AETHERAS ENERGY
∞π£∂ƒ∞™ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ∫∞π ∂∫ª∂∆∞§§∂À™∏™ ∞¡∞¡∂ø™πªø¡ ¶∏°ø¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ∞¡ø¡Àª∏ ∂∆∞πƒ∂π∞
™À¡√¶∆π∫∞ √π∫√¡√ªπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∆∏™ Ãƒ∏™∏™ ∞¶√ 01 π∞¡√À∞ƒπ√À 2005 ∂ø™ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2005
(‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó. 2190, ¿ÚıÚÔ 135 ÁÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÌË, Î·Ù¿ Ù· ¢§¶)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 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 ∆ιαδικτύου της µητρικής εταιρείας "INTRAKAT".
™∆√πÃ∂π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™H™

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆ø¡
∆∏™ ¶∂ƒπ√¢√À ∞¶√ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À ª∂Ãƒπ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2005 (¶ÔÛ¿ ÛÂ ∂˘ÚÒ)

ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∞ÚÈıÌﬁ˜ ªËÙÚÒÔ˘ ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ : 54924/04/Β/03/111
∞ÚÌﬁ‰È· ¡ÔÌ·Ú¯›· :
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής ∆/νση Ανων.Εταιρειών - Τµήµα Α
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ :
19 Χ.Θ. ΝΕΑΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,
190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
™‡ÓıÂÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ :
Πέτρος Κ. Σουρέτης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
Βασίλειος Σ. Κουλοχέρης Αντιπρόεδρος , ∆ηµήτριος Α.
Παππάς Μέλος, Σπυρίδων Γ. Τζιώτης Μέλος , Λεωνίδας Ν.
Νικολόπουλος Μέλος
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ŒÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
(·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Ù· Û˘ÓÔÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·): 28/03/2006
∂ÏÂÁÎÙÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· :
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
√ÚÎˆÙﬁ˜ ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜ :
Σωτήριος Ν. Φίλος Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12471
∆‡Ô˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÂÏÂÁÎÙÒÓ :
Με σύµφωνη γνώµη
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ªËÙÚÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜: http/www.intrakat.gr
∂ˆÓ˘Ì›· ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ :

™∆√πÃ∂π∞ π™√§√°π™ª√À TH™ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2005 (ÔÛ¿ ÛÂ ∂˘ÚÒ)
01.01-31.12.2005 30.07.03-31.12.2004
∂¡∂ƒ°∏∆π∫√
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
357,46
344,04
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
0,00
22.859,02
357,46
23.203,06
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
15.825,84
13.932,57
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
0,00
485,41
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
189.175,56
225.326,14
205.001,40
239.744,12
™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À
205.358,86
262.947,18
¶∞£∏∆π∫√
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη (ζηµιές) εις νέον
™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
™À¡√§√ ¶∞£∏∆π∫√À

300.000,00
-98.456,03
201.543,97

300.000,00
-69.514,96
230.485,04

3.814,89
3.814,89
205.358,86

32.462,14
32.462,14
262.947,18

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ª∂∆∞µ√§ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™
∆∏™ ¶∂ƒπ√¢√À ∞¶Ÿ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À ª∂Ãƒπ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2005 (¶ÔÛ¿ ÛÂ ∂˘ÚÒ)
01.01-31.12.2005 30.07.03-31.12.2004
∫·ı·Ú‹ ı¤ÛË ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ (01/01/2005 & 30/07/2003) 230.485,04
0,00
Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου
300.000,00
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης µετά από φόρους
-28.941,07
-69.514,96
∫·ı·Ú‹ ı¤ÛË Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ (31/12/2005)
201.543,97
230.485,04

Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη
Εξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα / έξοδα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
∫¤Ú‰Ë / (∑ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊﬁÚˆÓ
Μείον : Φόροι
∫¤Ú‰Ë / (∑ËÌÈ¤˜) ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε ευρώ)

01.01-31.12.2005 30.07.03-31.12.2004
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.505,14
-95.819,94
1.935,50
2.982,55
-5.569,64
-92.837,39
-27,00
-22,00
-7.505,14

-95.819,94

-7.505,14
-5.596,64
-23.344,43
-28.941,07

-95.819,94
-92.859,39
23.344,43
-69.514,96

-0,10

-0,23

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡ ∆∏™ ¶∂ƒπ√¢√À
∞¶√ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À ª∂Ãƒπ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2005 (ÔÛ¿ ÛÂ ∂˘ÚÒ)
01.01-31.12.2005 30.07.03-31.12.2004
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
∫¤Ú‰Ë / (∑ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊﬁÚˆÓ
-5.596,64
-92.859,39
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
27,00
22,00
Πιστωτικοί τόκοι
-1.935,50
-2.982,55
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών :
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-1.906,69
-14.276,61
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
-28.647,25
32.462,14
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
27,00
22,00
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (·)
-38.086,08
-77.656,41
∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Τόκοι εισπραχθέντες
1.935,50
2.982,55
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (‚)
1.935,50
2.982,55
ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Αυξήσεις-µειώσεις από µετοχικό κεφάλαιο & αποθεµατικά
0,00
300.000,00
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (Á)
0,00
300.000,00
∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË / (ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È
ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¯Ú‹ÛË˜ (·)+(‚)+(Á)
-36.150,58
225.326,14
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜
225.326,14
0,00
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜
189.175,56
225.326,14
¶ƒ√™£∂∆∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™
1. Τα ποσά των αγορών / πωλήσεων της εταιρείας από και προς τις συνδεδεµένες εταιρείες ( κατά την έννοια του ∆ΛΠ
24) σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 2.097,79 και ευρώ 0,00
αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων και απαιτήσεων της εταιρείας µε τις συνδεδεµένες εταιρείες (κατά την
έννοια του ∆ΛΠ 24) στην λήξη της τρέχουσας χρήσης , ανέρχονται σε ευρώ 2.148,89 και ευρώ 0,00.
2. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης (01/01/2005-31/12/2005) ήταν: 0 άτοµα.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ η
οποία εδρεύει στην Ελλάδα και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 100,00%.
5. Η εταιρεία τελούσε σε κατάσταση αδράνειας απο16/05/2005 εως 15/03/2006.Απο την 16/03/2006 είναι ενεργή.
6. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 31/12/2004 και 31/12/2005 είναι σύµφωνες µε αυτές που έχει
υιοθετήσει ο Όµιλος εταιρειών ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ).

Παιανία, 28/03/2006
√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆√À ¢.™. & ¢π∂À£À¡ø¡ ™Àªµ√À§√™
¶.∫. ™√Àƒ∂∆∏™
Α.∆.Τ. / Σ 681022

∆√ ª∂§√™ ∆√À ¢.™.
¢.∞. ¶∞¶¶∞™
Α.∆.Τ./ Π 644689

∏ À¶∂À£À¡∏ §√°π™∆∏ƒπ√À
∞. £. ¢ƒ∞∫√¶√À§√À
Α.∆.Τ. / Τ 013167

