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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY
(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

31.12.2006 31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 116,90 122,69 
Αποθέµατα 6,23 3,17 
Απαιτήσεις από πελάτες 375,17 702,01 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 57,72 232,79---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 556,02 1.060,66================= =================
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 25,45 26,72 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές Υποχρεώσεις 123,51 195,33 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 387,60 654,25 ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 536,56 876,29 ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Μετοχικό Κεφάλαιο 656,32 656,32 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (636,86) (471,95)---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (β) 19,46 184,37 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) - ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) 19,46 184,37 ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ) 556,02 1.060,66================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005
Σύνολο κύκλου εργασιών 592,44 1.239,49 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 124,22 356,58 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (140,62) 47,27 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων (146,48) 41,88 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο (164,90) 22,88 
Μείον φόροι 0,00 (7,32)---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους σύνολο (164,90) 15,56================= =================
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας (164,90) 15,56 
Μετόχους Μειοψηφίας - -
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ) (0,74) 0,13 
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή – (σε ευρώ) 0,00 0,00 

ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
(∆ηµοσιευµένα 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 ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. O αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκλη-
ρωµένη 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 έκ-
θεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) ∆εν έχει σηµειωθεί µεταβολή στις λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων του Οµίλου σε σχέση µε την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005.
2) Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου "ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ".
3) Επί των παγίων ή ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
4) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
5) Ο αριθµός των απασχολούµενων την 31 ∆εκεµβρίου 2006 είναι: 6 ενώ την 31 ∆εκεµβρίου 2005 7 άτοµα. 
6) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της

µε τα συνδεδεµένα, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, προς αυτήν µέρη, έχουν ως εξής: Πωλήσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ευρώ 2 χιλ. αγορές από συνδεδεµένες επιχειρήσεις ευρώ 1 χιλ. απαιτήσεις απο συνδεδεµένες επιχειρήσεις
ευρώ 37 χιλ. υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις ευρώ 7 χιλ.

7) Τα κέρδη ανα µετοχή υπολογίστηκαν βάσει του µέσου σταθµισµένου αριθµού µετοχών κατά την διάρκεια της χρήσης.
8) Τα σηµεία έµφασης στα οποία αναφέρεται η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή είναι τα παρακάτω: α) Στη σηµείωση 14 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός

ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003 έως και 2006 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα
εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα
αυτό. β) Επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι µικρότερα του ενός δεκάτου (1/10) του µετοχικού της κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπώς
επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού.

9) Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 28 Φεβρουαρίου 2007.

ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΠΙΣΟΥΛΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙ∆ΕΡΟΥΛΑ ΚΟΤΕΑ-ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Α∆Τ Μ124030 Α∆Τ Π070492 Α∆Τ Ρ074502
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

31.12.06 31.12.05
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1.01.2005 και 1.01.2004 αντίστοιχα) 184,37 (150,24) 
Κέρδη / (ζηµιές) της χρήσεως µετά από φόρους (164,90) 15,56------------------------------------------------ ------------------------------------------------

19,46 (134,68) 
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0,00 328,16 
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) 0,00 0,00 
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 0,00 (9,11) 
(Αγορές) / πωλήσεις ιδίων µετοχών 0,00 0,00------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα) 19,46 184,37=============== ================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (164,90) 22,88 
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 0,00 0,00 
Αποσβέσεις 5,87 5,40 
Προβλέψεις 0,00 2,22 
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων 0,00 0,00 
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 18,42 18,99 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 0,00 0,00 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (3,06) (1,17) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 507,93 (702,85) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (266,65) 218,91 
Μείον: 0,00 0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (18,42) (18,99) 
Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 0,00---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 79,19 (454,62)---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (0,08) (1,65) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 0,00 0,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 0,00 
Πρόσοδοι επιχορηγήσεων 0,00 0,00 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (0,08) (1,65)---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 328,16 
Απόκτηση ιδίων µετοχών 0,00 0,00 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 87,93 
Εξοφλήσεις δανείων (71,81) 0,00 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00 
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (71,81) 416,09---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 7,29 (40,18) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 13,51 53,69---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 20,80 13,51================= =================


