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∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Υψούντος 8, Τρίπολη 31/12/2007

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων  Εταιρειών: 62098/21/Β/06/006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αρµόδια Αρχή: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας Πάγια στοιχεία ενεργητικού 373.374

 'Αυλα περιουσιακά στοιχεία -

Απαιτήσεις από πελάτες -
30 Απριλίου 2008 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 10.368.808

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ∆ηµήτριος Σούρµπης ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.742.182

Ελεγκτική εταιρεία: PriceWaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη-Θέµατα έµφασης Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.286

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.141.008

Εκτελεστικά Μέλη Σύνολο υποχρεώσεων (α) 3.144.294

∆ηµήτριος Κούτρας, Πρόεδρος Μετοχικό Κεφάλαιο 8.006.600

Λεωνίδας Μπόµπολας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (408.712)

Χρήστος Γιόκαρης, Σύµβουλος Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (β) 7.597.888

Νικόλαος-Σωκράτης Λαµπρούκος, Σύµβουλος ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ)=(α)+(β) 10.742.182

Εµµανουήλ Πετούσης, Σύµβουλος

Βασιλική Νιάτσου, Σύµβουλος

Λέανδρος Σλάβης, Σύµβουλος

01.01.2007- 01.01.2007-

  31.12.2007   31.12.2007

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Σύνολο κύκλου εργασιών -

Κέρδη προ φόρων (456.950) Μικτά κέρδη/(ζηµίες) -

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 62.049 (394.901)

Προβλέψεις -

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας - (456.950)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα - Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων σύνολο (456.950)

Μείον φόροι 136.238

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο (320.712)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (5.548.128)

Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (3.676.739)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 3.144.293

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -

Καταβεβληµένοι φόροι -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (6.475.475)

Επενδυτικές δραστηριότητες

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

Αγορά ενσώµατων  και άυλων πάγιων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (486.283)

Τόκοι εισπραχθέντες - 31/12/2007

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (486.283) Καθαρή θέση έναρξης χρήσης -

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους (320.712)

Eκδοση νέων µετοχών 8.006.600 (320.712)

∆άνεια αναληφθέντα -

Λοιπές εισροές / (εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (88.000) Eκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου 8.006.600

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 7.918.600 Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση (88.000)

956.842

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης - Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2007 ) 7.597.888

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 956.842

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ

Α.∆.Τ.: Σ 237945

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

Α.∆.Τ A E 023455

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Tρίπολη, 30  Απριλίου 2008

ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ  ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 22 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά ∆ΠΧΠ) - όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ

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

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

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

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ρ 653985 (Αριθµός Άδειας ΟΕΕ: 28484)

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

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

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

1. H εταιρεία ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ είναι εταιρεία παραχώρησης-λειτουργίας µε έδρα την Τρίπολη, στην οποία συµµετέχουν µε ποσοστό 86,7% η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ και ποσοστό 13,3% η εταιρεία ΙNTΡAKOM ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Με την Σύµβαση Παραχώρησης
που κυρώθηκε µε τον Ν.3559/2007, που υπεγράφη µεταξύ του ∆ηµοσίου και των προαναφεροµένων µετόχων το ∆ηµόσιο ανέθεσε στην Εταιρεία "ΜΩΡΕΑ ΑΕ" το έργο "ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ". Η διάρκεια της Περιόδου παραχώρησης είναι 30 έτη µε ηµεροµηνία έναρξης την 3η Μαρτίου 2008.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2007. 
3. Η  χρήση του 2007 είναι η πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση της εταιρείας. 
4. Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατησία διαφορές.
6. Επήλθε µεταβολή των Μετόχων που απαρτίζουν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξαιτίας του γεγονότος ότι στις 13.12.2007 εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό Κ2 – 17791 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης η συγχώνευση µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΕ, και συγκεκριµένα µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, µε Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της απορροφώµενης την 31.08.2007. Επίσης στις 14 ∆εκεµβρίου 2007, ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσχισης του κλάδου συµµετοχών (κατ’ άρθρο 9 παρ. 6 ν.3522/2006) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και εισφοράς προς και αναδοχής του από τη θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (πρώην ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ) δια της καταχωρήσεως, κατά την αυτή ηµεροµηνία, από τη Νοµαρχία Αθηνών (Ανατολικός Τοµέας) στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. 
7. Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2007 ανέρχεται σε 8 άτοµα.
8. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι
ως εξής:
  i) Yποχρεώσεις: 1.584.890 €


