ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62833/01ΑΤ/Β/07/061(2011) ΕΔΡΑ : Καποδιστρίου 3 - 153 43 Αγία Παρασκευή
Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβει σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή επιλογή η άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση στο διαδίκτυο www.arcadikos-helios1.gr όπου αναρτώνται οι ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή :
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) :
Ορκωτός ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελεγχου ελεγκτών :
Διεύθυνση διαδικτύου :

Περιφέρεια Αττικής Βόρειο Τομέας
21/3/2013
Νικόλαος Α. Αργυρού
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη
WWW.arcadikos-helios1.gr

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

1.1.2012

31.12.2011

243.562
18.775
72.722
361
335.420

242.445
18.775
69.748
16.867
347.835

596.000
(269.193)
326.807
8.613
8.613
335.420

596.000
(251.977)
344.023
3.813
3.813
347.835

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων
Προσαρμογή ζημιών προ φόρων
Αποτελέσματα (Έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικες δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριόητητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοικού κεφαλαίου

01.01.2012 31.12.2012
Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτές Ζηµίες

Ζερβός Αρθούρος
Τσιπουρίδης Ιωάννης
Λιάκουρης Αθανάσιος
Μπιστόλα Ασηµίνα
Χλαµπουτάκης Μιχαήλ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σύνθεση ∆.Σ :
Πρόεδρος :
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μελη :

01.01.2011 31.12.2011
-

-

1.1.2011

31.12.2012 31.12.2011
(17.215)
(17.994)

1.826
(15.389)

(4.720)
(22.714)

1.116
1.116

-

-

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων

(16.506)

(22.714)

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμεικά ισοδύναμα στη αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμεικά ισοδύναμα στο τέλος τη χρήσης

16.867
361

39.581
16.867

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων

(17.215)

(17.994)

Ζηµίες προ φόρων
Μείον φόροι
Ζηµίες µετά από φόρους

(17.215)
(17.215)

(17.994)
(17.994)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζηµίες) µετά από φόρους

(17.215)

(17.994)

Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

(0,0289)
-

(0,0302)
-

(17.215)

(17.994)

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζηµίες) µετά από φόρους
Ποσό αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

31.12.2012
344.023
(17.215)
326.808

31.12.2011
362.017
(17.994)
344.023

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από ιδρύσεως της. Θεωρούµε ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετοι φόροι

και προσαυξήσεις κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν από τις φορολογικές αρχες.
2. ∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές , αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες
µπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
3. Η εταιρεία στο τέλος της χρήσης 2012 και της προηγούµενης χρήσης 2011 δεν απασχολούσε προσωπικό .
4. Η εταιρεία κατά την 31/12/2012 δεν κατείχε ίδιες µετοχές.
5. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εισηγµένης "∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.", µε έδρα
την Ελλάδα, η οποία συµµετείχε στις 31/12/2012 µε ποσοστό 100%.
6. Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων, καθώς το αποτέλεσµα των υφιστάµενων εκκρεµών υποθέσεων εκτιµαται ότι δεν θα
επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και κατά το παρόν στάδιο δεν µπορεί να
προσδιοριστεί αξιόπιστα .
6. Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της κλειόµενης χρήσης, που έχουν προκύψει απο
συαλλαγές της µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται απο το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά
εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) :
α) Έσοδα
0,00
β) Έξοδα
2.400,00
γ) Απαιτήσεις
0,00
δ) Υποχρεώσεις
2.922,00
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
0,00
ζ) Αγορές ενσώµατων παγίων
886,00

Αγία Παρασκευή 21 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Κ. και Ν. ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΕ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΡΘΟΥΡΟΣ Κ. ΖΕΡΒΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 616325

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΠΟΥΡΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 041026

ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. ΝΕΡΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 038929 - Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 01281 Α' ΤΑΞΗΣ

