
Αρμόδια Εποπτεφουςα Αρχι : Περιφζρεια Αττικισ Βόρειο Σομζασ ύλζεζε Γ. :

Ημερομθνία ζγκριςθσ των ετιςιων οικονομικών καςτάςεων Πξόεδξνο :

(από τισ οποίεσ αντλικθκαν τα ςυνοπτικά ςτοιχεία) : 4/3/2014 Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

Ορκωτόσ ελεγκτισ : Μειε :

Σφποσ ζκκεςθσ ελεγχου ελεγκτών : Με ςφμφωνθ γνώμθ Υιακπνπηάθεο Μηραήι

Διεφκυνςθ διαδικτφου : WWW.arcadikos-helios1.gr

31.12.2013 31.12.2012

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

Κέξδε/ (Εεκίεο) πξν θόξσλ (21.107) (17.215)

Μη κςκλοθοπούν ενεπγηηικό Πποζαπμογή ζημιών ππο θόπων 

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  

Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο ελεξγεηηθνύ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο :

ύνολο μη κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού  Μείσζε / (αύμεζε) ινγαξηαζκώλ απαηηήζεσλ 10.543 (2.975)

(Μείσζε) / αύμεζε ινγαξηαζκώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) (4.438) 4.800

Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικερ δπαζηηπιόηηηερ (15.002) (15.390)

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηηερ 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  Αγνξά ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ πάγησλ ζηνηρείσλ - 1.116

ύνολο κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού  ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ  δπαζηηπιόηηηερ - 1.116

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 25.000 -

ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ  δπαζηηπιόηηηερ 25.000 -

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) σπημαηικών διαθεζίμων 9.998 (16.506)

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Σαμειακά διαθέζιμα και ηαμειακά ιζοδύναμα έναπξηρ ηηρ σπήζηρ 361 16.867

Μεηνρηθό θεθάιαην Σαμειακά διαθέζιμα και ηαμειακά ιζοδύναμα ηέλοςρ  σπήζηρ 10.359 361

Απνηειέζκαηα εηο λέν

ύνολο Ηδίων κεθαλαίων

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

ύνολο ςποσπεώζεων

ΤΝΟΛΟ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Λεηηνπξγηθά έμνδα

Λειηοςπγικέρ ζημίερ ππο σπημαηοοικονομικών αποηελεζμάηων

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα    

(71) (144)

Κέπδη / (Zημίερ) ππό θόπων

Φόξνο εηζνδήκαηνο

Καθαπά κέπδη / (ζημίερ) (μεηά από θόποςρ)

Λοιπά ζςνολικά ειζοδήμαηα:

ςγκενηπωηικά ςνολικά Διζοδήμαηα μεηά από θόποςρ

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

596.000

-

596.000

-

25.000

621.000

Παναγιώτθσ Ι. Παπάηογλου

ΑΡΘΟΤΡΟ Κ. ΕΔΡΒΟ ΛΑΜΠΡΟ Υ. ΝΔΡΖ 

Α.Γ.Σ.  ΑΗ 616325

Αγ. Παπαζκεςή 4 Μαπηίος 2014

Εεξβόο Αξζνύξνο 

Γηακαληήο Βαρηζηαβάλνο 

Μπηζηόια Αζεκίλα                                                

Μπνπρώξεο Παλαγηώηεο

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΓΗΑΜΑΝΣΖ Υ. ΒΑΥΣΗΑΒΑΝΟ 

(21.107) (21.107)

Α.Γ.Σ. ΑΗ 038929 - Α.Μ. ΑΓΔΗΑ Ο.Δ.Δ. 01281 Α' ΣΑΞΖ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΓΗΑ ΣΖΝ Κ.Κ. και Ν. ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΗ ΔΠΔ 

(290.300)

25.000

330.700

 

Ο ΛΟΓΗΣΖ

Α.Γ.Σ.  ΑΒ 251579

(251.978) 344.022

(17.215) (17.215)

(269.193) 326.807

-

(21.107) (17.215)

(21.107) (17.215)

Αποηελέζμαηα                        

ειρ νέο

ύνολο                        

Ηδίων 

Κεθαλαίων

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ                                                                                                         

(Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)

(21.107) (17.215)

5.354

5.354

9.792

- -

(21.036)

40 11

2013 2012

(21.036) (17.071)

336.054 336.599

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

(111) (155)

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2013                                                       

(Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ)

(17.071)

621.000 596.000

(290.300) (269.193)

330.700 326.807

9.792

10.359 361

72.538 73.083

336.054 336.599

1.179 1.179

263.516 263.516

62.179 72.722

Ελεγκτικι εταιρεία : 

243.562 243.562

18.775 18.775

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΗΛΙΟ ΕΝΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62833/01ΑΣ/Β/07/061(2011) ΕΔΡΑ : Καποδιςτρίου 3 - 153 43 Αγία Παραςκευή 

τοιχεία και πληροφορίεσ τησ περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2013 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013

(δθμοςιευμζνα βάςει του Ν.2190, άρκρο 135 για επιχειριςεισ που ςυντάςςουν ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, κατά τα ΔΛΠ)

Σα παρακάτω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ςτοχεφουν ςε μία γενικι ενθμζρωςθ για τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα αποτελζςματα τθσ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΗΛΙΟ ΕΝΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΑΠΟ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. υνιςτοφμε επομζνωσ ςτον αναγνώςτθ πριν προβει ςε οποιαδιποτε είδουσ επενδυτικι επιλογι επιλογι θ άλλθ ςυναλλαγι με τθν Εταιρεία να ανατρζξει ςτθ διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο www.arcadikos-

helios1.gr όπου αναρτώνται οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κακώσ και θ ζκκεςθ ελζγχου του ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι.  

31.12.2013 31.12.2012

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013                                                

(Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)

ΕΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑ) ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ 

ΛΟΓΙΣΕ Α.Ε.

ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013                                                                              

(Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012

Ζημίερ σπήσηρ

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012

Ζημίερ σπήσηρ

Αύξηση μετοσικού κευαλαίος

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013

1. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 5 ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
2. Οη επίδηθεο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 14 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ.
3. Ζ εηαηξεία ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2013 θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2012 δελ απαζρνινύζε πξνζσπηθό .
4. Ζ εηαηξεία θαηά ηελ 31/12/2013 δελ θαηείρε ίδηεο κεηνρέο.
5. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο ζηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηζεγκέλεο "ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ A.E.", κε έδξα
ηελ Διιάδα, ε νπνία ζπκκεηείρε ζηηο 31/12/2013 κε πνζνζηό 100%.
6. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε γηα επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή
δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ, θαζώο ην απνηέιεζκα ησλ πθηζηάκελσλ εθθξεκώλ ππνζέζεσλ εθηηκαηαη όηη δελ ζα
επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη θαηά ην παξόλ ζηάδην δελ κπνξεί λα
πξνζδηνξηζηεί αμηόπηζηα .
6. Σα πνζά ησλ εζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα
ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη απν
ζπλαιιαγέο ηεο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη απν ην Γ.Λ.Π. 24, έρνπλ σο αθνινύζσο (πνζά
εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ) :
α) Έζνδα                                                                                                                     0,00
β) Έμνδα                                                                                                                     2.400,00  
γ) Απαηηήζεηο                                                                                                                0,00
δ) Τπνρξεώζεηο                                                                                                               611,00
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο                             0,00
δ) Αγνξέο ελζώκαησλ παγίσλ                                                                                                   0,00

http://www.arcadikos-helios1.gr/

