ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ∆ΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(∆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 της εταιρείας "ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε." Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη,πριν
προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.ellaktor.com, 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:

Ερµού 25 ,Κηφισιά

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.:

121773599000 (Αρ. µ. Α.Ε. 41512/01ΑΤ/Β/98/103(2011))

Αρµόδια Νοµαρχία:

Νοµαρχία Αθηνών (Ανατολικός Τοµέας)

31.12.2012

31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κύρια ∆ραστηριότητα:

Παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

627.504

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος ∆.Σ.

Απαιτήσεις από πελάτες

248.367

56.324

Θεόδωρος Σιετής, ∆/νων Σύµβουλος
Απόστολος Φραγκούλης, Αντιπρόεδρος

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

154.424
1.030.296

291.878
1.043.932

Αθανάσιος Καραδήµας, Σύµβουλος
Ελένη Ιωαννίδου,Σύµβουλος

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

424.137

424.137

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

324.555

318.064

695.731

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

15 Μαρτίου 2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

748.692

742.201

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

∆έσποινα Μαρίνου

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

242.274

265.842

Ελεγκτική εταιρεία:

PricewaterhouseCoopers SA

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Με σύµφωνη γνώµη

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01.01.2012-

01.01.2011-

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2011

202.599

218.497

45.138

46.179

29

28

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε
τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

53.985

3.208

(1.612)

(29)

(28)

(42.306)

(41.158)

8.649

275.891

Αγορά ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

-

(9.160)

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

-

(9.160)

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

Κύκλος εργασιών

362.643

374.138

Μικτά κέρδη

213.300

230.921

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων

202.627

218.524

Κέρδη προ φόρων σύνολο

202.599

218.497

Μείον φόροι
Κέρδη µετά από φόρους σύνολο

(42.061)
160.538

(44.035)
174.462

Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζηµίες) χρήσης
(199.989)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

1.043.932

01.01.2011-

Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

1.030.296

01.01.2012Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Αποσβέσεις

35.889
301.731

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

Κέρδη προ φόρων

39.330
281.604

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζηµίες) µετά από φόρους

160.538

174.462

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

247.765

264.703

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

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

31.12.2012

Μερίσµατα πληρωθέντα

(115.536)

(85.622)

Καταβληθείς φόρος µερισµάτων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

(38.512)
(154.048)

(22.760)
(108.383)

(145.399)

158.348

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

248.778

90.430

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

103.379

248.778

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2012 και
1.1.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
∆ιανοµή Μερίσµατος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και
31.12.2011 αντίστοιχα)

31.12.2011

742.201

676.120

160.538
(154.048)

174.462
(108.383)

748.692

742.201

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται 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
στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 43,86%.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2011.
3. Η Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τη χρήση 2011 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 2011. Για τη χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας, ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers
Α.Ε.
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 της Εταιρείας.
6. ∆εν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2011-2012 .
7. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 ανέρχεται σε ευρώ 726. Επιπρόσθετα, το ποσό των εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της
χρήσης ανέρχεται σε ευρώ 2.360.

Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Α∆Τ Ξ 434814

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α.ΣΙΕΤΗΣ
Α∆Τ ΑΕ 109207

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
Α∆Τ ΑΑ 086054

