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

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Λουΐζης Ριανκούρ 78Α, 115 23 Αθήνα 31.12.2005 31.12.2004

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 43005/01/Β/99/276 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αρµόδια Αρχή: Νοµαρχία Αθηνών Επενδυτικά ακίνητα - -

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 2.842 6.750

9/3/2006 Αποθέµατα - -
Απαιτήσεις από πελάτες 1.490 -

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Τζιώρτζης Αλέξανδρος Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 981.717 1.252.680

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.ο.λ  α.ε  Ορκωτών ελεγκτών ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 986.049 1.259.430

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη ΠΑΘΗΤΙΚΟ

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.etae.com Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.041 995

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις - -

Κόκκαλης Σωκράτης,Πρόεδρος Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.551 9.091

Μπόµπολας Λεωνίδας,Αντιπρόεδρος Σύνολο υποχρεώσεων (α) 4.592 10.086

Καλλιτσάντσης Αναστάσιος,∆/νων Σύµβουλος Μετοχικό Κεφάλαιο 2.949.675 2.949.675

Καλλιτσάντσης ∆ηµήτριος,Σύµβουλος Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας -1.968.217 -1.700.331

Κλωνής ∆ηµήτριος,Σύµβουλος Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (β) 981.458 1.249.344
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ)=(α)+(β) 986.049 1.259.430

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

01.01.2005- 01.01.2004- 01.01.2005- 01.01.2004-

   31.12.2005   31.12.2004   31.12.2005  31.12.2004

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Σύνολο κύκλου εργασιών - -

Κέρδη προ φόρων -119.041 -77.493 Μικτά κέρδη/(ζηµίες) - -

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 4.221 9.621 -116.385 -228.344

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -1.565 -159.853
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 480 -120.606 -237.965

45 354 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων σύνολο -119.041 -77.493

282.672 -126.408 Μείον φόροι -148.845 -160.198

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -5.540 -10.395 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο -267.886 -237.691

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) - -

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα - -480

Καταβεβληµένοι φόροι - -3.996

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 160.792 -368.169

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

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων - -1.725 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων - - 31.12.2005 31.12.2004

Τόκοι εισπραχθέντες 1.565 160.952 Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1.1.2005 και 1.1.2004 αντίστοιχα) 1.249.344 1.487.035

Λοιπά - 130.238 Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους -267.886 -237.691

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.565 289.465 981.458 1.249.344

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εκδοση κοινών µετοχών - - Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου - -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - - ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - -

Εξοφλήσεις δανείων - - Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση - -

Ληφθείσες επιχορηγήσεις - - (Αγορές) /  Πωλήσεις ιδίων µετοχών - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0 Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα) 981.458 1.249.344

162.357 -78.705

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 384.189 462.894

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 546.546 384.189

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ                ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
          Α∆Τ Π 695792                               Α∆Τ Ξ 434814                         Α∆Τ ΑΑ 086054

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ. 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 www.etae.com, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα

συνοπτικά στοιχεία):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ∆ΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

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 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε." που έχει έδρα
την Αθήνα και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 66,67%. 
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2004. 
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2003-2005. 
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 31.12.2005 ανέρχεται σε 0 άτοµα και την 31.12.2004 ανερχόταν σε 1 άτοµο. 
7. Ποσά πωλήσεων και αγορών,καθώς και υπόλοιπα αποκτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας προς συνδεδεµένα µέρη δεν υφίστανται.  
8.  Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 9η Μαρτίου 2006. 


