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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 ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΒΕΕ. 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.
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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
των οικονομικών καταστάσεων:
06/02/2012
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ιωάννης Α. Αχείλας
31/12/2011
31/12/2010
Ελεγκτική εταιρία:
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Κύκλος Εργασιών
5.596.374
4.878.045
Τύπος έκθεσης ελέγχου:
Με Σύμφωνη Γνώμη
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
2.057.161
2.378.195
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
2.508.011
2.683.294
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
31/12/2011
31/12/2010 επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
3.995.940
4.187.214
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
27.875.790
29.352.908 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
1.430.907
1.812.000
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
201.534
212.211 Μείον φόροι
(119.354)
(634.635)
-------------------------- -------------------------Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
7.035.000
7.035.000 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
1.311.553
1.177.365
=================
=================
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία
5.868
5.868 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
26.730
(24.780)
================= =================
Απαιτήσεις από πελάτες
1.105.941
599.501 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
5.413.299
7.801.832
1.338.283
1.152.585
-------------------------- -------------------------- μετά από φόρους (Α) + (Β)
================= =================
Σύνολο Ενεργητικού
41.637.432
45.007.320
0,29
0,26
================= ================= Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Μετοχικό Κεφάλαιο
4.490.000
4.490.000
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
5.287.207
3.948.925
-------------------------- -------------------------1/1-31/12/11 1/1-31/12/10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
9.777.207
8.438.925
-------------------------- -------------------------- Λειτουργικές δραστηριότητες
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
16.527.769
17.979.456 Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
1.430.907
1.812.000
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.870.294
14.866.610 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
1.476.226
1.404.226 Αποσβέσεις
1.487.930
1.503.919
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
985.937
2.318.103
(401.134)
(401.134)
-------------------------- -------------------------- Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
31.860.225
36.568.396
0
(478)
-------------------------- -------------------------- Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Έξοδα δανεισμού
24.538
27.605
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)
41.637.432
45.007.320
================= ================= Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα,
κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά
1.052.565
843.690
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
31/12/2011
31/12/2010 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου
8.438.925
7.286.340 λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
(854.678)
(1.846.213)
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους
1.311.553
1.177.365 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (3.019.972)
6.548.322
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απ’ ευθείας στην καθαρή θέση
26.730
(24.780) Μείον:
-------------------------- -------------------------- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.066.287)
(865.696)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
Καταβεβλημένοι φόροι
(99.833)
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)
9.777.207
8.438.925
13.721
22.006
================= ================= Τόκοι εισπραχθέντες
-----------ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύνολο εισροών / (εκροών)
1. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(1.332.410)
7.544.188
σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων.
Επενδυτικές δραστηριότητες
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2009 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
με εξαίρεση την εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου Δ.Λ.Π 1. & λοιπών επενδύσεων
(7.035.000)
Η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π. από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων
3. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται υποθήκες, τα οποία αναφέρ νται περιουσιακών στοιχείων
(135)
(10.344)
-------------------------- -------------------------στη σημέιωση 24 των οικονομικών καταστάσεων.
Σύνολο εισροών / (εκροών)
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία στο τέλος της από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(135)
(7.045.344)
τρέχουσας χρήσης και της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης είναι 3 άτομα.
Xρηματοδοτικές δραστηριότητες
5. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Εξοφλήσεις δανείων
(1.404.226)
(1.327.598)
-------------------------- -------------------------οικονομικές καταστάσεις της EDF EN με έδρα την Γαλλία, με την μέθοδο της ολικής Σύνολο εισροών / (εκροών)
ενοποίησης. Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές κατστάσεις δημοσιεύονται και από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(1.404.226)
(1.327.598)
-------------------------- -------------------------μπορούν να ευρεθούν στον δικτυακό τόπο της ανωτέρω Εταιρείας Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά
www.edf-energies-nouvelles.com
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
(2.736.771)
(828.754)
-------------------------- -------------------------6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση
στην αρχή της χρήσης
5.294.526
6.123.279
της Εταιρείας.
-------------------------- -------------------------7. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
2.557.755
5.294.526
χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη στο τέλος της χρήσης
================= =================
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
0
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
112.595
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
2.314.000
δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
3.860.589
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
0
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
0
Ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
0
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