
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 12  , 45332  ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων  Εταιρειών : A.M.A.E. 49770/42/Β/01/21

Αρµόδια Αρχή: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΩΝ 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (8.416) (6.918)

19 Μαρτίου 2009 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΟΜΗΡΟΣ ∆. ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ Αποσβέσεις 149 921

Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1.300) (476)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη-Θέµατα έµφασης

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (2.702) (819)

Πρόεδρος του ∆.Σ. Καρατζά Μαρία Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (12.269) (7.292)

∆ιευθύνων  Σύµβουλος ∆ελαπόγλου Παντελής Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύµβουλος Καλαϊτζής Σπύρος Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (8.924) (921)

Σύµβουλος Πάνος Χρήστος Τόκοι εισπραχθέντες 1.300 476

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (7.624) (445)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) (19.893) (7.737)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 64.236 71.973

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 44.343 64.236

31/12/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.096.963 1.088.188

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 66.081 83.272

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.163.044 1.171.460

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 1.200.000 1.200.000

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (36.956) (28.540)

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α) 1.163.044 1.171.460

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 1.163.044 1.171.460

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) 1.163.044 1.171.460

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

Κύκλος εργασιών - -

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) - - Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης  (01/01/2008 και 01/01/2007 αντίστοιχα) 1.171.460 1.178.378

(9.716) (7.394) Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους (8.416) (6.918)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (8.416) (6.918) Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης  (31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα) 1.163.044 1.171.460

Μείον φόροι - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (8.416) (6.918)

Κατανέµονται σε :

Μετόχους Εταιρείας (8.416) (6.918)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

(9.567) (6.473)

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

ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ∆ΕΛΑΠΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 065864 Α.∆.Τ. Χ 363156 Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ 20669 Α' ΤΑΞΗΣ

 

ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ 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 ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ 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 .

A.M.A.E. 49770/42/Β/01/21
ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 12  , 45332  ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

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

Ιωάννινα, 19 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:

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε " που έχει έδρα την Κηφισια
     και συµµετέχει 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 2005-2008.
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. ∆εν απασχολήθηκε προσώπικο στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2007 και 2008.
7. ∆εν υπάρχουν συναλλαγές και υπόλοιπα ανάµεσα στην Εταιρεία και σε συνδεδεµένες εταιρείες.
8. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 19 Μαρτίου 2009.


