ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48282/01/Β/01/102(06)
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 ΚΑΡΥΣΤΟΥ 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/AiolikiKarystouAE.htm

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αντώνιος Ξενιός

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:

11.02.2013

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Vincent Giron

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Νικόλαος Τσιμπούκας

Μέλος

Jean Pierre Serusclat

Ελεγκτική εταιρία:

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου:

Με Σύμφωνη Γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
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)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
31/12/2012
35.437.922
198.108
5.793
4.546.263
10.104.734
50.292.820

5.457.030
8.517.216
13.974.246
20.266.439
12.947.661
1.952.287
1.152.186
36.318.573
50.292.820

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
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

31/12/2011
37.107.732
208.604
5.793
1.572.971
14.475.985
53.371.084

5.457.030
6.569.690
12.026.720
24.750.590
12.835.834
2.110.426
1.647.515
41.344.365
53.371.084

Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

31/12/2011

12.026.720
2.010.759
(63.233)

8.932.701
3.297.960
(203.941)

13.974.246

12.026.720

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων .
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2009 με εξαίρεση την εφαρμογή του αναθεωρημένου
προτύπου Δ.Λ.Π 1. Η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π. από την 1η Ιανουαρίου 2008 .

Καθαρή παρούσα αξία επιχορηγήσεων
Κέρδος από πώληση συμμετοχών
Λοιπά έσοδα

3. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται υποθήκες, τα οποία αναφέρονται στη σημέιωση 20 των οικονομικών
καταστάσεων.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία στο τέλος της τρέχουσας χρήσης και της
προηγούμενης χρήσης είναι 6 και 10 άτομα
αντίστοιχα.

Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού

7. 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:

0
169.581
319.000
283.647
0
0
0

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβλημένοι φόροι
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις συμμετοχών
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Xρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

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
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΕΝΙΟΣ

3.375.955

4.692.930

5.228.564

6.542.461

2.383.086
(372.327)
2.010.759

3.500.370
(202.410)
3.297.960

(63.233)

(203.941)

1.947.528

3.094.018

1/1-31/12/12

1/1-31/12/11

2.383.086

3.500.368

1.852.608

1.849.532

(475.298)

(429.841)

(737)
45.607
(97.455)
-

195.506
(50)
49.751
(296.344)
(250.000)

(39.816)

(39.816)

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

5. 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
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

31/12/2011
7.869.169
4.607.545

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Προβλέψεις
Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
Έξοδα δανεισμού

(Ποσά σε ευρώ)
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

31/12/2012
7.572.138
3.198.843

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

VINCENT GIRON
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 12CT85540

987.080

1.439.153

1.404.193
(495.328)

(536.440)
2.656.042

(1.082.684)
135.420
4.616.677

(1.469.158)
(110.427)
30.006
6.588.280

(20.000)
(20.000)

(526.682)
81.000
(445.682)

(4.626.389)
(61.507)

(2.155.808)

(4.237.214)

(4.687.896)

(4.400.022)

(91.219)
6.264.062
6.172.843

1.742.576
4.521.485
6.264.062

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

FINAS AE
A.A OEE 769

1.993.000

