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ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64006/01ΑΤ/Β/07/10(2011) Έ∆ΡΑ : Καποδιστρίου 3 - 153 43 Αγία Παρασκευή 
Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012

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

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση στο διαδίκτυο www.spwm1.gr όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

∆ιεύθυνση διαδικτύου: WWW.spwm1.gr

31.12.2012 31.12.2011 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 8.046 7.860 Ζηµιές προ φόρων (19.009) (14.650)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 0 Προσαρµογή ζηµιών προ φόρων

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.975 10.130 Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 30.223 21.472 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 51.244 39.461 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

 Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων   

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (2.054) (6.999)

Μετοχικό κεφάλαιο 130.000 100.000 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (21.063) (21.649)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (80.105) (61.096) Επενδυτικές δραστηριότητες 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 49.895 38.904 Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (186) (1.690)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.349 558 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (186) (1.690)

Σύνολο υποχρεώσεων 1.349 558 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 51.244 39.461 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 30.000 30.000

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 30.000 30.000

01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011 Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων 8.751 6.661

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 21.472 14.811

Σύνολο κύκλου εργασιών - -

Μικτές Ζηµιές - - Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 30.223 21.472

Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσµάτων (19.009) (14.650) Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

Ζηµιές προ φόρων (19.009) (14.650)

Μείον φόροι - -

(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ ) 

  1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε  ευρώ ) 

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

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.   

Μείον φόροι - -

Ζηµιές µετά από φόρους (19.009) (14.650)

Λοιπά συνολικά έσοδα - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµίες) µετά από φόρους (19.009) (14.650)

Ζηµιές µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ) (0,1462) (0,1465)

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - -

Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (19.009) (14.650)

31.12.2012 31.12.2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 38.904 23.884 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµίες) µετά από φόρους (19.009) (14.980)   

Ποσό αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 30.000 30.000   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 49.895 38.904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Αγία Παρασκευή 21 Μαρτίου 2013

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                                                                                                            611,00
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης                        0,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                                           0,00
ζ) Υποχρεώσεις προσ τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της  διοίκησης                                 0,00

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΑΡΘΟΥΡΟΣ Κ. ΖΕΡΒΟΣ 
Α.∆.Τ. ΑΙ 616325

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

ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. ΝΕΡΗΣ 
Α.∆.Τ  ΑΙ 038929

Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 01281 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

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