AKTINA ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Α.Μ.Α.Ε.60248/01/Β/06/111
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 120 Τ.Κ. 115 26, Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 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 ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 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:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών
καταστάσεων:

http://www.eenhellas.gr/AktinaLakoniasAE.htm

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ξενιός Αντώνιος

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
31/12/2012
26.906.660
182.667
349.105
2.180.156
1.087.989
30.706.578

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
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

147.990
2.294.320
2.442.310
(0)
2.646.539
22.295.871
3.321.858
28.264.268
30.706.578

31/12/2011
28.087.443
190.667
335.092
494.434
2.413.249
31.520.885

147.990
3.002.660
3.150.650
22.196.387
1.648.627
906.000
3.619.221
28.370.235
31.520.885

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
31/12/2012
Κύκλος Εργασιών
3.930.158
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
1.944.107
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
1.785.145
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
2.976.027

31/12/2011
3.822.355
2.265.078
1.977.124
3.178.272

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

275.869

356.593

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

(185.632)
90.237

(20.536)
336.056

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

(798.577)

(1.022.559)

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

(708.340)

(686.503)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
31/12/2012
Σύνολο ιδίων κεφαλάιων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011
αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου μετά από φόρους
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)

3.150.650
90.237
(798.577)
2.442.310

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 20 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 2009.
3. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται υποθήκες, τα οποία αναφέρονται στη σημείωση 18
των οικονομικών καταστάσεων.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 3 άτομα .
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.
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:

(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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΕΝΙΟΣ

0
57.808

31/12/2011

1/1-31/12/12

1/1-31/12/11

275.869

356.593

1.190.882
(309)
-

1.201.148
633
37.370

99.484

105.702

1.409.792

1.514.829

(1.237.952)
(297.364)

712.604
(3.471.044)

(1.422.367)
12.575
30.610

(1.529.775)
14.945
(1.056.994)

(2.099)

(719.394)

(2.099)

(719.394)

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

0
(906.000)
(906.000)

(2.263.724)
1.336.276

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

(877.489)
1.915.515
1.038.026

(440.113)
2.355.628
1.915.515

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

237.153
336.056
3.600.000
(1.022.559)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
Καταστροφή παγίων

3.150.650

Έξοδα δανεισμού
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
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
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

3.600.000

0
3.154.398
0
0
0

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

VINCENT GIRON
ΑΡ. ΔΙΑΒ 12CT85540

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

FINAS AE
A.A OEE 769

