
Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή : Περιφέρεια Αττικής Βόρειος Τομέας Σύνθεση ∆.Σ :

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καστάσεων Πρόεδρος :

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 23/4/2018 ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ορκωτός ελεγκτής : Μελη :

Τύπος έκθεσης ελεγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη Χλαµπουτάκης Μιχαήλ

Διεύθυνση διαδικτύου : WWW.arcadikos-helios1.gr

31.12.2017 31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων (10.673) (7.341)

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  Χρεωστικοί τόκοι 107 25

Ασώµατες ακινητοποιήσεις  Πιστωτικοί τόκοι (5) (13)

Αναβαλλόµενος φόρος ενεργητικού

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Μείωση / (αύξηση) λογαριασµών απαιτήσεων (698) 7.390

Κυκλοφορούν ενεργητικό (Μείωση) / αύξηση λογαριασµών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (60) (3.474)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (11.329) (3.413)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριόητητες 

Σπυρίδων Κων. Γκρούϊτς  (ΑΜ ΣΟΕΛ 2793) Κοβλακά Στέλλα

Ελεγκτική εταιρεία : BAKER TILLY ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ Μπουχώρης Παναγιώτης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜ. ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Μοναχολιάς Ηλίας

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 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017

(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 

Βρότσης Φώτιος

18.775 18.775

0 0

262.337 262.337

31.12.2017 31.12.2016

243.562 243.562

1.611 913

30.211 41.642

31.822 42.555Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριόητητες 

Αγορά ενσώµατων και ασώµατων περιουσιακών πάγιων στοιχείων 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 0 0

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Μετοχικό κεφάλαιο Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) καθαρά (102) (12)

Αποτελέσµατα εις νέο Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες (102) (12)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων (11.431) (3.425)

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα έναρξης της χρήσης 41.642 45.067

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα τέλους  χρήσης 30.211 41.642

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Λειτουργικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Λειτουργικές ζηµίες προ χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα    

(102) (12)

Κέρδη / (Zηµίες) πρό φόρων

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) (µετά από φόρους)

294.159 304.892

621.000 621.000

31.822 42.555

(330.600) (319.927)

290.400 301.073

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3.759 3.819

3.759 3.819

294.159

(10.571) (7.329)

(13) (216)

304.892

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚ 2017    (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016

(10.558) (7.113)

(107) (25)

5 13

(10.673) (7.341)

(10.673) (7.341)

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 12 των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων.
2. Οι επίδικες υποθέσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 16 των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων.
3. Η εταιρεία στο τέλος της χρήσης 2017 και της προηγούµενης χρήσης 2016 δεν απασχολούσε προσωπικό .
4. Η εταιρεία κατά την 31/12/2017 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 31/12/2017 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
συναλλαγές της µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται απο το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά
εκφρασµένα σε ευρώ) :

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα µετά από φόρους

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

621.000

-

621.000

-

621.000

Α.∆.Τ. ΑΕ678875

Αρ. Μητρώου Α Τάξεως 

ΑΜ 101625

301.073

Ζηµίες χρήσης

(312.586) 308.414

(10.673) (7.341)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Αποτελέσµατα                        

εις νέο

Σύνολο                        

Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016

 

Αγ. Παρασκευή   23 Απριλίου 2018

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΒΡΟΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Ζηµίες χρήσης (7.341) (7.341)

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2017

(10.673) (10.673)

290.400

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Α.∆.Τ ΑΒ 528664 Α.∆.Τ.  X 038111

(330.600)

ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣΜΟΝΑΧΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2016 (319.927)

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
συναλλαγές της µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται απο το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά
εκφρασµένα σε ευρώ) :
α) Έσοδα                                                                                                                     0
β) Έξοδα                                                                                                                     6.000
γ) Απαιτήσεις                                                                                                                0
δ) Υποχρεώσεις                                                                                                               0                         ε) 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης                             0
ζ) Αγορές ενσώµατων παγίων                                                                                                   0


