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

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερµού 25 , 145 64 Κηφισιά

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 49238/01ΑΤ/Β/01/019(08) 31.12.2008 31.12.2007

Αρµόδια Αρχή: Νοµαρχία Αθηνών (Ανατολικός Τοµέας) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κύρια ∆ραστηριότητα: Παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 180.000 -

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Καλλιτσάντσης Αναστάσιος,Πρόεδρος Επενδύσεις σε ακίνητα - -

Σωσσίδης Γεώργιος,Αντιπρόεδρος Άυλα περιουσιακά στοιχεία - -

Σιετής Θεόδωρος,∆/νων Σύµβουλος Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 126.373 101.765

Φραγκούλης Απόστολος,Σύµβουλος Αποθέµατα - -

Απαιτήσεις από πελάτες

4 Μαρτίου 2009 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 127.264 75.620
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μάριος Ψάλτης ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 433.637 177.385

Ελεγκτική εταιρεία: PricewaterhouseCoopers SA ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη Μετοχικό Κεφάλαιο 246.999 243.190

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (138.424) (99.790)

Σύνολο Καθαρής Θέσης (α) 108.575 143.400

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - -

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - -

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - -

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 325.062 33.985

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 325.062 33.985
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 433.637 177.385

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

01.01.2008- 01.01.2007-

   31.12.2008    31.12.2007 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Αποτελέσµατα προ φόρων (98.433) (47.897) 01.01.2008- 01.01.2007-

Πλέον/µείον προσαρµογές για:   31.12.2008   31.12.2007

Αποσβέσεις - 424 Κύκλος εργασιών - -

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας - 5.416 Μικτό κέρδος - -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα - -

(98.433) (47.897)

Ζηµίες προ φόρων (98.433) (47.897)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (47.658) (5.005) Μείον φόροι 24.608 11.974

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 291.077 33.700 Ζηµίες µετά από φόρους (73.825) (35.923)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Καταβεβληµένοι φόροι - - (98.433) (47.473)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 144.986 (13.362)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (180.000) 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων - 6.270 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τόκοι εισπραχθέντες - - 31.12.2008 31.12.2007

Λοιπά - - Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσης 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (180.000) 6.270 (1.1.2008 και 1.1.2007 αντίστοιχα) 143.400 179.323

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Ζηµίες χρήσεως µετά από φόρους (73.825) (35.923)

Εκδοση κοινών µετοχών 39.000 69.575 143.400

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - -

Εξοφλήσεις δανείων - - Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 39.000 -

Ληφθείσες επιχορηγήσεις - - ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 39.000 - Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση - -

3.985 (7.092) (Αγορές) /  Πωλήσεις ιδίων µετοχών - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 13.849 20.940 Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης χρήσης 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 17.834 13.849 (31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα) 108.575 143.400

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ                ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Α∆Τ Ξ 434814 Α∆Τ ΑΕ 109207                         Α∆Τ ΑΑ 086054

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ∆ΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
(∆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 "ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ

Α.Ε." 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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων:

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α.ΣΙΕΤΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων

Κηφισιά, 4 Μαρτίου 2009

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

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." που έχει έδρα στην Κηφισιά και

συµµετέχει έµµεσα στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 84,00%. 
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2007. 
3. Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση είναι του 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. ∆εν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2008 και 2007. 
6.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: € 0 ,β) Έξοδα: € 243.528 ,γ) Απαιτήσεις: € 0 και δ) Υποχρεώσεις: € 324.108 αντίστοιχα


