
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 58196/01ΑΤ/Β/05/79  

Αρµόδια Αρχή: Noµαρχία Αθηνών, Ανατολικός Τοµέας, ∆ιεύθυνση Α.Ε & Εµπορίου, Τµήµα Γ' 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

22 Mαρτίου 2010 Κέρδη προ φόρων (440) (530)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΜ.ΣΟΕΛ 10151 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ελεγκτική εταιρεία: BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ Αποσβέσεις 166 151

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ  - ΘΕΜΑ ΕΜΦΑΣΗΣ Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων - -

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Προβλέψεις

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Συναλλαγµατικές διαφορές - Λοιπά - -

Εκτελεστικά Μέλη Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (2) (3)

Πρόεδρος του ∆.Σ. Μπόµπολας Γ.Λεωνίδας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 156 266

Αντιπρόεδρος Πετούσης Γ.Εµµανουήλ

∆ιευθύνων Σύµβουλος Γιόκαρης Χρ.Άγγελος

Μέλος Σλάβης Ι. Λέανδρος Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων - -

Μέλος Σαραντόπουλος Κ.Εδουάρδος Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (123) 360

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 58196/01ΑΤ/Β/05/79  
ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

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

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

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:

Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ A.E. 

(∆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 Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ .Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή
άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου (www.ellaktor.com), όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέχγου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέλος Σαραντόπουλος Κ.Εδουάρδος Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (123) 360

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 31 (796)

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (156) (214)

Καταβεβληµένοι φόροι - -

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (368) (766)

Επενδυτικές δραστηριότητες

31/12/2009 31/12/2008 (Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων - -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (2.515) (176)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.205 2.856 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα - -

Επενδύσεις σε ακίνητα - - Τόκοι εισπραχθέντες 2 3

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - - ∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη - -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3 2 Μερίσµατα εισπραχθέντα - -

Αποθέµατα - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.513) (173)

Απαιτήσεις από πελάτες - -

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.269 266 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.477 3.124 Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 800 -

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.399 800

Μετοχικό κεφάλαιο 1.600 800 Εξοφλήσεις δανείων (3.437) -

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (1.600) (1.160) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) - (360) Μερίσµατα πληρωθέντα - -

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.000 - Ληφθείσες Επιχορηγήσεις - -

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3 - Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - -

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 399 3.437 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.762 800

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 75 47

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 6.477 3.484 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 881 (139)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 6.477 3.124 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 63 202

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 944 63

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.ευρώ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 944 63

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

Κύκλος εργασιών 119 202

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) (263) (257) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης  (01/01/2009 και 01/01/2008 αντίστοιχα) (360) 170

(286) (267) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (440) (530)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (440) (530)

Μείον φόροι - - Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 800

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (440) (530) Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ'ευθείας  στην καθαρή θέση

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα  - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (440) (530) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης  (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα) - (360)

(5,50) (13,25)

(120) (116)

-

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Η εταιρεία Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ από την 13/03/2008 είναι θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ µε ποσοστό συµµετοχής 100%. Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ την 31/12/2008 περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η µητρική της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, µε έδρα στην Ελλάδα, η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 100% στο κεφάλαιό της. Από την 13/03/2008 και µετά ως έµµεση θυγατρική εταιρείαςεισηγµένης στο Χ.Α, η εταιρεία Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε υποχρεούται σε δηµοσίευση Οικονοµικών Στοιχείων µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π µε ηµεροµηνία µετάβασης την
01/01/2007.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2008.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2007, 2008 και 2009.
4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ & ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ Γ.ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΧΡ.ΑΓΓΕΛΟΣ
Α.∆.Τ - Σ 237945 Α.∆.Τ - Ρ 707412 Α.∆.Τ - ΑΕ 155296

Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ  9233  Α' ΤΑΞΗΣ

∆ΗΜΤΣΑΣ Λ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κηφισιά, 22  Μαρτίου 2010

ΠΡΟΣΘΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Η εταιρεία Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ από την 13/03/2008 είναι θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ µε ποσοστό συµµετοχής 100%. Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ την 31/12/2008 περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η µητρική της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, µε έδρα στην Ελλάδα, η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 100% στο κεφάλαιό της. Από την 13/03/2008 και µετά ως έµµεση θυγατρική εταιρείαςεισηγµένης στο Χ.Α, η εταιρεία Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε υποχρεούται σε δηµοσίευση Οικονοµικών Στοιχείων µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π µε ηµεροµηνία µετάβασης την
01/01/2007.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2008.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2007, 2008 και 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 13 άτοµα και 31.12.2008 σε 13.
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 0 χιλ.ευρώ και 2.359 χιλ.ευρώ αντίστοιχα.
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε 91 χιλ. ευρώ και των υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, σε 0 χιλ. ευρώ . ∆εν υπάρχουν συναλλαγές της εταιρείας µε µέλη ∆.Σ και οι αµοιβές ∆ιευθυντών κατά
την τρέχουσα περίοδο ανέρχονται σε € 0 χιλ. Για την εταιρεία οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσειςτων διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης ανέρχονται σε € 0 χιλ.

8. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 22 Μαρτίου 2010.
9. Τα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των µετοχών.
10.Το θέµα έµφασης αφορά το άρθρο 48 του Κ.Ν 2190/1920.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει υιοθετήσει τα αναγκάια µέτρα για την άρση εφαρµογής του άρθρου αυτού.
11.Με την από 18/12/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 800.000 µε έκδοση 40.000 νέων µετοχών.


