ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(∆ηµοσιευµένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσει̋ που συντάσσουν ετήσιε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ ενοποιηµένε̋ και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίε̋ στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα τη̋ ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο αναγνώστη̋ που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα τη̋ οικονοµική̋ θέση̋ και των αποτελεσµάτων τη̋ πρέπει να
εξασφαλίσει πρόσβαση στι̋ ετήσιε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώ̋ και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδε̋ ευρώ)
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
31.12.2013
Ιδιιοχρησηµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
11.951
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
52
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
2
Απαιτήσει̋ από πελάτε̋
1.947
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
1.786
−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
15.738
=======
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
562
Λοιπά στοιχεία Καθαρή̋ Θέση̋ µετόχων Εταιρεία̋
4.085
−−−−−−−
Σύνολο Καθαρή̋ Θέση̋ (α)
4.647
−−−−−−−
Μακροπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋
10.143
Βραχυπρόθεσµε̋ τραπεζικέ̋ Υποχρεώσει̋
680
Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋
268
−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
11.091
−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)=(α)+(β) 15.738

=======

31.12.2012
13.242
58
36
1.558
2.492
−−−−−−−
17.386

=======
562

4.346
−−−−−−−
4.908
−−−−−−−
11.656
648

174
−−−−−−−
12.478
−−−−−−−
17.386

=======

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδε̋ ευρώ)

1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012
Κύκλο̋ εργασιών
2.568
2.516
Μικτά κέρδη
919
1.066
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων
565
897
−−−−−−−
−−−−−−−
Κέρδη προ φόρων
401
557
Μείον φόροι
(226)
(115)
−−−−−−−
−−−−−−−
Κέρδη µετά από φόρου̋ (Α)
175
442
=======
=======
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (Β)
(2)
(2)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (Α+Β)
173
440
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
1.385
1.718

Έµµεση µέθοδο̋
1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012
Λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋
Κέρδη προ φόρων
401
557
Πλέον / µείον προσαρµογέ̋ για:
Αποσβέσει̋
1.298
1.299
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων
(478)
(478)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιέ̋)
επενδυτική̋ δραστηριότητα̋
(207)
(93)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
372
433
Παροχέ̋ σε εργαζοµένου̋
(5)
Πλέον/ µείον προσαρµογέ̋ για µεταβολέ̋
λογαριασµών κεφαλαίου κίνηση̋ ή που
σχετίζονται µε τι̋ λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
642
(653)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
103
2
−−−−−−−
−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋
2.126
1.067
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
(336)
(390)
−−−−−−−
−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ (α)
1.790
677
−−−−−−−
−−−−−−−
Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋
Αγορά ενσώµατων και ά̔λων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1)
(1)
Τόκοι εισπραχθέντε̋
57
93
−−−−−−−
−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ (β)
56
92
−−−−−−−
−−−−−−−
Χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋
Εισπράξει̋ από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
(1.670)
(633)
−−−−−−−
−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ (γ)
(1.670)
(633)
−−−−−−−
−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσεω̋ (α) + (β) + (γ)
176
136
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξη̋ χρήσεω̋
683
547
−−−−−−
−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξη̋ χρήσεω̋
859
683

=======

=======

31.12.2013

31.12.2012

4.908
173
(434)

4.468
440
-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδε̋ ευρώ)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξη̋ χρήση̋
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋
Λοιπά
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξη̋ χρήση̋
(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

−−−−−−
4.647

=======

−−−−−−−
4.908

=======

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
1) ∆εν έχει σηµειωθεί µεταβολή στι̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ που εφαρµόστηκαν για την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων τη̋ Εταιρεία̋ σε σχέση µε την χρήση που έληξε
την 31 ∆εκεµβρίου 2012.
2) Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών µετά από φόρου̋ και δικαιώµατα µειοψηφία̋ επί του σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών
τη̋ εταιρεία̋ κατά τη διάρκεια τη̋ χρήση̋.
3) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων τη̋ εταιρεία̋ υφίστανται εµπράγµατα βάση που απορρέουν από τη σύσταση ενεχύρου επί των ανεµογεννητριών τη̋ Εταιρεία̋.
4) ∆εν υπάρχουν επίδικε̋ ή υπό διαιτησία διαφορέ̋ καθώ̋ και αποφάσει̋ δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική
κατάσταση τη̋ εταιρεία̋.
5) Ο αριθµό̋ του απασχολούµενου προσωπικού την 31 ∆εκεµβρίου 2013 ανέρχεται σε 3 άτοµα, ενώ την 31 ∆εκεµβρίου 2012 ανέρχονταν σε 2 άτοµα.
6) Η Εταιρεία ενοποποιήθηκε δια τη̋ µεθόδου τη̋ πλήρου̋ ενοποίηση̋, µε ποσοστό 100% στον Όµιλο τη̋ R.F. ENERGY και µε ποσοστό 50% στον ΄Οµιλο τη̋ F.G. EUROPE A.E.
7) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2009 και 2010 και έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για ανέλεγκτε̋ χρήσει̋ € 28.
8) Η Εταιρεία την 31/12/2013 δεν κατέχει µετοχέ̋ τη̋.
9) Τα ποσά των Λοιπών Συνολικών Εσόδων µετά από φόρου̋ προέρχονται από επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού και ανέρχονται σε € (2) και € (2) για την
χρήση που έληξε την 31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα.
10) Τα ποσά σε χιλ. ευρώ των πωλήσεων και αγορών σωρρευτικά από την έναρξη τη̋ οικονοµική̋ χρήση̋ και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τη̋ εταιρεία̋
στη λήξη τη̋ τρέχουσα̋ περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγέ̋ τη̋ µε τα συνδεδεµένα µέρη όπω̋ αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ω̋ εξή̋:
α) Πωλήσει̋ αγαθών και υπηρεσιών
---β) Αγορέ̋ αγαθών και υπηρεσιών
(65)
γ) Απαιτήσει̋
1
δ) Υποχρεώσει̋
(5)
ε) Συναλλαγέ̋ και αµοιβέ̋ διευθυντικών στελεχών και µελών τη̋ διοίκηση̋
---στ) Απαιτήσει̋ από διευθυντικά στελέχη και µέλη τη̋ διοίκηση̋
---ζ) Υποχρεώσει̋ προ̋ τα διεθυντικά στελέχη και µέλη τη̋ διοίκηση̋
---11) Με σχέδιο νόµου που κατατέθηκε προ̋ διαβούλευση στι̋ αρχέ̋ Μαρτίου 2014 προωθούνται αλλαγέ̋ στην αγορά των Α.Π.Ε. Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, οι παραγωγοί Α.Π.Ε. από αιολικού̋
σταθµού̋ και ΜΥΗΣ θα εκδώσουν εκπτωτικό-πιστωτικό παραστατικό ύψου̋ 10% επί των πωλήσεων του έτου̋ 2013. Αυτό θα έχει ω̋ αποτέλεσµα αντίστοιχη αναπροσαρµογή και τη̋ Ειδική̋
Έκτακτη̋ Εισφορά̋ του Ν.4093/2012 που επιβάλλεται στου̋ παραγωγού̋ Α.Π.Ε., λόγω των µειωµένων, µετά την έκπτωση, πωλήσεων. Εάν εφαρµόζονταν οι παραπάνω αλλαγέ̋ θα µεταβάλλονταν
τα οικονοµικά αποτελέσµατα τη̋ Εταιρεία̋ κατά € (231) προ φόρων, ο αναβαλλόµενο̋ φόρο̋ 26% θα είχε επίδραση 61€ και η καθαρή επίδραση µετά από φόρου̋ θα ήταν € (170). Πέραν των όσων
αναφέρονται δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα γεγονότα τη̋ 31 ∆εκεµβρίου 2013 τα οποία θα έπρεπε είτε να γνωστοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
∆ΤΑ 431/ΓΕΝ

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

Γλυφάδα Αττική̋, 26 Μαρτίου 2014
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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