
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερμού 25 , 145 64 Κηφισιά

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 4367601000 (Αρ. μ. Α.Ε. 49238/01ΑΤ/Β/01/019(08)) 31.12.2016 31.12.2015

Αρμόδια Αρχή: Διεύθυνση Α.Ε. & Εμπορίου  (Ανατολικός Τομέας) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 193.969 193.969

20 Απριλίου 2017 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 60.207 46.328

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Φώτης Σμυρνής (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 52861) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 254.176 240.297

Ελεγκτική εταιρεία: Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Μετοχικό Κεφάλαιο 90.830 341.052

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (12.202) (274.652)

Καλλιτσάντσης Αναστάσιος,Πρόεδρος Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 78.628 66.400

Γεωργούλης Γεράσιμος,Αντιπρόεδρος Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 175.548 173.897

Σιετής Θεόδωρος,Δ/νων Σύμβουλος Σύνολο υποχρεώσεων (β) 175.548 173.897

Φραγκούλης Απόστολος,Σύμβουλος ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 254.176 240.297

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

01.01.2016- 01.01.2015-

   31.12.2016    31.12.2015  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά σε ευρώ)

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 12.228 (87.100) 01.01.2016- 01.01.2015-

Πλέον/μείον προσαρμογές για:   31.12.2016   31.12.2015

(3) (2) 13.735 (78.258)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.509 8.844

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 12.228 (87.100)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 5.391 59.116 Μείον φόροι - (290.587)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 156 4.761 Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους 12.228 (377.687)

Μείον: Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους - -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (15) (44) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 12.228 (377.687)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 19.267 (14.425)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων - (13.969)

Τόκοι εισπραχθέντες 3 2 13.735 (78.258)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3 (13.967)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 42.000

Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου - (45)  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) - 41.955 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31.12.2016 31.12.2015

19.269 13.563

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 20.602 7.039 66.400 402.939

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 39.872 20.602 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 12.228 (377.687)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 41.148

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016 και 

31.12.2015 αντίστοιχα) 78.628 66.400

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ                ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΑΔΤ Ξ 434814 ΑΔΤ ΑΕ 109207                         ΑΔΤ ΑΑ 086054

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας "ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ

Α.Ε." Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.eltechanemos.gr, όπου αναρτώνται οι

οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων:

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.ΣΙΕΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κηφισιά, 20 Απριλίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2016 και 

1.1.2015 αντίστοιχα)

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται (με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., η οποία συμμετέχει έμμεσα, με ποσοστό 64,50%, στο μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας, μέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. η οποία κατέχει το 100% αυτής.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2015.
3. Η Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτες τις χρήσεις 2010, 2014 έως 2016, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers
Α.Ε. χωρίς προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2011, 2012 και 2013.                                                                                   
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
5. Δεν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2016 και 2015.
6.Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη
σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: α) Έσοδα: € 0, β) Έξοδα: € 1.494, γ) Απαιτήσεις: € 0 και δ) Υποχρεώσεις: € 170.996 αντίστοιχα.

Αναλυτικός πίνακας των


