ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ∆ΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του 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 του Οµίλου "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε." Συνιστούµε εποµένως στον
αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.eltechanemos.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)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας:

Ερµού 25 , Κηφισιά

Αριθµός Γ.Ε.Μ.Η:

2567001000 (Αρ. µ. ΑΕ 38582/01ΑΤ/Β/97/012(08))

Αρµόδια Νοµαρχία:

Νοµαρχία Αθηνών (Ανατολικός Τοµέας)

Κύρια ∆ραστηριότητα:

Παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

193.802.794

172.743.549

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Λεωνίδας Μπόµπολας,Πρόεδρος ∆.Σ.

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

27.374.488

26.815.225

Αναστάσιος Καλλιτσάντης,Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

Απαιτήσεις από πελάτες

Θεόδωρος Σιετής,Εντεταλµένος Σύµβουλος
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης,Σύµβουλος

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.12.2011

31.12.2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

7.088.303

2.489.758

16.511.836
244.777.421

18.350.226
220.398.759

∆ηµήτριος Κούτρας,Σύµβουλος

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Λουκάς Γιαννακούλης,Σύµβουλος

Μετοχικό Κεφάλαιο

15.810.000

15.810.000

Γεράσιµος Γεωργούλης,Σύµβουλος

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

51.509.741

50.057.187

Ολυµπία Κρητικού,Σύµβουλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)

67.319.741

65.867.187

Απόστολος Φραγκούλης,Σύµβουλος

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β)

3.262.623

3.462.089

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)

70.582.364

69.329.276

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

98.706.068

71.425.699

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

37.546.341

24.949.949
27.813.472

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

5 Ιουλίου 2012

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις

26.570.261

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

∆έσποινα Μαρίνου

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

11.372.387

26.880.363

Ελεγκτική εταιρεία:

PricewaterhouseCoopers SA

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

174.195.056

151.069.483

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Με σύµφωνη γνώµη

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

244.777.421

220.398.759

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01.2011-

01.01.2010-

01.01.2011-

01.01.2010-

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

Κύκλος εργασιών

24.413.965

19.829.046

3.599.481

6.593.323

Μικτά κέρδη

10.400.573

9.435.538

Αποσβέσεις

5.877.154

4.683.353

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων

10.070.324

8.893.605

Προβλέψεις

(137.852)

53.031

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

(296.057)

279.864

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

6.718.375

2.200.539

Κέρδη προ φόρων σύνολο
Μείον φόροι
Κέρδη µετά από φόρους σύνολο (Α)

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Ιδιοκτήτες µητρικής

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

3.442.659

(1.526.622)

(15.258.400)

(6.267.924)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(6.104.490)

(1.245.909)

Καταβεβληµένοι φόροι

(2.258.896)

(2.138.977)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(4.418.025)

2.630.678

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:

Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζηµίες) χρήσης (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζηµίες) µετά από
φόρους (Α) + (Β)
Ιδιοκτήτες µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

3.599.481

6.593.323

(1.085.329)

(2.282.051)

2.514.152

4.311.272

2.143.729

4.158.077

370.423

153.195

(150.955)

(61.670)

2.363.197

4.249.601

2.005.710

4.101.776

357.487

147.825

15.947.478

13.576.958

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

Επενδυτικές δραστηριότητες
(Απόκτηση)/πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων

(1.324.064)

(1.786.808)

(28.556.881)

(32.434.835)

35.400

-

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

299.802

55.864

(29.545.744)

(34.165.778)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

57.084.080

47.927.190

(31.875.838)

(14.644.615)

(92.298)

-

Μερίσµατα πληρωθέντα σε δικαιώµατα µειοψηφίας
Καταβληθείς φόρος µερισµάτων
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
Ληφθείσες επιχορηγήσεις/Επιστροφές επιχορηγήσεων

(53.882)

-

(188.511)

(77.088)

14.223.614

(844.079)

Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

291.550

396.883

39.388.714

32.758.291

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

5.424.945

1.223.190

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

4.792.476

3.569.286

10.217.421

4.792.477

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31.12.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2011 και
1.1.2010 αντίστοιχα)

69.329.276

31.12.2010
66.131.147

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

2.363.197

4.249.601

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές

(993.276)

(1.051.473)

∆ιανοµή µερίσµατος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2011 και
31.12.2010 αντίστοιχα)

(116.833)

-

70.582.364

69.329.276

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2010.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 7 των ετήσιων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2011.
3. Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόµιµους ελεγκτές, υποχρεούνται να λαµβάνουν
«Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει
δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την
ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας σχηµατίσθηκε πρόβλεψη για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 € 70.000.
4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεµείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου.
6. Το απασχολούµενο προσωπικό του Οµίλου στις 31.12.2011 ανερχόταν σε 17 άτοµα (31.12.2010: 21 άτοµα).
7. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων του Οµίλου, από και προς συνδεδεµένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης καθώς επίσης και υπόλοιπα 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) Έσοδα: € 24.000, β) Έξοδα: € 2.745.524, γ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών: € 950.000 , δ) Απαιτήσεις: € 81.820 και ε) Υποχρεώσεις: €
957.003 αντίστοιχα.

Κηφισιά, 5 Ιουλίου 2012

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ.ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ
Α∆Τ Σ 237945

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Α∆Τ Ξ 434814

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α.ΣΙΕΤΗΣ
Α∆Τ ΑΕ 109207

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
Α∆Τ ΑΑ 086054

