
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΤΚ 67063 ΞΑΝΘΗ

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.: 12722546000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε 65190/66/Β/08/001)

Αρµόδια Αρχή: 01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 213.247 (44.239)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Όµηρος ∆ηµ. ∆εληφώτης  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10461) Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. Αποσβέσεις 180.509 -

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1) (1)

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 88.229 33.706

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Εκτελεστικά Μέλη Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 112.798 13.584

Πρόεδρος του ∆.Σ. Οικονόµου Ιωάννης του Χρήστου (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (284.655) 369.801

∆ιευθύνων Σύµβουλος Καρεφυλλάκης Τιµολέων του Γεωργίου Μείον: 

Σύµβουλος Κορδάλης ∆ηµήτριος του Ανδρέα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (90.480) (20.178)

Σύµβουλος Ασλανίδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 219.648 352.674

Σύµβουλος Ασλανίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα - (490.172)

Τόκοι εισπραχθέντες 1 1

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1 (490.171)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

31/12/2012 31/12/2011 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - 718.000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εξοφλήσεις δανείων (255.200) (585.200)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 4.106.014 4.322.620 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (255.200) 132.800

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία - 3.870 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) (35.552) (4.697)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 711.789 854.669 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 135.434 140.132

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.817.803 5.181.159 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 99.883 135.434

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 1.550.000 1.550.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 44.255 (155.723)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας (α) 1.594.255 1.394.277

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 255.200 510.400

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 688.400 721.934

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 985.477 987.728

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.294.472 1.566.819

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 3.223.549 3.786.881

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 4.817.803 5.181.159

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

(336.678) -

301.475 (10.534) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) 1.394.277 1.439.291

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 213.247 (44.239) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους 199.977 (45.013)

Μείον φόροι (13.270) (774) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα) 1.594.255 1.394.277

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 199.977 (45.013)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (Α)+(Β) 199.977 (45.013)

481.985 (10.534)

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

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Α∆Τ  ΑΕ 024893 Α∆Τ ΑΕ 159031 Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ: 0017214 Α' ΤΑΞΗΣ

Πόρτο Λάγος Ξάνθης , 27 Μαρτίου 2013

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

27 Μαρτίου 2013

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

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

Γνώµη χωρίς επιφύλαξη

Μικτά κέρδη/(ζηµίες)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

CAISSON Α.Ε.

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 CAISSON 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 όποτε αυτή απαιτείται.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 12722546000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε 65190/66/Β/08/001)

ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, 67 063 ΞΑΝΘΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό
85% 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. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
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 απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2012 και 2011.
6. Οι πωλήσεις και οι αγορές της Εταιρείας, προς και από συνδεδεµένες επιχειρήσεις, ανέρχονται σε ευρώ 618.100 και ευρώ 37 αντίστοιχα. .
Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε 1.019.099 ευρώ.

7. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 27 Μαρτίου 2013.
8. Η χρήση 2010 δεν έχει ελεχθεί φορολογικά ενώ για τις χρήσεις 2011 και µετά χορηγείται το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό που προβλέπεται απο την ΠΟΛ 1159/2011.


