
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΤΕΡΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΕΝΑΝΤΙ Ο.∆.∆.Υ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 59213/03/Β/05/37

Αρµόδια Αρχή: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 925.663 239.736

23 Μαρτίου 2009 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ∆εληφώτης Όµηρος Αποσβέσεις 456.816 232.346

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1.550) (2.381)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη-Θέµατα έµφασης Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 133.457 106.390

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Εκτελεστικά Μέλη Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.008.943) (108.542)

Πρόεδρος του ∆.Σ. Λάµπος Βασίλειος Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 220.087 (1.307.470)

∆ιευθύνων Σύµβουλος Γεωργόπουλος Ιωάννης (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 585.719 1.328.066

Σύµβουλος Μαλέας Ιωάννης Μείον: 

Σύµβουλος Μπουρνάζος Λουκάς Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (133.457) (106.390)

Σύµβουλος Σαρρής Αθανάσιος Καταβεβληµένοι φόροι (114.461) (44.846)

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 1.063.329 336.911

Επενδυτικές δραστηριότητες

(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών , κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων - (73.600)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα - (14.069)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (19.207) -

Τόκοι εισπραχθέντες 1.550 2.381

31/12/2008 31/12/2007 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (17.657) (85.289)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.964.307 1.011.086 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 73.600 75.939 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - 121.263

Αποθέµατα 1.481.919 472.975 Εξοφλήσεις δανείων (170.804) -

Απαιτήσεις από πελάτες 768.185 549.677 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (392.688) (197.647)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.065.148 1.271.562 Μερίσµατα πληρωθέντα (250.000) -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.353.159 3.381.240 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (813.491) (76.383)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 232.181 175.239

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 228.551 53.313

Μετοχικό κεφάλαιο 99.000 99.000 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 460.732 228.551

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 672.216 15.224

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α) 771.216 114.224

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 771.216 114.224

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.448.343 715.258

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 31.491 -

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 593.838 499.585

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.508.271 2.052.173

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 4.581.944 3.267.016

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 5.353.159 3.381.240

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

Κύκλος εργασιών 10.101.699 6.308.794

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 1.366.004 778.282 Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης  (01/01/2008 και 01/01/2007 αντίστοιχα) 114.224 191.285

1.057.570 343.746 Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους 656.992 172.939

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 925.663 239.736

Μείον φόροι (268.671) (66.797) ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα & αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή αποτελέσµατος θυγατρικής - (250.000)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 656.992 172.939 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης  (31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα) 771.216 114.224

Κατανέµονται σε :

Μετόχους Εταιρείας 656.992 172.939

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

1.514.386 576.092

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

ΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΑΝΙΑΚΟΥ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΚΚΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Α∆Τ  ΑΑ 025873 Α∆Τ ΑΒ 608758 Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ: 27774 Α' ΤΑΞΗΣ Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ: 2586 Α' ΤΑΞΗΣ

GEMACO AE

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 GEMACO AE. 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. 59213/03/B/05/37
ΤΕΡΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΕΝΑΝΤΙ Ο.∆.∆.Υ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

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

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

Άνω Λιόσια , 23 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:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

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

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

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

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

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

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
51% και η οποία περιλαµβάνεται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής και εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε " που έχει έδρα την Κηφισια
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2007. 
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2007-2008.
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 5 άτοµα και 31.12.2007 ανέρχεται σε 5 .
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 706.715 και ευρώ 405.312 αντίστοιχα. 
    Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε 31.292 ευρώ ενώ δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της Εταιρείας προς συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης .
8. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 23 Μαρτίου 2009.


