ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 120 Τ.Κ. 115 26, Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ.
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.
Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται
οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:

Νομαρχία Αθηνών-Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας:

http://www.eenhellas.gr/AiolikiEnergeiakiPeloponnisouAE.htm
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Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
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Γνώμη με Επιφύλαξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
31/12/2012
74.834.187
667.300
1.815.000
10.591
7.782.793
13.992.727
99.102.598

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

31/12/2011
39.180.835
390.367
4.581
1.278.903
12.212.453
53.067.137

8.102.300

2.890.300

11.858.993
19.961.293

820.439
3.710.739

44.041.630
21.907.374
3.705.235

27.860.875
13.702.262
3.547.522

9.487.064
79.141.304
99.102.598

4.245.739
49.356.399
53.067.137

Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

31/12/2012
12.023.259
5.047.180

31/12/2011
5.310.196
2.286.600

5.106.360

2.488.478

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

8.309.033

4.322.279

3.436.960
1.130.433
4.567.393

1.314.889
716.888
2.031.778

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

(5.795.681)

(385.499)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

(1.228.288)

1.646.278

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (Α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
1/1-31/12/12

1/1-31/12/11

Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Μη αναγνώριση εσόδων
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
Έξοδα δανεισμού
Καθαρή παρούσα αξία επιχορηγήσεων
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες

3.436.960

1.314.890

3.202.674
(91.814)
(697.523)
(114.476)
56.168
(284.656)

1.833.801
(399.003)
1.970
36.812
(395.675)

1.613.231

1.136.777

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων

5.116.480

Λειτουργικές δραστηριότητες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
31/12/2012
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης Περιόδου
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου μετά από φόρους
Απορρόφηση Εταιρειών
Αύξηση / (µείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

31/12/2011

3.710.739
4.567.393
18.818.842
(1.340.000)
(5.795.681)

19.961.293

2.064.461
2.031.778
(385.499)

3.710.739

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 24 των οικονομικών καταστάσεων
Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2009 .Η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π.
από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται υποθήκες, τα οποία αναφέρονται στη σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία στο τέλος της τρέχουσας χρήσης και της προηγούμενης χρήσης
είναι 14 και 5 άτομα αντίστοιχα.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της EDF SA με έδρα την Γαλλία,
με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές κατστάσεις δημοσιεύονται και μπορούν να ευρεθούν
στον δικτυακό τόπο της ανωτέρω Εταιρείας www.edf.com
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέλη κατά την έννοια του

Δ.Λ.Π. 24 πρός αυτή μέρη, είναι ως εξής:
(Ποσά σε ευρώ)
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

66.062

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Καταβεβλημένοι φόροι
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Xρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

0
691.839

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

102.062

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

62.746

(1.930.524)
(130.572)
317.293
10.559.303

(1.310.128)
(24.049)
397.412
1.963.017

(1.985.422)
(1.985.422)

(50.173)
(50.173)

1.076.078

Εξοφλήσεις δανείων

(692.536)

1.723.349

(6.092.315)

-

(2.747.890)
(7.764.127)

(5.241.671)
(3.518.322)

809.754
6.792.847
7.602.601

(1.605.480)
1.615.883
10.404

12.921.910

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης

0

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
Ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

0
0

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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