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31.12.2011 31.12.2010 01.01.2011-31.12.2011 01.01.2010-31.12.2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 260.386 260.386 Ζημιές προ φόρων (17.322) (17.462)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.640 5.640 Προσαρμογή ζημιών προ φόρων

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 59.202 56.597 Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.512 28.352 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 332.741 350.975 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων   

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (3.517) (22.891,73)

Μετοχικό κεφάλαιο 550.000 550.000 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (20.839) (40.354)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (218.733) (201.411) Επενδυτικές δραστηριότητες 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 331.267 348.589 Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων -                                      (1.705)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.474 2.386 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες - (1.705)

Σύνολο υποχρεώσεων 1.474 2.386 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  332.741  350.975 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 70.000

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες - 70.000

01.01.2011-31.12.2011 01.01.2010-31.12.2010 Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (20.839) 27.941

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 28.352 410

Σύνολο κύκλου εργασιών - -

Μικτές Ζημιές - - Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 7.512 28.352

Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσμάτων (17.322) (17.462) Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

Ζημιές προ φόρων (17.322) (17.462)

Μείον φόροι - -

Ζημιές μετά από φόρους (17.322) (17.462)

Λοιπά συνολικά έσοδα - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (17.322) (17.462)

Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ) (0,0315) (0,0317)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - -

Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (17.322) (17.462)

31.12.2011 31.12.2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 348.589 366.051 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (17.322) (17.462) στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 

Ποσό αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - 0 ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 331.267 348.589 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ ) 

  1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ ) 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62834/01ΑΤ/Β/07/096(2011) ΈΔΡΑ : Καποδιστρίου 3 - 153 43 Αγία Παρασκευή 
Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΔΛΠ)

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

  1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ) 

Αγία Παρασκευή 28 Μαρτίου 2012

  1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ)   1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της  ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ . Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε 
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση στο διαδίκτυο www.ppcr.gr όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

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. Δεν 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  2011  και  της  προηγούμενης  χρήσης  2010  δεν  απασχολούσε προσωπικό .  
4. Η εταιρεία  κατά  την  31/12/2011  δεν  κατείχε  ίδιες  μετοχές.  
5. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της εισηγμένης "ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.",  με έδρα την Ελλάδα, η  οποία  συμμετείχε  στις  31/12/2011 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 Δ.Λ.Π. 24,  έχουν ως  ακολούθως (ποσά εκφρασμένα  σε  χιλιάδες ευρώ)  : 
α) Έσοδα                                                                                                                                0,00 
β) Έξοδα                                                                                                                                0,00 
γ) Απαιτήσεις                                                                                                                         0,00 

δ) Υποχρεώσεις                                                                                                                     0,00 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης                        0,00 
 
 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 
 

 

 
 

 
 

ΑΡΘΟΥΡΟΣ Κ. ΖΕΡΒΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 616325 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Κ.και Ν. ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ 

ΕΠΕ  
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ   

 

 
 

 
 

 
ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. ΝΕΡΗΣ  

Α.Δ.Τ  ΑΙ 038929 

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 
 

 

 
 

 
 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΒ 041026 

http://www.ppcr.gr/

