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό που προβλέπεται απο την ΠΟΛ 1159/2011.
4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
5. Δεν 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 31.12.2012 ανέρχεται σε  91 άτομα και την 31.12.2011 ανερχόταν σε 280.
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 21.359.518 και ευρώ 2.162.562 αντίστοιχα. 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε 13.898.137 ευρώ και των υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης  σε 1.866.334 ευρώ
8. Ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η 29 Μαρτίου 2013.


