
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: 

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 

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

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 1.682.959 465.375

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Αποσβέσεις 169.709 213.312

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (51.902) (32.314)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα - 48.077

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Εκτελεστικά Μέλη Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.228.573) (7.497.658)

Πρόεδρος του ∆.Σ. ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 893.797 6.120.095

∆ιευθύνων Σύµβουλος ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Μείον: 

Σύµβουλος ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα - (48.077)

ΟΜΗΡΟΣ ∆. ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ

22 Μαρτίου 2010

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ.ΤΟΜΕΑΣ

 www.ellaktor.com

Α.Μ.Α.Ε.   1453/01ΑΤ/Β/86/160 (09)

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

ΕΡΜΟΥ 25 Κ.ΚΗΦΙΣΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αρµόδια Αρχή:

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

ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ
Α.Μ.Α.Ε.   1453/01ΑΤ/Β/86/160 (09)

ΕΡΜΟΥ 25 Κ.ΚΗΦΙΣΙΑ

(∆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 ΚΑΣΤΩΡ 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 .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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

Ελεγκτική εταιρεία:

Σύµβουλος ΞΥ∆ΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Καταβεβληµένοι φόροι - (55.420)

Σύµβουλος ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 1.465.990 (786.611)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (47.990) (72.321)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα 53.594 -

Τόκοι εισπραχθέντες 8.481 32.420

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 14.085 (39.901)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β) 1.480.075 (826.512)

31/12/2009 31/12/2008 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 966.170 1.792.682

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.446.245 966.170

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.216.382 1.348.099

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 274 449

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 391.039 409.705

Απαιτήσεις από πελάτες 11.116.445 9.476.092

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.285.483 7.250.080

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.009.624 18.484.425

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 3.582.662 3.582.662

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.884.342 252.940

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας (α) 5.467.004 3.835.602

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 244.341 148.387

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 15.298.279 14.500.436

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 15.542.620 14.648.823

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 21.009.624 18.484.425

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

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

Κύκλος εργασιών 23.946.206 13.925.368 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα) 3.835.602 3.315.613

Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 1.152.475 (141.777) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1.631.401 519.989

1.677.481 501.230 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα) 5.467.004 3.835.602

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 1.682.959 465.375

Μείον φόροι (51.557) 54.614

1.631.401 519.989

Μετόχους Εταιρείας 1.631.401 519.989

- -

1.631.401 519.989

Μετόχους Εταιρείας 1.631.401 519.989

1.847.190 714.542

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

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

   

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

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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 31.12.2008.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2007-2009.
4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΩ-ΜΑΡΙΑ
Α∆Τ ΑΕ 159031 Α∆Τ Χ 625339 Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ  0015447  Α' ΤΑΞΗΣ

Κηφισιά, 22 Μαρτίου 2010

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 31.12.2008.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2007-2009.
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 31.12.2009 ανέρχεται σε 68 άτοµα και την 31.12.2008 ανερχόταν σε 88.
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 10.242.927 και ευρώ 11.819.052 αντίστοιχα.
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε 2.953.176 ευρώ και των υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, σε 4.614.796 ευρώ .

8. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 22 Μαρτίου 2010.
9. Οι πωλήσεις των κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει η εταιρεία ανέρχονται σε 10.031.759 ευρώ.


