ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50308/01/Β/01/181(06)
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 120 Τ.Κ. 115 26, Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 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 ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ 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

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας:

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

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Μιχαήλ Ριτσώνης

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
31/12/2012
25.560.784
40.618
3.157.494
2.578.550
4.132.699
35.470.145

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού

31/12/2011
26.530.387
42.457
3.157.494
953.592
4.522.496
35.206.426

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
31/12/2012
4.356.691
2.054.443

31/12/2011
4.398.135
2.404.590

2.253.945

2.525.876

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

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)

180.034
5.622.191
5.802.225
9.087.179
19.880.511
700.230
29.667.919
35.470.145

180.034
5.604.797
5.784.831
19.814.762
8.323.945
507.000
775.888
29.421.595
35.206.426

Μείον φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

3.414.041

3.671.529

1.061.425

1.087.344

(396.525)
664.900

(81.545)
1.005.800

(647.506)

(780.792)

17.395

225.008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
31/12/2012

31/12/2011

1/1-31/12/12

1/1-31/12/11

1.061.425

1.087.344

1.160.096
(251.520)

1.145.653

(26)

356

1.126.797

1.367.370

(1.262.178)
295.270

3.060.106
(30.694)

(1.182.387)
55.590
1.003.067

(1.399.868)
32.499
5.011.245

(128.594)
(128.594)

(24.250)
(24.250)

Λειτουργικές δραστηριότητες
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)

5.784.831
664.900

5.559.823
1.005.800

(647.506)

(780.792)

5.802.225

5.784.831

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 23 των οικονομικών καταστάσεων.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2008 με εξαίρεση την εφαρμογή του αναθεωρημένου
προτύπου Δ.Λ.Π 1. Η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π. από την 1η Ιανουαρίου 2008 .
3. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται υποθήκες, τα οποία αναφέρονται στη σημέιωση 21
των οικονομικών καταστάσεων.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 2 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

ΜΙΧΑΗΛ ΡΙΤΣΩΝΗΣ

0

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
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 απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Xρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή 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

90.520
0
24.679

(251.520)

(901.489)

(5.705.948)

(901.489)

(5.705.948)

(27.016)
3.237.452
3.210.436

(718.954)
3.956.406
3.237.452

0
0
0

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

VINCENT GIRON
ΑΡ. ΔΙΑΒ 12CT85540

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

FINAS AE
A.A OEE 769

