∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας "∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dei-renewables.gr,
όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

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

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας:
Αριθµός Γ.Ε.Μ.Η.:

Ερµού 25 , Κηφισιά
6077901000 (Αρ. µ. Α.Ε. 57859/01ΑΤ/Β/04/046(08))

Αρµόδια Νοµαρχία:

Νοµαρχία Αθηνών (Ανατολικός Τοµέας)

Κύρια ∆ραστηριότητα:

Παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Βαχτσιαβάνος ∆ιαµαντής,Πρόεδρος

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ροντήρης Στυλιανός, Αντιπρόεδρος

Απαιτήσεις από πελάτες

Σιετής Θεόδωρος,∆/νων Σύµβουλος

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Φράγκος Αντώνιος,Σύµβουλος

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Γεωργούλης Γεράσιµος,Σύµβουλος

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καψάλης Γεώργιος,Σύµβουλος

Μετοχικό Κεφάλαιο

Κρητικού Ολυµπία,Σύµβουλος

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

4.382.340

4.112.611

14 Απριλίου 2014

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

3.497.153

2.063.000

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Μαρίνου ∆έσποινα

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

784.032

469.800

Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

PricewaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

1.009.275
383.070
5.673.530
10.055.869

744.923
732.675
4.010.397
8.123.008

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

31.12.2012

8.370.014

6.132.622

148.607

86.445

370.828

-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

1.166.421

1.903.940

10.055.869

8.123.008

4.460.000

4.460.000

(77.660)

(347.389)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01.01.201301.01.201231.12.2013
31.12.2012
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κύκλος εργασιών

Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων

31.12.2013

336.426

(116.456)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

01.01.201331.12.2013
1.227.309

01.01.201231.12.2012
-

Μικτά κέρδη

758.162

-

Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων

537.138

(37.877)

Αποσβέσεις

314.477

-

Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων

336.426

(116.456)

Προβλέψεις

32.352

-

Μείον φόροι

(69.872)

23.291

100.000

-

Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους

266.555

(93.165)

(4.423)

(4.082)

-

-

203.759

82.662

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

266.555

(93.165)

Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

851.615

(37.877)

Προβλέψεις αποµείωσης Πελατών
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

520.764
(458.843)

(658.428)
151.639

(165.155)

(62.154)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(663)

-

878.695

(606.821)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
∆εσµευµένες καταθέσεις

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(694.189)

(2.715.018)

4.423

4.082

(394.087)

-

(1.083.853)

(2.710.936)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου

-

1.500.000

500.000

2.506.237

(657.957)

(488.537)

-

(23.045)

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων

(90.101)

-

Ληφθείσες/επιστραφείσες επιχορηγήσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

313.200
65.142

3.494.655

(140.016)

176.899

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2013
και 1.1.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

759.882

582.983

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

619.866

759.882

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013
και 31.12.2012 αντίστοιχα)

31.12.2013

31.12.2012

4.112.611

2.700.212

266.555

(93.165)

3.174

1.505.564

4.382.340

4.112.611

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 Α.Ε." που έχει έδρα στην
Κηφισιά και συµµετέχει έµµεσα στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 43,86%.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2012.
3. Η Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τη χρήση 2011 και 2012 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers
Α.Ε. χωρίς προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2012. Για τη χρήση 2013 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας,
ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε.
4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
5. Απασχολήθηκε ενα άτοµο προσωπικό στην Εταιρεία για τη χρήση 2013 ενω για τη χρήση 2012 δεν απασχολήθηκε προσωπικό.
6. 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) Έξοδα: € 598.915, β) Απαιτήσεις: € 0 και γ) Υποχρεώσεις: € 137.504 αντίστοιχα.

Κηφισιά, 14 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΣ
Α∆Τ AΒ 251579

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΙΕΤΗΣ
Α∆Τ AE 109207

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
Α∆Τ ΑΑ 086054

