
68%  5 Χ 35

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 238.147.392 184.772.418 189.920.114 138.657.493
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 42.405.618 30.222.217 32.493.526 19.003.212
Υπεραξία 18.106.938 18.106.938 - - 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες - - 61.801.941 61.801.941
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 3.626.433 - 6.111.613 316.010
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 993.091 1.686.880 945.137 1.638.832
Αποθέµατα 511.392 1.236.807 282.563 900.737
Απαιτήσεις από πελάτες 58.788.208 45.626.661 61.330.381 49.832.174
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.784.478 5.066.729 4.961.586 3.609.286
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 29.053.461 41.578.556 26.391.139 38.359.578
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 398.417.011 328.297.206 384.238.000 314.119.263

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 99.548.845 80.815.385 99.548.845 80.815.385
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (81.435.437) (105.386.964) (76.175.658) (101.935.785)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 18.113.408 (24.571.579) 23.373.187 (21.120.400)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 149.868.734 150.035.171 149.868.734 150.035.171
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις - 2.456.343 - - 
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 29.472.287 19.094.134 27.036.847 15.604.977
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 49.497.168 39.327.237 41.672.168 31.377.237
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 151.465.414 141.955.900 142.287.064 138.222.278
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 380.303.603 352.868.785 360.864.813 335.239.663
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 398.417.011 328.297.206 384.238.000 314.119.263

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις οικονοµικές πληροφορίες, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Hellas online ΑΕ και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν
προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές πληροφορίες καθώς και η επισκόπηση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα) (24.571.579) 16.035.464 (21.120.400) 12.899.963
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 50.707.693 - 50.707.693 -
Εξαγορά κλάδου 34.531.006 - 34.531.006 -
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µετά φόρων (884.210) (304.704) (884.210) (304.704)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης 
µετά από φόρους (41.669.502) (40.302.339) (39.860.902) (33.715.659)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα) 18.113.408 (24.571.579) 23.373.187 (21.120.400)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ MH ENOΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008

Κύκλος εργασιών 160.142.242 107.536.175 146.734.917 94.322.320
Μικτά κέρδη/(Ζηµίες) (2.986.701) 4.764.823 (11.363.097) (4.811.378)
(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων (36.434.041) (29.123.231) (35.018.656) (22.384.772)
(Ζηµίες) προ φόρων (47.328.807) (39.879.040) (45.220.194) (32.499.795)
(Ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (41.246.030) (40.417.717) (39.424.590) (33.715.659)
- Μετόχους της µητρικής (41.246.030) (40.417.717) (39.424.590) (33.715.659)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β)
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 12.840 115.378 - - 
Ζηµιά εύλογης αξίας αντιστάθµισης ταµειακών ροών (436.312) - (436.312) - 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου 
µετά από φόρους (Α)+(Β) (41.669.502) (40.302.339) (39.860.902) (33.715.659)
- Μετόχους της µητρικής (41.669.502) (40.302.339) (39.860.902) (33.715.659)

(Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ) (0,3404) (0,4251) (0,3253) (0,3546)

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 15.413.758 (2.451.171) 9.932.331 (1.651.726)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµίες προ φόρων (47.328.807) (39.879.040) (45.220.194) (32.499.795)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 51.847.799 26.672.060 44.950.987 20.733.046
Ζηµίες / (κέρδη) από πώληση ενσώµατων και άϋλων 
πάγιων στοιχείων 82.387 (142.286) 82.387 (142.286)
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 2.496 (14.384) 2.496 (14.384)
Συναλλαγµατικές διαφορές 12.840 115.378 - - 
∆ιαγραφές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 2.284.861 - 2.284.861 - 
Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα - καθαρά 10.894.766 10.755.809 10.201.538 10.115.023
Ζηµίες/(Κέρδη) από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (92.493) 322.433 (92.493) 322.433
Κέρδη από πώληση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση (9.728) - (9.728) - 
Έσοδα από µερίσµατα - - - (4.000.000)
Έσοδα από επιχορηγήσεις (4.976.781) (542.686) (4.976.781) (542.686)
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονταιµε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Αποθέµατα 725.415 49.151 618.174 210.003
Απαιτήσεις (3.686.183) (29.822.539) (2.926.375) (39.646.478)
Υποχρεώσεις 13.566.668 21.608.319 9.749.189 25.253.137
Εισπραχθέντες / (Πληρωθέντες) φόροι εισοδήµατος (24.204) (3.061.538) 322.573 (384.535)
Πληρωθέντες τόκοι (10.986.826) (11.403.259) (10.394.511) (10.839.566)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 12.312.210 (25.342.582) 4.592.123 (31.436.088)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων (87.836.062) (52.977.524) (80.902.852) (42.684.031)
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και 
άϋλων περιουσιακών στοιχείων - 377.576 - 377.576
Εισπράξεις από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθεσίµων προς πώληση 119.700 - 119.700 - 
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 400.631 397.763 400.631 397.763
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (118.138) (511.216) (118.138) (511.216)
Μερίσµατα εισπραχθέντα - - - 4.000.000
Εισπραχθέντες τόκοι 169.693 81.426 157.070 45.226
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (87.264.176) (52.631.975) (80.343.589) (38.374.682)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (3.880.445) (3.607.940) (3.571.394) (3.314.081)
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις 20.923.816 7.556.867 20.923.816 7.556.867
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 50.707.693 - 50.707.693 - 
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου (1.084.843) (304.704) (1.084.843) (304.704)
∆άνεια αναληφθέντα 20.700.000 219.532.519 20.700.000 211.582.519
Αποπληρωµή δανεισµού (10.696.506) (145.630.849) (10.571.506) (145.630.849)
Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 76.669.715 77.545.893 77.103.766 69.889.752

Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 1.717.749 (428.664) 1.352.300 78.982

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών στην αρχή της χρήσης 5.066.729 5.495.393 3.609.286 3.530.304

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 6.784.478 5.066.729 4.961.586 3.609.286

1. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες χώρες εγκατάστασης και ποσοστά συµµετοχής τους, που στις ενοποιηµένες καταστάσεις είναι:
Εταιρία Χώρα εγκατάστασης Ποσοστό Μέθοδος Ενοποίησης
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ Ελλάδα 100% Ολική
Unibrain Inc ΗΠΑ 100% Ολική

2. Η Εταιρία θα συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της INTRACOM HOLDINGS AE (ποσοστό συµµετοχής 65,52% πριν την απορρόφηση και 53,40% µετά την απορρόφηση του κλάδου της Vodafone).
3. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2006. Η θυγατρική Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2007, ενώ η θυγατρική εταιρία Unibrain Inc δεν έχει ελεγχθεί από τη σύσταση της. Για 

την Εταιρία και τη θυγατρική Unibrain INC δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις, ενώ για την θυγατρική Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 100.000 για τη χρήση 2008.
4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου.
5. Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις:

α. Η Εταιρία βρίσκεται σε διαφωνία µε τον βασικότερο προµηθευτή της – πάροχο τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων ΟΤΕ ΑΕ, αναφορικά µε χρεώσεις που αυτός έχει προβεί προς την Εταιρία κατά τις χρήσεις 2003 - 2005. Η διαφωνία είναι υπό κρίση στην Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων, δεδοµένου ότι η βάση της διένεξης είναι το αν η ΟΤΕ ΑΕ εφάρµοσε ορθά τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ οι οποίες ρυθµίζουν τα τιµολόγια µε βάση τα οποία η ΟΤΕ ΑΕ υποχρεούται να πωλεί τις υπηρεσίες της σε άλλους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Σε σχέση µε την υπόθεση αυτή ο Όµιλος αµφισβητούσε στο τέλος του 2005 ποσό ευρώ 1.423χιλ., σε σχέση µε το οποίο έχει σχηµατισθεί συνολικά πρόβλεψη στην Εταιρία και στον Όµιλο ποσού ευρώ 712χιλ.
β. Την περίοδο 1/1-31/12/2009 η ΟΤΕ ΑΕ τιµολόγησε τον Όµιλο µε ποσά συνολικού ύψους ευρώ 2.659 χιλ. (πλέον ΦΠΑ) για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης για την περίοδο 2007 µέχρι σήµερα. Η ΕΕΤΤ εξέδωσε την 
υπ’ αριθµ. 531/232 από 23/07/2009 Απόφαση µε την οποία υποχρέωσε την ΟΤΕ Α.Ε. σε σχέση µε τις αναδροµικές χρεώσεις καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι 31/12/2008, αλλά και σε όσες χρεώσεις έχουν τιµολογηθεί εντός του 2009 και µέχρι την 
κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης, να προβεί σε διορθωτική τιµολόγηση και βάσει αυτής, σε εκκαθάριση των τιµολογίων που έχουν ήδη εισπραχθεί από τους παρόχους κατά ποσοστό 20%, σύµφωνα µε προηγούµενες αποφάσεις της επί του θέµατος, καθώς και σε 
καλόπιστες διαπραγµατεύσεις για την επίτευξη αµοιβαία αποδεκτού χρόνου καταβολής των λοιπών οφειλοµένων ποσών. Κατά της τελευταίας απόφασης της ΕΕΤΤ ασκήθηκε η υπ’ αύξοντα αριθµό καταχώρησης ΠΡ617/15.10.2009 Προσφυγή της Εταιρίας και 
ΠΡ618/15.10.2009 Προσφυγή της θυγατρικής εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. Επιπλέον, η Εταιρία έχει υποβάλει σχετικώς στην ΕΕΤΤ και την από 8.2.2010 Αίτηση Θεραπείας, µε την οποία αιτεί την επανεξέταση και την
τροποποίηση της προαναφερόµενης Απόφασης, την αναγνώριση της µη συνδροµής οφειλής της κατά το χρονικό διάστηµα από 27.2.2007 έως 31.8.2009 οποιουδήποτε µηνιαίου τιµήµατος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που να υπερβαίνει το ποσό των  ευρώ 55.899 
και την απαλλαγή της από την καταβολή κάθε τέτοιου υπερβάλλοντος µηνιαίου ποσού έως την επανεξέταση και τροποποίηση της ως άνω Απόφασης. Ήδη η ΕΕΤΤ έχει εισέλθει σε διαδικασία επανεκτίµησης του όλου θέµατος και αναµένεται ευλόγως η διεξαγωγή νέας
Ακρόασης ενώπιον της για την επανεξέταση αυτού. Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν αναγνωρίσει ως έξοδο ποσό ύψους ευρώ 1.258 χιλ. και ευρώ 1.208 χιλ. αντίστοιχα που αφορά στο σύνολο των τιµολογηθέντων ποσών για κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
της τρέχουσας χρήσης, ενώ αµφισβητούν τις αναδροµικές χρεώσεις στο σύνολό τους. Ως εκ τούτου, ο Όµιλος και η Εταιρία στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης εµφανίζουν ποσό ύψους ευρώ 1.443 χιλ. (συµπ. ΦΠΑ) και ευρώ 1.383 χιλ. (συµπ. ΦΠΑ) αντίστοιχα 
αφαιρετικά των προµηθευτών.
γ. Συγκεκριµένοι βασικοί µέτοχοι της Teledome A.E άσκησαν στις 4 Μαρτίου 2008 αγωγή κατά των Intracom Holdings A.E., Hellas online Α.Ε., µιας θυγατρικής του οµίλου Intracom Holdings και µελών της διοίκησης, ζητώντας, µεταξύ άλλων, να κηρυχθούν άκυρες οι
αποφάσεις της Εταιρίας, καθώς επίσης και των λοιπών εµπλεκοµένων εταιριών του οµίλου  Intracom Holdings δια των οποίων µαταιώθηκε η σχεδιαζόµενη συγχώνευση της Hellas online A.E., Unibrain A.E. & της ενάγουσας Teledome A.E.. ∆ια της ανωτέρω αγωγής 
ζητείται να καταβάλει η Εταιρία, καθώς επίσης και οι λοιπές εµπλεκόµενες εταιρίες του οµίλου Intracom Holdings, εις ολόκληρον έκαστος, αποζηµιώσεις συνολικού ύψους ευρώ 122 εκατ. περίπου, για αποθετικές ζηµιές και αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που 
φέρεται ότι υπέστησαν οι ενάγοντες. Η διοίκηση του Οµίλου και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι οι πιθανότητες να προκύψουν σηµαντικές επιβαρύνσεις για τον Όµιλο από την εν λόγω αγωγή είναι ελάχιστες.
δ. Κατά του Οµίλου εκκρεµούν διάφορες δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν δηµιουργήσει πρόβλεψη ύψους ευρώ 250 χιλ. περίπου. Η διοίκηση εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις πέραν του ποσού της πρόβλεψης.

6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχονταν για την Eταιρία σε 387 άτοµα και για τον Όµιλο σε 689 άτοµα. Την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης ανέρχονταν για την Εταιρία σε 490 και για τον Όµιλο 605.
7. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές της Εταιρίας.
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ξένου νοµίσµατος της θυγατρικής εταιρίας Unibrain Inc ύψους ευρώ 12.840 για τη χρήση 2009 (2008: ευρώ 115.378) και ζηµιές εύλογης αξίας αντιστάθµισης ταµειακών ροών ύψους 

ευρώ 436.312 για τη χρήση 2009 (2008: ευρώ 0).
9. Στις 29 Ιουνίου 2009 η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας αποφάσισε τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των ευρώ 50.707.693 µε συµψηφισµό ισόποσων ζηµιών εις νέον. Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου 

πραγµατοποιήθηκε µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής, από ευρώ 0,85 σε ευρώ 0,45.
10. Στις 28 ∆εκεµβρίου 2009 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η απορρόφηση του εισφερόµενου κλάδου της Vodafone. Κατόπιν αυτού το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 41.063.205, ποσό που αντιστοιχεί 

στην καθαρή θέση του εισφερόµενου κλάδου κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού, πλέον ποσού ευρώ 1.439.486 λόγω κεφαλαιοποίησης µέρους του λογαριασµού «∆ιαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Παράλληλα αυξήθηκε η ονοµαστική αξία της 
µετοχής από ευρώ 0,45 σε ευρώ 0,64. Η εύλογη αξία των νέων µετοχών κατά την 28 ∆εκεµβρίου 2009 υπολογίστηκε σε ευρώ 34.531.006. Η διαφορά που προέκυψε µείωσε τον λογαριασµό «∆ιαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά τα πιο πάνω, το µετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 99.548.845, διαιρούµενο σε 155.545.070 Κοινές Ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,64 η κάθε µία.

11. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα 
µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, έχουν ως εξής:

12. Στον ισολογισµό της 31/12/2008, έχει µεταφερθεί ποσό ύψους ευρώ 304.704 που αφορούσε έξοδα αύξησης κεφαλαίου από τα «Αποτελέσµατα εις νέον» στη «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Αντιστοίχως, έχει γίνει η αναταξινόµηση αυτή και στην κατάσταση 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της περιόδου 1/1-31/12/2008 για το ποσό που αφορά την χρήση. ∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

HHEELLLLAASS OONNLLIINNEE ΗΗλλεεκκττρροοννιικκέέςς ΕΕππιικκοοιιννωωννίίεεςς ΑΑννώώννυυµµηη ΕΕττααιιρρίίαα
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 21328/06/Β/90/13

Αδριανείου 2 & Παπαδά, Αθήνα
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009

(∆ηµοσιευµένα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη κατά τα ∆.Λ.Π.)

O ΠPOE∆POΣ  ∆.Σ.

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Α∆Τ AI 091040

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Α∆Τ Ν104254

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Α∆Τ Χ 132698

Αθήνα, 15 Απριλίου 2010

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆Τ  AE145726

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.hol.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ.: 15 Απριλίου 2010
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Ψάλτης Μάριος
Ελεγκτική εταιρία: PRICEWATERHOUSECOOPERS
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Πρόεδρος ∆.Σ., Εκτελεστικό Μέλος: Σωκράτης Κόκκαλης
Αντιπρόεδρος ∆.Σ., Εκτελεστικό Μέλος: Κωνσταντίνος ∆ηµητριάδης
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος: Αντώνιος Κεραστάρης
∆ιευθύνων Σύµβουλος - Αναπληρωτής, Εκτελεστικό Μέλος:
Κωνσταντίνος Κόκκαλης

Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος: ∆ηµήτριος Κλώνης
Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος: Νικόλαος Σοφοκλέους
Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος: Γεώργιος Κολιαστάσης
Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος: Ιωάννης Καλλέργης

Όµιλος Εταιρία
α. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1.568.774 9.365.394
β. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 7.490.640 15.903.665
γ. Αγορές ενσώµατων και αύλων παγίων 32.737.071 28.936.100
δ. Απαιτήσεις 1.686.025 8.216.428
ε. Υποχρεώσεις 64.186.781 62.395.726

Όµιλος Εταιρία
στ. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 1.975.965 1.749.962
ζ. Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 2.908.882 2.908.882
η. Απαιτήσεις από µέλη ∆Σ και Στελέχη ∆ιοίκησης - - 
θ. Αµοιβές πληρωτέες για µέλη ∆Σ και Στελέχη ∆ιοίκησης - - 


