
Αξκόδηα Δπνπηεύνπζα Αξρή: ύλζεζε Γ:                                           

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Πξόεδξνο & Γηεζύλσλ ύκβνπινο:         Βαρηζηαβάλνο Γηακαληήο 

(από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία): Αληηπξόεδξνο Γ.. :                             Καςάιεο Γεώξγηνο

Οξθσηόο ειεγθηήο: Μειε  :                                               Μπηζηόια Αζεκίλα

Διεγθηηθή εηαηξία: 

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ:  

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ:

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Σαμειακέρ Ροέρ από Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

Μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία Κέξδε /(Εεκίεο) πξν θόξσλ (59.197) (30.225)

Δλζώκαηα πάγηα - 924.556 Πξνζαξκνγή δεκηώλ πξν θόξσλ

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  - 2.830 Υξεσζηηθνί ηόθνη 156 230

ύνολο μη κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού - 927.386 Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο

Κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία Mείσζε / (αύμεζε) ινγαξηαζκώλ απαηηήζεσλ (123.436) (24.721)

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 155.388 31.951 (Μείσζε) / αύμεζε ινγαξηαζκώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 81.550 828.195

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 90.057 41.140 Καθαπέρ Σαμειακέρ Ροέρ από Λειηοςπγικέρ Γπαζηηπιόηηηερ (100.927) 773.479

ύνολο κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού 245.445 73.091 Σαμειακέρ Ροέρ από Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 245.445 1.000.477 Αγνξά ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - (904.060)

Καθαπέρ Σαμειακέρ Ροέρ από Δπενδςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ - (904.060)

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Σαμειακέρ Ροέρ από Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ   

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ 150.000 155.000

Μεηνρηθό θεθάιαην 396.000 246.000 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/ (έμνδα) θαζαξά (156) (230)

Απνηειέζκαηα εηο λέν (155.751) (96.554) Καθαπέρ Σαμειακέρ Ροέρ από Υπημαηοδοηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ 149.844 154.770

ύνολο Ηδίων Κεθαλαίων 240.249 149.446 

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

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 5.196 851.031 

ύνολο ςποσπεώζεων 5.196 851.031 Σαμειακά διαθέζιμα και ηαμειακά ιζοδύναμα ηέλοςρ  σπήζηρ 90.057 41.140

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 245.445 1.000.477 

Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ :

2013 2012

Λεηηνπξγηθά έμνδα (10.660) (29.338)

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά (48.381) (657)

ύνολο Λειηοςπγικών Δξόδων (59.041) (29.995)

  

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (156) (230)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα - -

(156) (230)

Κέπδη / (Εημίερ) ππό θόπων (59.197) (30.225)

Φόξνο εηζνδήκαηνο (2.830) 2.830

Καθαπά Κέπδη / (Εημίερ) (μεηά από θόποςρ) (62.027) (27.395)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα - -

                                                                            ςγκενηπωηικό ζςνολικό ειζόδημα μεηά από θόποςρ (62.027) (27.395)  

  

Μεηοσικό                      

Κεθάλαιο

Αποηελέζμαηα                            

ειρ νέο 

ύνολο                  

Ηδίων 

Κεθαλαίων 

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2012 91.000 (69.158) 21.842

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 155.000 -  155.000  

Έμνδα αύμεζεο θεθαιαίνπ - (2.875) (2.875)

πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα κεηά από θόξνπο - (24.521) (24.521)

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος 2012 246.000 (96.554) 149.446

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 150.000 -  150.000

πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα κεηά από θόξνπο - (59.197) (59.197)  

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος 2013 396.000 (155.751)  240.249

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ

 

 

ΓΗΑΜΑΝΣΖ Υ. ΒΑΥΣΗΑΒΑΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Κ.ΚΑΦΑΛΖ

Α.Γ.Σ.  ΑΒ 251579 Α.Γ.Σ.  Π 071156

ΦΟΙΒΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΤΑΙΡΔΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Δ. 63403/01ΑΤ/Β/07/332(2012) ΈΓΡΑ : Καποδιζηρίου 3 - 153 43 Αγία Παραζκευή 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Βόξεηνο Σνκέαο

04/03/2014

Παλαγηώηεο Η.Παπάδνγινπ

ΔΡΝΣ & ΓΗΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) ΟΡΚΩΣΟΗ 

ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ.

Με ζύκθσλε γλώκε 

WWW.phoeve.gr

ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013                                                                                           

(Ποζά εκθπαζμένα ζε  εςπώ) 

Αγία Παπαζκεςή 4 Μαπηίος 2014

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

Ο ΛΟΓΗΣΖ 

ΛΑΜΠΡΟ Υ. ΝΔΡΖ 

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

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013                                 

(Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ ) 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΥΡΖΖ  ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013                               

(Ποζά εκθπαζμένα ζε  εςπώ)                                                                                                                                                             

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ                                                                                                                                                  

(Ποζά εκθπαζμένα ζε  εςπώ)         

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

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

http://www.phoeve.gr/

