
Αξκόδηα Δπνπηεύνπζα Αξρή : Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Βόξεην Σνκέαο ύλζεζε Γ. :

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαζηάζεσλ Πξόεδξνο :

(από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία) : Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

Οξθσηόο ειεγθηήο : Παλαγηώηεο Η. Παπάδνγινπ Μειε :

Διεγθηηθή εηαηξεία 

Σύπνο έθζεζεο ειεγρνπ ειεγθηώλ : Με ζύκθσλε γλώκε  

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ : 

31.12.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ 

Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ (10.724) (19.207)

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

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

ύλοιο κε θσθιοθορούληος ελεργεηηθού Μείσζε / (αύμεζε) ινγαξηαζκώλ απαηηήζεσλ 20.856 129.038

Κυκλοφοροφν ενεργητικό (Μείσζε) / αύμεζε ινγαξηαζκώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) (12.549) (245.283)

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φνολο ειςροών / (εκροών) από λειτουργικεσ δραςτηριότητεσ (2.417) (135.452)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

φνολο κυκλοφοροφντοσ ερνεργητικοφ Επενδυτικζσ δραςτηριόητητεσ  

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ Αγνξά ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ  παγίσλ ζηνηρείσλ - (120.779)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ φνολο ειςροών / (εκροών) από επενδυτικζσ  δραςτηριότητεσ - (120.779)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ 

Μεηνρηθό Κεθάιαην   Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνηθνύ θεθαιαίνπ 10.000 255.000  

Οθεηιόκελν Κεθάιαην φνολο ειςροών / (εκροών) από χρηματοδοτικζσ  δραςτηριότητεσ 10.000 255.000

Απνηειέζκαηα εηο λέν  Καθαρή αφξηςη / (μείωςη) χρηματικών διαθεςίμων 7.583 (1.231)

ύλοιο Ηδίωλ Κεθαιαίωλ  Σαμειακά διαθζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα ςτη αρχή τησ χρήςησ 472 1.703

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ Σαμειακά διαθζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα ςτο τζλοσ τη χρήςησ 8.055 472  

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

ύλοιο σποτρεώζεωλ 

ΤΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  342.142

Λεηηνπξγηθά έμνδα 

Λεηηοσργηθές δεκίες προ τρεκαηοοηθολοκηθώλ αποηειεζκάηωλ 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα   

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

Κέρδε / (Εεκίες) προ θόρωλ 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Καζαρά θέρδε / (δεκίες) (κεηά από θόροσς)

  

  

Μεηοτηθό 

Κεθάιαηο

Αποτελζςματα 

εισ νζο

Τπόιοηπο ηελ 1 Ηαλοσαρίοσ 2012 450.000 (112.160) 337.840   

Εεκίεο ρξήζεο - (19.207) (19.207)   

Τπόιοηπο ηελ 31 Γεθεκβρίοσ 2012 450.000 (131.367) 318.633

Εεκίεο ρξήζεο -  (10.724) (10.724)

Αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 10.000 - 10.000

Τπόιοηπο ηελ 31 Γεθεκβρίοσ 2012 460.000 (142.091) 317.909   
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ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟ ΕΝΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΑΠO ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62837/01ΑΣ/Β/07/059(2011) ΕΔΡΑ : Καποδιςτρίου 3 - 153 43 Αγία Παραςκευή 

τοιχεία και πληροφορίεσ τησ περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2013 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013
(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Ν.2190, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαηά ηα ΓΛΠ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΖΛΗΑΚΟ ΒΔΛΟ ΔΝΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΑΠΟ

ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε πξηλ πξνβεη ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή επηινγή ε άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξεία λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν

www.heliako-velos1.gr όπνπ αλαξηώληαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.  

ΔΡΝΣ & ΓΗΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) ΟΡΚΩΣΟΗ 

ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ.

4/3/2014
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2013                                                                                                                                                                                                                                                               

(Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ)

 

ΑΡΘΟΤΡΟ Κ. ΕΔΡΒΟ 

Α.Γ.Σ.  ΑΗ 616325 Α.Γ.Σ. ΑΗ 038929 - Α.Μ. ΑΓΔΗΑ Ο.Δ.Δ. 01281 Α' ΣΑΞΖ Α.Γ.Σ.  ΑΒ 251579
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Εεξβόο Αξζνύξνο 

φνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

(10.724)

-

(10.724)

 

(10.687)

Μπηζηόια Αζεκίλα                                                                  

Υιακπνπηάθεο Μηραήι

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

(18.885)
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2013                                                                                     

(Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ)

ΓΗΑ ΣΖΝ Κ.Κ. θαη Ν. ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΗ ΔΠΔ 

2013

Αγία Παραζθεσή 4 Μαρηίοσ 2014

(87)

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ)

Ο ΛΟΓΗΣΖ

ΛΑΜΠΡΟ Υ. ΝΔΡΖ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΓΗΑΜΑΝΣΖ Υ.ΒΑΥΣΗΑΒΑΝΟ

Βαρηζηαβάλνο Γηακαληήο

Καλειιόπνπινο Γεκήηξηνο

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                                                                                  

(Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ)

2012

(417)

(10.687)

1. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 5 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ
2. Γελ πθίζηαληαη εθθξεκείο αγσγέο , αηηήζεηο ή πξνζθπγέο ελώπηνλ νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα
επεξεάζνπλ νπζησδώο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο.
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
ζπαιιαγέο 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                                                                                                            1.221,00
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο                 0,00
ζη) Αγνξέο ελζώκαησλ παγίσλ                                                                                          0,00

http://www.heliako-velos1.gr/

