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

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερµού 25 , Κηφισιά

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 43005/01ΑΤ/Β/99/016(08) 31.12.2011 31.12.2010

Αρµόδια Νοµαρχία: Νοµαρχία Αθηνών (Ανατολικός Τοµέας) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1 1

14 Μαρτίου 2012 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 50.379.360 50.401.675

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κώστα Παναγιώτα Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 832.860 1.086.719

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 51.212.220 51.488.394

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Μετοχικό Κεφάλαιο 54.567.870 54.567.870

Μπόµπολας Λεωνίδας,Πρόεδρος Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (3.385.973) (3.096.322)

Καλλιτσάντσης ∆ηµήτριος,Αντιπρόεδρος Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 51.181.897 51.471.548

Καλλιτσάντσης Αναστάσιος,∆/νων Σύµβουλος Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.496 934

Κλώνης ∆ηµήτριος,Σύµβουλος Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 28.827 15.912

∆ηµητρίου Λουκάς,Σύµβουλος Σύνολο υποχρεώσεων  (β) 30.323 16.846

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α)+(β) 51.212.220 51.488.394

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

01.01.2011- 01.01.2010- 01.01.2011- 01.01.2010-

   31.12.2011    31.12.2010   31.12.2011   31.12.2010

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ζηµίες προ φόρων (267.844) (70.670) (273.407) (84.345)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 978 492 Ζηµίες προ φόρων (267.844) (70.670)

Προβλέψεις 562 53 Μείον φόροι (21.807) (37.473)

(5.607) (13.815) Ζηµίες µετά από φόρους (289.651) (108.143)

44 140

Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζηµίες) χρήσης µετά από φόρους - (175.468)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 428.204 (240.479) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζηµίες) χρήσης µετά από φόρους (289.651) (283.611)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 12.915 (10.394)
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (272.429) (83.853)

(44) (140)

- (2.100)

Σύνολο εισροών /εκροών  από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 169.207 (336.913)

Επενδυτικές δραστηριότητες  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

- (19.609.304)

Αγορά ενσώµατων πάγιων στοιχείων (977) (492) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τόκοι εισπραχθέντες 5.607 13.815 31.12.2011 31.12.2010

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 4.630 (19.595.981)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2011 και 
1.1.2010 αντίστοιχα) 51.471.548 31.815.559

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζηµίες) χρήσης µετά από φόρους (289.651) (283.611)

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - 19.939.600

- (219.336)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) - 19.720.264 Αύξηση  µετοχικού κεφαλαίου - 19.939.600

173.837 (212.630) 51.181.897 51.471.548

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 298.779 511.409

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 472.617 298.779

31-∆εκ-08 31-∆εκ-07

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ.ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

          Α∆Τ Σ 237945                               Α∆Τ Ξ 434814

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

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

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Καταβεβληµένοι φόροι

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

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μείον:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2011 και 
31.12.2010 αντίστοιχα)

Α∆Τ ΑΑ 086054

Κηφισιά, 14 Μαρτίου 2012

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα

Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου 

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 
άµεσα στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 96,56%. 
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2010. 
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2010-2011. 
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 31.12.2011 και 31.12.2010  ήταν 1 άτοµο
7. 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: € 212.996 ,β) Έξοδα: € 1.030 ,γ) Απαιτήσεις:€ 65.496 και δ) Υποχρεώσεις: € 1.265 αντίστοιχα.  


