
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερµού 25, Κηφισιά

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 44533/01ΑΤ/Β/99/425 31.12.2010 31.12.2009

Αρµόδια Νοµαρχία: Νοµαρχία Αθηνών (Ανατολικός Τοµέας) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κύρια ∆ραστηριότητα: Ενεργειακή,τεχνική,εµπορική,κατασκευαστική & βιοµηχανική Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 321.947 200.496

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Μπόµπολας Λεωνίδας, Πρόεδρος του ∆.Σ. Άυλα περουσιακά στοιχεία 4.943 3.501

Σαραντόπουλος Εδουάρδος, Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 74.137 132.455

Πολυχρονόπουλος Αριστοµένης, Σύµβουλος Αποθέµατα 13.057.325 941.871

Καλλιτσάντσης Αναστάσιος, Σύµβουλος Απαιτήσεις από πελάτες 24.788.693 6.046.557

Σωσσίδης Γεώργιος, Σύµβουλος Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.602.772 2.062.738
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.849.816 9.387.618

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

28/03/2011 Μετοχικό Κεφάλαιο 392.599 392.599

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μάριος Ψάλτης Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 8.234.149 2.909.338

Ελεγκτική εταιρεία: PricewaterhouseCoopers SA Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 8.626.748 3.301.937

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύµφωνη γνώµη Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 365.899 123.881

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 33.857.169 5.961.800

Σύνολο υποχρεώσεων  (β) 34.223.068 6.085.681

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α)+(β) 42.849.816 9.387.618

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

01.01.2010- 01.01.2009- 01.01.2010- 01.01.2009-

   31.12.2010    31.12.2009    31.12.2010    31.12.2009

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Κύκλος εργασιών 58.094.731 30.348.815

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 7.249.371 4.020.781 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 3.817.748 5.434.330

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 77.372 61.997 7.430.321 4.130.634

Προβλέψεις 27.373 23.881 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 7.249.371 4.020.781

(5.088.252) (14.844) Μείον φόροι (1.924.560) (1.109.177)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 245.820 67.168 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 5.324.811 2.911.604

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 5.324.811 2.911.604

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (12.115.453) 1.880.998
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (21.157.994) (2.985.473) 7.507.693 4.192.631

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυ 
τικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

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 "ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 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.

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (21.157.994) (2.985.473) 7.507.693 4.192.631

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 28.201.118 1.001.220

(231.956) (79.679)

(2.066.870) (2.280)

Σύνολο εισροών /εκροών  από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (4.859.471) 3.973.769

Επενδυτικές δραστηριότητες

5.125.660 (120.000)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (204.858) (150.706) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 4.594 - 31.12.2010 31.12.2009

Τόκοι εισπραχθέντες 5.716 14.844 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1.1.2010 και 1.1.2009 αντίστοιχα) 3.301.937 390.333

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 4.931.112 (255.862) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 5.324.811 2.911.604

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 0 (947.258)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.600.000 680.000 Μεταφορά στα αποτελέσµατα εις νέον 0 947.258

(7.600.000) (2.650.511) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα) 8.626.748 3.301.937

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 (1.970.511)

71.642 1.747.396

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.022.055 274.659

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.093.697 2.022.055

31-∆εκ-08 31-∆εκ-07

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ.ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΣ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Α∆Τ Σ 237945         Α∆Τ  ΑΑ 026141

Μείον:

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυ 
τικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Χρεωστικοί τόκοι καταβεβληµένοι

Καταβεβληµένοι φόροι

Α∆Τ AI 559981

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

Εξοφλήσεις δανείων

Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2011

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

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

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

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 στο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 100%. 
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2009. 
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2009-2010. 
4. H πρόβλεψη που έχει διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε € 230.000.
5. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
6. ∆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. 
7. Το απασχολούµενο προσωπικό στην Εταιρεία την 31.12.2010 ήταν 21 άτοµα, ενώ την 31.12.2009 ήταν 14 άτοµα.
8. 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: 1.267.974 €, β) Έξοδα:4.651.980 €, γ) Πωλήσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης: 1.993.476 €, δ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών ∆ιοίκησης :339.083 €,  ε) Απαιτήσεις: 1.301.955 €, 
στ) Υποχρεώσεις 1.930.418 €, ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης: 5.024.595 € .


