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

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Καβαλιεράτου 7 , Κηφισιά 31.12.2010 31.12.2009

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 68649/01ΑΤ/Β/09/325 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αρµόδια Νοµαρχία: Νοµαρχία Αθηνών (Ανατολικός Τοµέας) Άυλα περουσιακά στοιχεία 5.525

Κύρια ∆ραστηριότητα: Παραγωγή και εµπορία Ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 61.580 60.000

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Μπόµπολας Λεωνίδας, Πρόεδρος του ∆.Σ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 67.105 60.000

Σαραντόπουλος Εδουάρδος, Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πολυχρονόπουλος Αριστοµένης, Σύµβουλος Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000 60.000

Καλλιτσάντσης Αναστάσιος, Σύµβουλος Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (4.141) (150)

Σωσσίδης Γεώργιος, Σύµβουλος Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 55.859 59.850

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 11.246 150

28/03/2011 Σύνολο υποχρεώσεων  (β) 11.246 150

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α)+(β) 67.105 60.000

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

01.01.2010- 18.09.2009- 01.01.2010- 18.09.2009-

   31.12.2010    31.12.2009   31.12.2010    31.12.2009

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Κύκλος εργασιών - -

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (3.991) (150) Μικτά κέρδη / (ζηµιές) (2.105)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 2.105 - (2.105) -

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.580) - Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (3.991) (150)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 11.096 150 Μείον φόροι - -

Σύνολο εισροών /εκροών  από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.630 0 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (3.991) (150)

Επενδυτικές δραστηριότητες Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους - -
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων -7.630 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (3.991) (150)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (7.630) 0
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (3.991) (150)
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 60.000

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 60.000 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

0 60.000 31.12.2010 31.12.2009

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1.1.2010 και 1.1.2009 αντίστοιχα) 59.850

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 60.000 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (3.991) (150)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 60.000 60.000 Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 60.000

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα) 55.859 59.850

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

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

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

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 "ΗΛΙΑΚΗ Α∆ΕΡΕΣ 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.

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

ΗΛΙΑΚΗ Α∆ΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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 : ΗΛΙΑΚΗ Α∆ΕΡΕΣ Α.Ε.

31-∆εκ-08 31-∆εκ-07

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ.ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ

 Α∆Τ Σ 237945         

ΑΡ.Α∆.  Ο.Ε.Ε32293 Α΄ΤΑΞΗΣ

Α.Τ  Σ 253755

Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΣ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α∆Τ  ΑΑ 026141

Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2011

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

         ΕΛΕΝΗ ΛΕΚΚΑ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

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. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι η 2010. 
3. ∆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. 
4. ∆εν υπάρχει απασχολούµενο προσωπικό στην Εταιρεία.
5. 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) Υπόλοιπα υποχρεώσεων € 11.146 .


