
 
 
 

Αθήνα, 28 Μαΐου 2008 
Ανακοίνωση 

 
Στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2007 καταχωρήθηκε, εκ παραδρομής, 
προκαταβολή Προμηθευτή ποσού 16.784 χιλ. ευρώ στον λογαριασμό του Ενεργητικού ενσώματα 
πάγια ενώ έπρεπε να καταχωρηθεί σε εξόφληση προμηθευτή παγίων. Η διόρθωση της καταχώρισης 
αυτής δεν έχει καμμία επίδραση στα δημοσιευμένα Αποτελέσματα και τη Καθαρή Θέση του 
Ομίλου και επιφέρει τις παρακάτω αναφερόμενες αλλαγές μόνο στα δημοσιευμένα στοιχεία του 
Ισολογισμού και των Ταμειακών Ροών της Εταιρείας και του Ομίλου: 
 
1) Στον Ισολογισμό στο Ενεργητικό, Εταιρείας και Ομίλου και συγκεκριμένα: στη στήλη 31/12/07 

στη σειρά Ενσώματα πάγια στοιχεία καταχωρούνται τα ορθά ποσά 71.659 και 162.018 
αντίστοιχα. Συνεπεία της διόρθωσης αυτής τροποποιούνται ισόποσα κατά 16.784 χιλ ευρώ το 
Σύνολο μακροπρόθεσμου Ενεργητικού καθώς επίσης και το Σύνολο Ενεργητικού. 

 
2) Στον Ισολογισμό στα Ιδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις, Εταιρείας και Ομίλου και συγκεκριμένα 

στη στήλη 31/12/07 στη σειρά Προμηθευτές καταχωρείται το ορθό ποσό 10.444 και 12.832 
αντίστοιχα  Συνεπεία της διόρθωσης  αυτής τροποποιούνται ισόποσα κατά 16.784 χιλ. ευρώ το 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς επίσης και το Σύνολο Υποχρεώσεων και 
Καθαρής Θέσης. 

 
3) Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Εταιρείας και Ομίλου και συγκεκριμένα στη σειρά 

Προμηθευτές καταχωρούνται τα ορθά ποσά 3.194 και 3.344 αντίστοιχα ήτοι μειωμένα κατά το 
ποσό των 16.784 χιλ. ευρώ και στις  Αγορές / πωλήσεις ενσώματων και ασώματων πάγιων 
στοιχείων τα ποσά (31.064) και (53.017) αντίστοιχα. Συνεπεία της διόρθωσης αυτής 
τροποποιούνται ισόποσα οι Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες και οι 
ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες. 

 
4) Στην Σημείωση 6 Πληροφορίες κατά τομέα δραστηριότητας στη στήλη Ηλεκτρισμός από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη σειρά Περιουσιακά στοιχεία  τομέων καταχωρείται το ορθό 
ποσό 208.380 και στις Υποχρεώσεις Τομέων το ορθό ποσό 59.544.  Συνεπεία της διόρθωσης 
αυτής τροποποιούνται ισόποσα κατά το ποσό των 16.784 χιλ. ευρώ το Σύνολο Περιουσιακών 
στοιχείων καθώς επίσης και τα αντίστοιχα στοιχεία της στήλης Ενοποιημένα Σύνολα. 

 
5) Στην Σημείωση 8 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία στον πίνακα που αναφέρεται στα στοιχεία του 

Ομίλου στη στήλη Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση στη σειρά Προσθήκες μετά την 31η 
Δεκεμβρίου 2006 καταχωρείται το ορθό ποσό 51.426 ήτοι μειωμένο κατά 16.784 χιλ. ευρώ. 
Συνεπεία της διόρθωσης αυτής τροποποιούνται ισόποσα το σύνολο 31 Δεκεμβρίου 2007 καθώς 
επίσης και τα αντίστοιχα στοιχεία της στήλης Σύνολο. 
Επίσης στον Πίνακα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία που αναφέρεται στα στοιχεία της Εταιρείας στη 
στήλη Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση στη σειρά Προσθήκες μετά την 31η Δεκεμβρίου 2006 
καταχωρείται το ορθό ποσό 29.514 ήτοι μειωμένο κατά 16.784 χιλ. ευρώ. Συνεπεία της 
διόρθωσης αυτής τροποποιούνται ισόποσα το σύνολο 31 Δεκεμβρίου 2007 καθώς επίσης και τα 
αντίστοιχα στοιχεία της στήλης Σύνολο. 



 
6) Στην Σημείωση 21 Προμηθευτές στη στήλη Εταιρεία στη σειρά Προμηθευτές παγίων 

καταχωρείται το ορθό ποσό 2.177 και τροποποιείται ισόποσα μειωμένο κατά 16.784 χιλ. ευρώ 
το σύνολο. 
Στη στήλη που αναφέρεται στον Όμιλο στη σειρά Προμηθευτές εσωτερικού και στη σειρά 
Προμηθευτές παγίων καταχωρούνται τα ορθά ποσά 5.695 και 3.223 και τροποποιείται ισόποσα 
μειωμένο  κατά 16.784 χιλ. ευρώ το σύνολο. 

 
7) Στην Σημείωση 33.4 Ανάλυση Κινδύνου Ρευστότητας στον Πίνακα που αναφέρεται στην 

ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 2007 στη σειρά Εμπορικές υποχρεώσεις 
καταχωρείται το ορθό ποσό 12.832 και τροποποιείται ισόποσα μειωμένο κατά 16.784 χιλ. ευρώ 
το σύνολο. 

 
8) Στην Σημείωση 34 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων ανά κατηγορία στη σειρά χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο 
κόστος καταχωρείται το ορθό ποσό 21.947 και τροποποιείται ισόποσα μειωμένο κατά 16.784 
χιλ. ευρώ το σύνολο. 

 
Οι ως άνω αναμορφωμένες  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2007 έχουν την έγκριση 
του Δ.Σ. και τη σύμφωνη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας,  έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας μας και έχουν κοινοποιηθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
  


