ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Α.Μ.Α.Ε. 37954/01ΑΤ/Β/97/347/04
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
(∆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 στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.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

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

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας:

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18, ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών:

Α.Μ.Α.Ε. 37954/01ΑΤ/Β/97/347/04

Αρµόδια Αρχή:

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

31.12.2006

31.12.2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού

17.346.227

Απαιτήσεις από πελάτες

15.678.258

9.494.071

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

22.041.772

17.027.489

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

55.066.257

45.307.471

18.785.911

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα
συνοπτικά στοιχεία):
21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

ΡΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ελεγκτική εταιρεία :

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.759.936

468.506

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις

4.850.201

1.780.000

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

www.aktor.gr

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

14.315.377

7.882.605

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

20.925.514

10.131.111

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Πρόεδρος

:

Θεοχάρης Παπαµανώλης

Μετοχικό Κεφάλαιο

6.527.044

5.526.844

Αντιπρόεδρος

:

Λουκάς Γιαννακούλης

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας

27.613.701

29.649.516

:

Τιµολέων Καρεφυλλάκης

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (β)

34.140.745

35.176.360

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ)=(α)+(β)

55.066.259

45.307.471

∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος

:

Ελευθέριος Σουβατζής

Μέλος

:

Σταύρος Αντωνιάδης

Μέλος

:

Φωτεινή Κούτρα

Μέλος

:

Παναγιώτης Μαλαµίτσης

:

Νικόλαος Ασλανίδης

Μέλος

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

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01.01.2006-

01.01.2005-

01.01.2006-

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2006

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

(4.136.573)

(2.886.156)

911.050
0
(673.220)

618.899
(314.412)
140.910

293.027

101.542

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

516.250

(214.382)

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

(1.990.340)

0

2.314.726

3.530.926

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

01.01.200531.12.2005

Σύνολο κύκλου εργασιών

18.651.536

6.873.439

Μικτά κέρδη/(ζηµίες)

(1.877.349)

1.106.709

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

(1.255.968)

517.343

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

(2.167.018)

(101.555)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων σύνολο
Μείον φόροι
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο

(4.136.573)
(880.946)
(5.017.519)

(2.886.156)
(113.373)
(2.999.529)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(293.027)

(101.542)

Καταβεβληµένοι φόροι

(831.946)

(233.817)

(3.890.053)

641.968

(457.755)
368.000

(747.900)

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

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

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Πώληση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

(202.316)

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα)

35.176.360

36.575.889

7.505.547

1.338.795

Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους

(5.017.519)

(2.999.529)

32.464

8.789
0

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εκδοση κοινων µετοχών
Ταµειακά διαθέσιµα από απορρόφηση
Αναλήψεις δανείων

5.965.167

397.367

0

2.000.000

23.732

0

139.447

0
(1.976.904)

Εξοφλήσεις δανείων

(780.000)

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

(616.821)

23.096

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

1.458.293

1.062.431

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

1.641.212

578.703

3.099.505

1.641.212

Συναλλαγµατικες διαφορες στα ταµειακα διαθεσιµα και ισοδυναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

31.12.2005

(1.483.089)

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

31.12.2006

Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε ποσοστό συµµετοχής σε
θυγατρικές

-69.896

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)

0
30.088.945

33.576.360

4.051.800

2.000.000

0

(400.000)

34.140.745

35.176.360

78

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 100%
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.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2005.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2001-2006.
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 31.12.2006 ανέρχεται σε 139 άτοµα και την 31.12.2005 ανερχόταν σε 130.
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 1.074.438 και ευρώ 565.405 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται σε ευρώ 3.111.080 και ευρώ 3.512.138 αντίστοιχα.
8. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 21 Μαρτίου 2007.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2007

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΜΑΜΩΛΗΣ
Α.∆.Τ. Ε 187302

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 159031

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ: 3872 Α' ΤΑΞΗΣ

