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

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερµού 25 , Κηφισιά

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων  Εταιριών: 38582/01ΑΤ/Β/97/012(08) 31.12.2008 31.12.2007

Αρµόδια Νοµαρχία: Νοµαρχία Αθηνών (Ανατολικός  Τοµέας) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κύρια ∆ραστηριότητα: Παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας Ιδιοχρησιµοποιούµενα  ενσώµατα πάγια στοιχεία 83.629.833 11.075.151

Σύνθεση ∆ιοικητικού  Συµβουλίου: Λεωνίδας Μπόµπολας,Πρόεδρος ∆.Σ. Λοιπά µη κυκλοφορούντα  περιουσιακά στοιχεία 37.000.034 1.006.215

Αναστάσιος Καλλιτσάντης ,Αντιπρόεδρος  & ∆/νων Σύµβουλος Απαιτήσεις από πελάτες 3.838.862 250.511

Θεόδωρος Σιετής,Εντεταλµένος  Σύµβουλος Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 16.344.384 1.080.246
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης ,Σύµβουλος ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 140.813.113 13.412.123

∆ηµήτριος Κούτρας,Σύµβουλος ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Λουκάς Γιαννακούλης ,Σύµβουλος Μετοχικό Κεφάλαιο 15.810.000 381.550

Γεώργιος Σωσσίδης,Σύµβουλος Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας 54.025.469 4.001.399

Αντώνιος  Φράγκος,Σύµβουλος Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (β) 69.835.469 4.382.949

Απόστολος Φραγκούλης,Σύµβουλος Μακροπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 39.823.562 4.859.764

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.543.138 2.706.297

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 12.908.014 747.656

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μάριος Ψάλτης Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.702.929 715.456

Ελεγκτική εταιρεία: PricewaterhouseCoopers SA Σύνολο υποχρεώσεων (α) 70.977.643 9.029.174

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α)+(β) 140.813.113 13.412.123

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

01.01.2008- 01.01.2007- 01.01.2008- 01.01.2007-

  31.12.2008   31.12.2007   31.12.2008   31.12.2007

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Κύκλος εργασιών 8.137.051 2.465.224

Αποτελέσµατα προ φόρων 965.130 1.276.949 Μικτά κέρδη 4.954.852 1.477.568

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 643.813 641.702 3.911.521 1.616.089

Προβλέψεις 5.995 -

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής  δραστηριότητας (128.185) 2.147 Κέρδη προ φόρων σύνολο 965.130 1.276.949

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.030.445 339.228 Μείον φόροι (318.074) (319.287)

Κέρδη µετά από φόρους σύνολο 647.056 957.662

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (5.356.827) 148.116

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 4.017.305 (93.364) 4.555.334 2.257.791

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.997.796) (339.228) Προτεινόµενο  µέρισµα ανά µετοχή - 1,26

Καταβεβληµένοι  φόροι (932.085) (446.787)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (752.204) 1.528.763

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

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών  και λοιπών επενδύσεων (18.774.605) (1.000.000)

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (49.286.426) - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων - 6.060   31.12.2008   31.12.2007

Τόκοι εισπραχθέντες 128.185 88 Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1.1.2008 και 1.1.2007 αντίστοιχα) 4.382.949 3.441.668

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (67.932.846) (993.852) Κέρδη της χρήσης µετά από φόρους 647.056 957.662

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 5.030.005 4.399.330

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 55.280.000 -

Εισπράξεις από εκδοθέντα  / αναληφθέντα  δάνεια 75.009.054 - Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 55.280.000 -

Εξοφλήσεις δανείων (61.135.896) (747.656) Επίπτωση από απορρόφηση θυγατρικών 9.625.208 -

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές  µισθώσεις (χρεολύσια) (800.000) - Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση (99.744) -

Μερίσµατα πληρωθέντα (80.539) - ∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα - (16.380)

Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου (132.993) - Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα) 69.835.469 4.382.949

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 4.000.000 -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 72.139.626 (747.656)

3.454.576 (212.745)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 611.421 824.166

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης απορροφώµενων Εταιρειών 2.367.349 -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 6.433.346 611.421

   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                    ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ.ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

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)

                            Α∆Τ Σ 237945

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Κηφισιά, 5 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

             Α∆Τ Ξ 434814

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

 Α∆Τ ΑΑ 086054

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ∆ΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 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 στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ 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.

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 στην Κηφισιά και συµµετέχει

στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 84%. 
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές  Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2007. 
3. Η ανέλεγκτη  φορολογικά χρήση είναι 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. Το απασχολούµενο  προσωπικό στην Εταιρεία την 31.12.2008 ήταν 6  άτοµα, ενώ την 31.12.2007 η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό.
7. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας, από και προς συνδεδεµένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης καθώς επίσης και υπόλοιπα 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: € 1.410.000 ,β) Έξοδα: € 1.736.809 γ)Αµοιβές διευθυντικών στελεχών:€ 160.000,δ) Απαιτήσεις: € 2.178.900 και ε) Υποχρεώσεις: €
505.971 αντίστοιχα .
8.Το ποσό ευρώ 99.744 που έχει καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση αφορά τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου. 
9.Στο α’ τρίµηνο της χρήσης 2008 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγχώνευσης δι’ απορρόφησης των εταιρειών “ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”, “ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ

ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και “ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, από την “ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (νυν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2,
69-70 και 72-77 κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993, ως ισχύουν, µε ηµεροµηνία  ισολογισµού µετασχηµατισµού εκάστης απορροφώµενης εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2007. 


