
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Θέση Χωνί Ντάγκλα , 19003 Μαρκόπουλο Αττικής 

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων  Εταιρειών : 18231/04/Β/88/2222

Αρµόδια Αρχή: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 722.557 1.533.131

23 Μαρτίου 2009 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ∆εληφώτης Όµηρος Αποσβέσεις 952.837 771.452

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (97.000) -

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη-Θέµατα έµφασης Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 815.888 826.457

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Εκτελεστικά Μέλη Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 528.114 (302.220)

Πρόεδρος του ∆.Σ. Μπουρνάζος Ιωάννης Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 5.215.699 (2.171.444)

Αντιπρόεδρος Μαλέας Ιωάννης (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 721.395 2.849.717

∆/νων  Σύµβουλος Λάµπος Βασίλειος Μείον: 

Σύµβουλος Νιανιακούδης Χαράλαµπος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (815.888) (826.457)

Σύµβουλος Κουτσοποδιώτης Γεώργιος Καταβεβληµένοι φόροι (599.086) (14.561)

Σύµβουλος Μίχου Αρχοντία Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 7.444.517 2.666.076

Επενδυτικές δραστηριότητες

(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (4.422.234) -

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (362.516) (322.436)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα 1.257.594 -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.527.156) (322.436)

31/12/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 4.705.423 5.344.095 Εξοφλήσεις δανείων (2.520.470) (953.380)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.001 - Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (779.960) (574.132)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.627.601 201.988 Μερίσµατα πληρωθέντα (524.790) (856.800)

Αποθέµατα 1.171.382 1.699.496 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (3.825.220) (2.384.312)

Απαιτήσεις από πελάτες 3.674.083 3.658.514

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.943.000 9.238.703 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 92.141 (40.671)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.125.490 20.142.795 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 21.804 62.475

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 113.945 21.804

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 1.071.000 1.071.000

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 2.293.459 2.841.386

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α) 3.364.459 3.912.386

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 3.364.459 3.912.386

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.415.708 3.203.518

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 870.750 -

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.988.861 6.385.236

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.485.712 6.641.654

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 14.761.032 16.230.408

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 18.125.490 20.142.795

01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Κύκλος εργασιών 9.264.031 12.163.130 Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης  (01/01/2008 και 01/01/2007 αντίστοιχα) 3.912.386 3.294.846

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 2.287.316 4.801.221 Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους 523.073 1.474.340

1.551.345 2.359.588

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 722.557 1.533.131 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα & αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτελέσµατος θυγατρικής (1.071.000) (856.800)

Μείον φόροι (199.485) (58.791) Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης  (31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα) 3.364.459 3.912.386

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 523.073 1.474.340

Κατανέµονται σε :

Μετόχους Εταιρείας 523.073 1.474.340

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

2.504.181 3.131.041

- -

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΑΝΙΑΚΟΥ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 
Α∆Τ  Χ 625339 Α∆Τ Χ 573499 Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ: 27774 Α' ΤΑΞΗΣ Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ: 171 Α' ΤΑΞΗΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Θέση Χωνί Ντάγκλα , 19003 Μαρκόπουλο Αττικής 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

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

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 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 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεια , να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρειας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελεγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή .

Α.Μ.Α.Ε. 18231/04/Β/88/2222

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μαρκόπουλο, 23 Μαρτίου 2009

   

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:

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

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

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

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
85% και η οποία περιλαµβάνεται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής και εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε " που έχει έδρα την Κηφισια
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2007. 
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2005-2008.
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. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2008 ανέρχεται σε 58 άτοµα και 31.12.2007 ανερχόταν σε 77.
6. 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 1.609.457 και ευρώ 708.785 αντίστοιχα. 
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε 132.473 ευρώ και των υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, σε 546.210 ευρώ .
7. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 23 Μαρτίου 2009.


