ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 57993/01ΑΤ/Β/05/14
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.: 6198201000
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα 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 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.korinthospower.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία :

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας :
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Πρόεδρος :
Διευθύνων Σύμβουλος :
Μέλος :
Μέλος :
Μέλος :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών
Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
www.korinthospower.gr

Ιωάννης Κοσμαδάκης
Ντίνος Μπενρουμπή
Μιχαήλ Ματθαίος Στειακάκης
Κυριάκος Μπερδεμπές
Ιωάννης Αντωνόπουλος

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων :

22 Μαρτίου 2016

Νόμιμος ελεγκτής :

Θανάσης Ξύνας / ΑΜ:34081

Ελεγκτική Εταιρεία :

GRANT THORNTON

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Με σύμφωνη Γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ιδιοκτητών εταιρείας (α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2015

31/12/2014

268.963.541
5.541.867
10.350.864
6.414.495
27.133.648
5.717.960
324.122.375

265.052.828
5.784.332
4.768.411
11.932.466
33.321.670
9.607.091
330.466.797

3.137.600
107.689.905

3.137.600
126.566.647

110.827.505

129.704.248

—

—

110.827.505
125.031.841
17.302.965
11.547.500
59.412.564
213.294.871
324.122.375

129.704.248
135.538.103
11.615.328
10.633.000
42.976.119
200.762.550
330.466.797

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους
Άυξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου
Αντισταθμίσεις Ταμειακών Ροών
Μεταφορά σε αποθεµατικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

31/12/2015

31/12/2014

129.704.248
(19.158.584)

121.863.829
9.712.827

—

—

288.351
(6.511)
110.827.505

(1.859.997)
(12.411)
129.704.248

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Εταιρεία, βάσει του Ν. 3888/2010, περαίωσε τις ανέλεγκτες εταιρικές χρήσεις μέχρι και τη χρήση 2009. Δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά μόνο για τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 η Εταιρεία,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για τη χρήση 2015, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται ήδη από τους νόμιμους ελεγκτές και δεν αναμένεται να
επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις.
2. Υπάρχουν αξιώσεις της Εταιρείας κατά τρίτων οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των € 6,9 εκ., καθώς επίσης και αξιώσεις τρίτων κατά της Εταιρείας οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των € 1,5 εκ. Δεν έχει
σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στα αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς η είσπραξη και η πληρωμή τους αντίστοιχα, κρίνεται αβέβαιη.
3. Η Εταιρεία στις 31/12/2015 απασχολούσε 39 άτομα προσωπικό, όπως και την 31/12/2014.
4. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της Εταιρείας από και προς τις συνδεδεμένες εταιρείες (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά Εκφρασμένα σε Ευρώ
Έσοδα
Έξοδα
Πώληση πάγιου εξοπλισμού & Α' Υλών
Αγορά πάγιου εξοπλισμού & Α΄Υλών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης

31/12/2015

31/12/2014

28.167
31.648.482
326
9.357.657
24.693
45.756.415
247.156

28.000
1.235.787
4.770
4.795.396
28.875
20.317.596
247.882

5. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2014.
6. Το αποτέλεσμα της λογιστικής αντιστάθμισης ταμιακών ροών ποσό € 296,6 χιλ., ο Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών ποσό €(8,3) χιλ., οι αναλογιστικές ζημιές ποσό € (9,1) χιλ. και ο

αναβαλλόμενος φόρος από αναλογιστικές ζημιές ποσό € 2,6 χιλ. έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση της Εταιρείας (Κατάσταση συνολικών εσόδων των Οικονομικών Καταστάσεων).

Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (Α)
Ιδιοκτήτες μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους (Α) + (Β)
Ιδιοκτήτες μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ( σε € )
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

01/01/14-31/12/14

48.111.029
(7.063.808)

64.864.912
23.057.779

(7.986.231)
(19.078.970)
(79.614)
(19.158.584)
(19.158.584)

25.675.013
13.508.155
(3.795.328)
9.712.827
9.712.827

—

281.841

—

(1.872.408)

(18.876.743)
(18.876.743)

7.840.419
7.840.419

—

—

—

—

5.264.959

36.350.694

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01/15-31/12/15
01/01/14-31/12/14
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη πρό φόρων
(19.078.970)
13.508.155
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
13.251.189
10.675.681
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
—
(1.000)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
(80.363)
(192.331)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
11.173.103
12.357.758
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις
λειτουργικές δραστηριότητες :
(365.730)
(6.451.000)
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
5.155.800
18.015.965
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
4.804.626
(30.444.434)
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
22.271
26.359
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(10.327.006)
(10.026.175)
Καταβεβληµένοι φόροι
(3.152)
(1.600)
Σύνολο εισροών/(εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
4.551.768
7.467.378
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(319.626)
(554.355)
Τόκοι εισπραχθέντες
80.363
192.331
Σύνολο εισροών/(εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(239.262)
(362.025)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
—
—
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
—
—
Πληρωμή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων
—
Δάνεια αναληφθέντα
155.000.000
Εξοφλήσεις δανείων
(10.633.000)
(162.506.500)
Σύνολο εισροών/(εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(10.633.000)
(7.506.500)
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

7. Επί των ακινήτων/ απαιτήσεων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις μέχρι του συνολικού ποσού των €190 εκ.,και επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχει συσταθεί ενέχυρο Α' τάξης
για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού (σημείωση 6.23).

01/01/15-31/12/15

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

(6.320.494)

(401.147)

8.785.629
2.465.135

9.186.775
8.785.629

8. Την 31/12/2014 έληξε η ισχύς του μεταβατικού μηχανισμού διασφάλισης επάρκειας ισχύος. Για τον νέο μεταβατικό μηχανισμό αποζημίωση ευελιξίας, με προβλεπόμενη ισχύ από 1/1/2015, παρότι είχαν ολοκληρωθεί,
από τον Ιανουάριο 2015, όλες οι διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης τα τελευταία στοιχεία από την πλευρά της Ελλάδας προς τη Γε νική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.) της Ε.Ε. πήγαν με μεγάλη καθυστέρηση
(Σεπτέμβριος 2015), με αποτέλεσμα να παρέλθει ο χρόνος που απαιτείτο για τη θέση σε ισχύ του μηχανισμού για τη χρήση του 2015. Συνέπεια αυτού, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας για το δωδεκάμηνο του 2015 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά το ποσό των 20 εκ € περίπου.

ΜΑΡΟΥΣΙ, 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν 950154/1983

ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ
Α.Δ.Τ. Ξ 110308/1988

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΥΡΩΝ ΚΑΛΥΒΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 059702/1997

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 546618/2016

