
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερµού 25 , Κηφισιά

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 15467/01ΑΤ/Β/87/566(07) 31.12.2008 31.12.2007

Αρµόδια Νοµαρχία: Νοµαρχία Αθηνών (Ανατολικός Τοµέας) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κύρια ∆ραστηριότητα: Εταιρεία συµµετοχών & παροχής υπηρεσιών Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 273.665.136 170.559.869

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Κούτρας ∆ηµήτριος, Πρόεδρος Απαιτήσεις από πελάτες 1.522.144 882.369

Μπόµπολας Λεωνίδας,∆ιευθύνων Σύµβουλος Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.208.475 320.148
Γιόκαρης Άγγελος,Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 276.395.755 171.762.386

Καλλιτσάντσης ∆ηµήτριος,Σύµβουλος ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καλλιτσάντσης Αναστάσιος,Σύµβουλος Μετοχικό Κεφάλαιο 104.405.000 95.655.000

Γιαννακούλης Λουκάς,Σύµβουλος Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 49.959.450 (360.702)

Σλάβης Λέανδρος,Σύµβουλος Σύνολο Καθαρής Θέσης (α) 154.364.450 95.294.298

Παπαδηµητρίου Πολύχρονος,Σύµβουλος Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 110.000.000 -

Χαλκιάς Βασίλειος,Σύµβουλος Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 231.083 2.872

Πετούσης Εµµανουήλ,Σύµβουλος Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.001.000 76.150.000

Νιάτσου Βασιλική,Σύµβουλος Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.799.222 315.216

Σύνολο υποχρεώσεων  (β) 122.031.306 76.468.088

4 Μαρτίου 2009 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α)+(β) 276.395.757 171.762.386

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μάριος Ψάλτης

Ελεγκτική εταιρεία: PricewaterhouseCoopers SA

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη-Θέµα έµφασης

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

01.01.2008- 01.01.2007- 01.01.2008- 01.01.2007-

   31.12.2008    31.12.2007   31.12.2008   31.12.2007

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Κύκλος εργασιών 7.538.547 741.487

Αποτελέσµατα προ φόρων 10.070.612 113.467 Μικτό κέρδος 5.716.378 215.854

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 21.829 980 9.344.093 788.962

Προβλέψεις 228.210 2.873 Κέρδη προ φόρων 10.070.612 113.467

(7.122.571) (22.989) Μείον φόροι (926.347) 135.232

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.318.051 695.510 Κέρδη µετά από φόρους 9.144.265 248.699

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 9.365.922 789.942

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (3.175.149) (939.937)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 836.510 (482.858)

(6.318.051) (695.510)

(28.929) (780)

Σύνολο εισροών /εκροών  από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 830.512 (1.329.244)

Επενδυτικές δραστηριότητες 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

(50.687.779) 1.125.372

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (21.829) (980) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τόκοι εισπραχθέντες 146.793 20.016 31.12.2008 31.12.2007

(50.445.038) - Σύνολο Καθαρής Θέσης έναρξης χρήσεως (1.1.2008 και 1.1.2007 αντίστοιχα) 95.294.298 379.376

11.170.971 - Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους 9.144.265 248.699

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (89.836.883) 1.144.408 104.438.563 628.075

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 50.000.000 - Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 50.000.000 95.381.586

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 153.934.690 - ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - -

(114.083.690) - Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση (74.113) (715.362)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 89.851.000 - (Αγορές) /  Πωλήσεις ιδίων µετοχών - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα) 154.364.450 95.294.298

844.629 (184.837)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 194.556 379.393

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.039.185 194.556

31-∆εκ-08 31-∆εκ-07

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ

                        Α∆Τ ΑΕ 023455 Α∆Τ ΑΕ 500871

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

         ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Α∆Τ ΑΑ 086054

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ

Α∆Τ Σ 237945

Απόκτηση / πώληση λοιπών θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Μερίσµατα εισπραχθέντα

Εξοφλήσεις δανείων

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ.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 "ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 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 ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων

Κηφισιά, 4 Μαρτίου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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

∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Καταβεβληµένοι φόροι

1.Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ" που έχει έδρα στην Κηφισιά, και συµµετέχει άµεσα στο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 100%. 
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2007. 
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2003-2008. 
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 στην Εταιρεία την 31.12.2008 ήταν 23 άτοµα, ενώ την 31.12.2007 ήταν 7 άτοµα.
7. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε 
το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: α) Έσοδα: € 9.438.784 ,β) Έξοδα: € 433.887 ,γ) Απαιτήσεις:€ 72.158.273 και δ) Υποχρεώσεις: € 201.885 αντίστοιχα.
8.Σηµειώνεται ότι στα στοιχεία Ισολογισµού ποσό ευρώ 628.372 που αφορά την περίοδο 01.01.2007 έως 31.12.2007 µεταφέρθηκε για λόγους συγκρισιµότητας από τα "Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία" στα "Λοιπά µη κυκλοφορούντα 
περουσιακά στοιχεία".Επίσης στα στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης ποσό ευρώ 628.372 µεταφέρθηκε για λόγους συγκρισιµότητας από τα "Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά" στα "Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)".


