
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18,ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 31.12.2005 31.12.2004

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: Α.Μ.Α.Ε. 43329/01ΑΤ/Β/99/94/05 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αρµόδια Αρχή: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Πάγια στοιχεία ενεργητικού 2.369.457 3.003.700

Απαιτήσεις από πελάτες 3.030.475 3.020.996

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.562.964 2.729.553
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.962.896 8.754.249

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ελεγκτική εταιρεία : BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 187.939

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές  υποχρεώσεις 7.597.624 6.772.120

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.aktor.gr Σύνολο υποχρεώσεων (α) 7.597.624 6.960.059

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Μετοχικό Κεφάλαιο 970.200 970.200

Πρόεδρος                                          : Νικόλαος Ασλανίδης Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (604.928) 823.990

Αντιπρόεδρος                                   : Μαρία - Αναστασία Καρατζά Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (β) 365.272 1.794.190

∆ιευθύνων Σύµβουλος                     :       Τιµολέων Καρεφυλλάκης ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ)=(α)+(β) 7.962.896 8.754.249

Μέλος                                              :        Ιωάννης Μπουρνάζος

Μέλος                                              :        Ιωάννης Ασλανίδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 01.01.2005- 01.01.2004-

01.01.2005- 01.01.2004-   31.12.2005  31.12.2004

   31.12.2005   31.12.2004 3.439.482 4.793.310

(256.456) (372.557)

Κέρδη προ φόρων (1.041.544) (944.493)
(640.140) (483.016)

Αποσβέσεις 235.496 243.111
Προβλέψεις (875.636) (726.127)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (34.182) 3.587 (1.041.544) (944.493)

Χρεωστικοί  τόκοι και συναφή έξοδα 181.749 249.460 (387.375) 379.696
(1.428.919) (564.797)

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 0 1.952.921

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (627.988) (2.274.725)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 305.592 2.416.212

Χρεωστικοί  τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (181.749) (249.460)

Καταβεβληµένοι φόροι (96.617) (29.769)

(1.259.243) 1.366.844
Επενδυτικές δραστηριότητες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 (650.000) 31.12.2005 31.12.2004

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (47.874) (98.135) Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1.1.2005 και 1.1.2004 αντίστοιχα) 1.794.190 2.609.622

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 480.000 38.353 Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους (1.428.919) (564.797)

Τόκοι εισπραχθέντες 802 125  365.271 2.044.825

Λοιπά (4.699)

432.928 (714.356)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εκδοση κοινων µετοχών 0 (250.635)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 938.461 0 (Αγορές) /  Πωλήσεις ιδίων µετοχών - -250.635

Εξοφλήσεις δανείων (606.488) (97.729) Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα)  365.271 1.794.190

Ληφθείσες επιχορηγήσεις

Μερίσµατα πληρωθέντα

Λοιπά

331.973 (348.364)

(494.342) 304.124

544.601 240.477

Συναλλαγµατικες διαφορες στα ταµειακα  διαθεσιµα και ισοδυναµα

50.259 544.601

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                       Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                      ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
                                 Α.∆.Τ. Ν 086707

ΓΚΕΓΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ: 0014921 Α' ΤΑΞΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α.∆.Τ. Ξ 322949

Σύνολο κύκλου εργασιών

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

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

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων σύνολο

Μείον φόροι
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο

Μικτά κέρδη/(ζηµίες)Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

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

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( γ)

Μείον:

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

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

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

ΒΙΣΤΩΝΙΣ Α.Ε.
43329/01ΑΤ/Β/99/94/05

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΒΙΣΤΩΝΙΣ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής
θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά
µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.aktor.gr, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών

καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα

συνοπτικά στοιχεία):

Ταµειακά  διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

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 οποια συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 76% και η

οποία περιλαµβάνεται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής και εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε." που έχει έδρα την Αθήνα. Από την 18.1.2006 το ποσοστό συµµετοχής της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑTΕ
στην εταιρεία  ΒΙΣΤΩΝΙΣ Α.Ε. αυξήθηκε από 76% σε 100%.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2004. 
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2003-2005. 
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 31.12.2005 ανέρχεται σε 40 άτοµα και την 31.12.2004 ανερχόταν σε 48. 
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 112.000,00 και ευρώ 70.223,15 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες  στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται σε ευρώ 1.071.994,79 και ευρώ 2.362.836,38 αντίστοιχα.  
8. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η   22 Μαρτίου 2006. 


