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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ )

31.12.2013
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία
Δλζώκαηα πάγηα
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
ύνολο μη κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού
Κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ύνολο κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

31.12.2012

-

924.556
2.830
927.386

155.388
90.057
245.445
245.445

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μεηνρηθό θεθάιαην
Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύνολο Ηδίων Κεθαλαίων

Βαρηζηαβάλνο Γηακαληήο
Καςάιεο Γεώξγηνο
Μπηζηόια Αζεκίλα

31.951
41.140
73.091
1.000.477

396.000
(155.751)
240.249

246.000
(96.554)
149.446

Σαμειακέρ Ροέρ από Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Κέξδε /(Εεκίεο) πξν θόξσλ
Πξνζαξκνγή δεκηώλ πξν θόξσλ
Υξεσζηηθνί ηόθνη
Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο
Mείσζε / (αύμεζε) ινγαξηαζκώλ απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αύμεζε ινγαξηαζκώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)
Καθαπέρ Σαμειακέρ Ροέρ από Λειηοςπγικέρ Γπαζηηπιόηηηερ
Σαμειακέρ Ροέρ από Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Καθαπέρ Σαμειακέρ Ροέρ από Δπενδςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ
Σαμειακέρ Ροέρ από Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/ (έμνδα) θαζαξά
Καθαπέρ Σαμειακέρ Ροέρ από Υπημαηοδοηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

31.12.2013

31.12.2012

(59.197)

(30.225)

156

230

(123.436)
81.550
(100.927)

(24.721)
828.195
773.479

-

(904.060)
(904.060)

150.000
(156)
149.844

155.000
(230)
154.770

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ηων ηαμειακών διαθεζίμων και ιζοδύναμων

48.917

24.189

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Σαμειακά διαθέζιμα και ηαμειακά ιζοδύναμα έναπξηρ ηηρ σπήζηρ

41.140

16.951

Σαμειακά διαθέζιμα και ηαμειακά ιζοδύναμα ηέλοςρ σπήζηρ

90.057

41.140

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύνολο ςποσπεώζεων
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

5.196
5.196
245.445

851.031
851.031
1.000.477

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)
31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2013
2012
Λεηηνπξγηθά έμνδα
(10.660)
(29.338)
Λνηπά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά
(48.381)
(657)
ύνολο Λειηοςπγικών Δξόδων
(59.041)
(29.995)
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Κέπδη / (Εημίερ) ππό θόπων
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Καθαπά Κέπδη / (Εημίερ) (μεηά από θόποςρ)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα

(156)
(156)
(59.197)
(2.830)
(62.027)
-

(230)
(230)
(30.225)
2.830
(27.395)
-

ςγκενηπωηικό ζςνολικό ειζόδημα μεηά από θόποςρ

(62.027)

(27.395)

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
(Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)

Μεηοσικό
Κεθάλαιο
Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2012
Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Έμνδα αύμεζεο θεθαιαίνπ
πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα κεηά από θόξνπο

Αποηελέζμαηα
ειρ νέο

ύνολο
Ηδίων
Κεθαλαίων

91.000

(69.158)

21.842

155.000

-

155.000

-

(2.875)

(2.875)

(24.521)

(24.521)

-

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος 2012

246.000

(96.554)

149.446

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

150.000

-

150.000

(59.197)

(59.197)

(155.751)

240.249

πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα κεηά από θόξνπο
Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος 2013

396.000

Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ :
1.Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 10 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
1.249,00
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

Αγία Παπαζκεςή 4 Μαπηίος 2014
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