
Αξκόδηα Δπνπηεύνπζα Αξρή: ύλζεζε Γ:                                           

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Πξόεδξνο :                                           Εεξβόο Αξζνύξνο 

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

Οξθσηόο ειεγθηήο: Μειε  :                                                Καλειιόπνπινο Β. Γεκήηξηνο 

Διεγθηηθή εηαηξία: 

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ:  

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ:

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Κέξδε /(Εεκίεο) πξν θόξσλ (15.179) (18.628)

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 8.062 8.062 Mείσζε / (αύμεζε) ινγαξηαζκώλ απαηηήζεσλ (257) (2.875)

Αλαβαιιόκελνο θόξνο  154 154 (Μείσζε) / αύμεζε ινγαξηαζκώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 959 941

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 8.216 8.216 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (14.477) (20.562)

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13.223 12.966 Αγνξά ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - (531)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 15.137 29.614 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - (531)

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 28.360 42.580 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 36.576 50.796 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - 30.000

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - 30.000

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκωλ (14.477) 8.907

Μεηνρηθό θεθάιαην 130.000 130.000 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα έλαξμεο ηεο ρξήζεο 29.614 20.707

Απνηειέζκαηα εηο λέν (96.035) (80.856)

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 33.965 49.144 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ηέινπο  ρξήζεο 15.137 29.614

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 2.611 1.652 Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο :

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 2.611 1.652 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 36.576 50.796 

2013 2012

Λεηηνπξγηθά έμνδα (15.305) (18.586)

Λεηηνπξγηθέο δεκίεο πξν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάηωλ (15.305) (18.586)

  

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (27) (115)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  153  73

 126 (42)

Κέξδε / (Εεκίεο) πξό θόξωλ (15.179) (18.628)

Φόξνο εηζνδήκαηνο - -

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) (κεηά από θόξνπο) (15.179) (18.628)  

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα : - -   

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο (15.179) (18.628)

                                                                            

Μεηνρηθό                      

Κεθάιαην

Απνηειέζκαηα                            

εηο λέν 

ύλνιν                  

Ηδίωλ 

Κεθαιαίωλ  

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 100.000 (61.899) 38.101

Εεκίεο ρξήζεο - (18.957) (18.957)

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 30.000 -  30.000

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 130.000 (80.856) 49.144

Εεκίεο ρξήζεο - (15.179) (15.179)  

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - - -  

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 130.000 (96.035)  33.965
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

 

 

ΑΡΘΟΤΡΟ Κ. ΕΔΡΒΟ 

Α.Γ.Σ.    ΑΗ 616325 Α.Γ.Σ.  ΑΒ 251579

WWW.spwm2.gr

Αγία Παξαζθεπή 4 Μαξηίνπ 2014

 ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΤΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΑΡ.Μ.Α.Δ. 64015/01ΑΣ/Β/07/008(2011) ΈΓΡΑ : Καποδιζηρίοσ 3 - 153 43 Αγία Παραζκεσή 

ηοιτεία και πληροθορίες ηης περιόδοσ από 1 Ιανοσαρίοσ 2013 έως 31 Γεκεμβρίοσ 2013

(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Ν.2190, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαηά ηα ΓΛΠ)

Με ζύκθσλε γλώκε 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Βόξεηνο Σνκέαο

04/03/2014

Παλαγηώηεο Η.Παπάδνγινπ

ΔΡΝΣ & ΓΗΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) ΟΡΚΩΣΟΗ 

ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ.

Ο ΛΟΓΗΣΖ 

ΛΑΜΠΡΟ Υ. ΝΔΡΖ 

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

ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013                                                                                           

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε  επξώ) 

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

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ ) 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΖ ΥΡΖΖ  ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013                                                                                                                                                                 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε  επξώ) 

ΓΗΑ ΣΖΝ Κ.Κ. θαη Ν. ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΗ Δ.Π.Δ.

ΓΗΑΜΑΝΣΖ Υ. ΒΑΥΣΗΑΒΑΝΟ 

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ                                                                                                                                                  

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε  επξώ)         

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΖΛΗΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε
είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξεία λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν www.spwm2.gr όπνπ αλαξηώληαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

1. Ζ αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο 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 1.221,60
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 0,00
ζη) Απαηηήζεηο από δεηπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00
δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00

http://www.spwm2.gr/

