
ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:  118765601000

(ΠΟΣΑ   ΣΕ   ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ποσά Ποσά
Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη κλειομένης προηγούμενης 

Κτήσεως Αξία Κτήσεως Αξία χρήσεως χρήσεως
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2014 2013
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 44.288,50 0,00 44.288,50 20.000,00 0,00 20.000,00

44.288,50 0,00 44.288,50 20.000,00 0,00 20.000,00 Ι. Κεφάλαιο μετοχικό
Σύνολο ακινητοποιήσεων  (ΓΙΙ) 44.288,50 0,00 44.288,50 20.000,00 0,00 20.000,00 1. Καταβλημένο 60.000,00 60.000,00

60.000,00 60.000,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού  (ΓΙΙ ) 44.288,50 20.000,00 V. Αποτελέσματα εις νέο

     Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -6.728,81 -4.323,27
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -6.728,81 -4.323,27

ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι 11.732,15 6.079,08 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV) 53.271,19 55.676,73
12.Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων 57.923,15 58.199,90

69.655,30 64.278,98

ΙV. Διαθέσιμα Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ταμείο 0,02 0,02 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.000,00 1.000,00 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 5.607,70 -                              

1.000,02 1.000,02 8.Υποχρεώσεις προς συνδ.επιχ. 925,50 -                            
11.  Πιστωτές διάφοροι 55.139,43 29.602,27

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 70.655,32 65.279,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 61.672,63 29.602,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) 114.943,82 85.279,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 114.943,82 85.279,00

Ποσά κλειομένης 
χρήσεως 2014

Ποσά προηγουμένης 
χρήσεως 2013

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.019,76 3.223,17 -1.405,54 -3.223,17

3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 0,00 1.019,76 0,00 3.223,17 -4.323,27 -1.100,10

Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -1.019,76 -3.223,17 ΣΥΝΟΛΟ -5.728,81 -4.323,27
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -1.019,76 -3.223,17 ΜΕΙΟΝ:

0,00 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα λειτουργικό κόστος φόροι 1.000,00 0,00

1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 385,78 385,78 -385,78 0,00 0,00 ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ -6.728,81 -4.323,27
Οργανικά & έκτακτα έξοδα -1.405,54 -3.223,17

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 0,00 0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ στο λειτ κόστος 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) -1.405,54 -3.223,17
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Παιανία, 17  Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                  ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ
                      ΑΔΤ ΑΒ-993639         ΑΔΤ ΑΒ-348882     Α.Δ.Τ. AE-135718

  ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

 Προς τους Μετόχους της  "ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Αθήνα, 20 Μαρτίου  2015
Η Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

ΜΑΡΙΑ Ν. ΧΑΡΙΤΟΥ
Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 15161

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες ) 
χρήσεως 
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων 
χρήσεων 

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά κλειομένης χρήσεως 
 01/01/2014- 31/12/2014

Ποσά προηγουμένης χρήσεως
 01/01/2013- 31/12/2013

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και 
τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των 
άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
 Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
 Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
 Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42 α έως και 
43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Σημειώνουμε ότι: α). Η χρήση 2014 είναι η πρώτη χρήση που ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές, κατά συνέπεια οι συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις δεν είναι ελεγμένες  β). ο λογαρισμός των απαιτήσεων "Λογαριασμοί 
διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων'' αφορά ποσό  το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. 
  


