
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερμού 25 ,145 64 Κηφισιά

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 121773599000 (Αρ. μ. Α.Ε. 41512/01ΑΤ/Β/98/103(2011)) 31.12.2014 31.12.2013

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

Κύρια ∆ραστηριότητα: Παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 536.641 581.697

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου: Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος ∆.Σ. Απαιτήσεις από πελάτες 147.474 203.408

Θεόδωρος Σιετής, ∆/νων Σύμβουλος Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 115.811 303.823

Απόστολος Φραγκούλης, Αντιπρόεδρος ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 799.927 1.088.928

Αθανάσιος Καραδήμας, Σύμβουλος Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ελένη Ιωαννίδου,Σύμβουλος Μετοχικό Κεφάλαιο 242.054 424.137

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 280.694 376.065

27 Μαρτίου 2015 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 522.749 800.202

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ∆έσποινα Μαρίνου Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 264.977 248.076

Ελεγκτική εταιρεία: PricewaterhouseCoopers SA Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.201 40.650

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Σύνολο υποχρεώσεων (β) 277.178 288.726

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α)+(β) 799.927 1.088.928

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

01.01.2014- 01.01.2013- 01.01.2014- 01.01.2013-

  31.12.2014   31.12.2013   31.12.2014   31.12.2013

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Κύκλος εργασιών 281.118 354.855

Κέρδη προ φόρων 149.530 129.445 Μικτά κέρδη 160.378 217.979

Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 36.048 45.468 153.794 129.538

Προβλέψεις 4.248 - Κέρδη προ φόρων 149.530 129.445

Προβλέψεις απομείωσης Πελατών 3.998 66.097 Μείον φόροι (40.853) (77.935)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (101) - Κέρδη μετά από φόρους 108.677 51.511
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 117 93

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης - -

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 108.677 51.511

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 55.939 25.904

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (11.032) (5.530)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 189.842 175.006

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (117) (93)

Καταβεβλημένοι φόροι (41.154) (42.194)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 197.477 219.190

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων - (22.750)

Τόκοι εισπραχθέντες 101 -  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 101 (22.750) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   31.12.2014   31.12.2013

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (182.083) -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2014 και 
1.1.2013 αντίστοιχα) 800.202 748.692

Μερίσματα πληρωθέντα (194.050) - Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου / (μείωση) (182.083) -

Καταβληθείς φόρος μερισμάτων (9.998) - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 108.677 51.511
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (386.131) - ∆ιανομή Μερίσματος (204.048) -

(188.553) 196.440

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 
31.12.2013 αντίστοιχα) 522.749 800.202

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 299.818 103.379

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 111.266 299.819

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ∆ΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 μέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(∆ημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας "ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ 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.karpastoni-wind.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

Α∆Τ Ξ 434814

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2015

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α.ΣΙΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Α∆Τ ΑΕ 109207  Α∆Τ ΑΑ 086054

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται (με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 32,89%, μέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. η οποία κατέχει το 50,99% αυτής.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2013, με εξαίρεση την αλλαγή στην ωφέλιμη ζωή των αιολικών πάρκων από 20 σε 27 έτη λόγω επταετούς παράτασης των συμβάσεων λειτουργίας σύμφωνα με το Ν.
4254/2014.
3. Η Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, 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. Για τη χρήση 2014 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας, ήδη διενεργείται
από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε.
4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
5. ∆εν 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.
6. ∆εν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2013-2014 .
7.  Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το 
∆ΛΠ 24 δεν υφίστανται.


