
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: 

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 

01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 7.747 (4.593)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (15.254) (2.722)

Ελεγκτική εταιρεία:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (51.569) 1.119.889

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (195) (398.908)

Πρόεδρος ∆.Σ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης Μείον: 

∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆ηµήτριος Κούτρας Καταβεβληµένοι φόροι (54.175) -

Σύµβουλος Λουκάς Χαραλάµπους ∆ηµητρίου Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (113.446) 713.666

Σύµβουλος Βασίλειος Γεωργίου Λάµπος Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύµβουλος Ιωάννης ∆ηµητρίου Μπουρνάζος (Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων - (78.000)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ε.Αρµόδια Αρχή:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Α.Μ.Α.Ε. 53647/01ΑΤ/Β/03/071(08)

Α.Μ.Α.Ε. 53647/01ΑΤ/Β/03/071(08)
ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

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

24 Μαρτίου 2010

∆εµέτης Κωνσταντίνος

Σ.Ο.Λ Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

(∆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 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.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 .

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

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

Τόκοι εισπραχθέντες 15.254 2.722

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 15.254 (75.278)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β) (98.192) 638.388

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 794.041 155.654

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 695.849 794.041

31/12/2009 31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 78.000 78.000

Απαιτήσεις από πελάτες 137.666 137.666

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 788.728 835.351

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.004.394 1.051.017

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 1.160.000 1.160.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (158.100) (111.672)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας (α) 1.001.900 1.048.328

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.494 2.689

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.494 2.689

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 1.004.394 1.051.017

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Κύκλος εργασιών - -

Μικτά κέρδη/(ζηµίες) - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα) 1.048.328 1.052.922

(7.507) (7.295) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (46.428) (4.593)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 7.747 (4.593) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα) 1.001.900 1.048.328

Μείον φόροι (54.175) -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (46.428) (4.593)

Μετόχους Εταιρείας (46.428) (4.593)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (46.428) (4.593)

Μετόχους Εταιρείας (46.428) (4.593)

(7.507) (7.295)

  

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

   

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 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 31.12.2008.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2008-2009.
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. ∆εν υπάρχουν συναλλαγές και υπόλοιπα ανάµεσα στην Εταιρεία και σε συνδεδεµένες εταιρείες.
6. Η ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 24 Μαρτίου 2010.

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
Α∆Τ  Ξ 434814 Α∆Τ AE 023455 ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 15244

Κηφισιά, 24 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΣΘΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 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 31.12.2008.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2008-2009.
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. ∆εν υπάρχουν συναλλαγές και υπόλοιπα ανάµεσα στην Εταιρεία και σε συνδεδεµένες εταιρείες.
6. Η ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 24 Μαρτίου 2010.


