ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (πρώην HΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ∆ΥΟ ΑΕ ΠΑΡΑΓ. ΗΛΕΚΤΡ. ΑΠO ΑΠΕ)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63332/01ΑΤ/Β/07/322(2010) Έ∆ΡΑ : Καποδιστρίου 3 - 153 43 Αγία Παρασκευή
Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017
(δηµοσιευµένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβει σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή επιλογή η άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση
στο διαδίκτυο www.heliako-velos2.gr όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή:
Περιφέρεια Αττικής Βόρειος Τοµέας
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
23/04/2018
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Σπυρίδων Γκρούιτς
Ορκωτός ελεγκτής:
BAKER TILLY ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Με σύµφωνη γνώµη
WWW.heliako-velos2.gr
∆ιεύθυνση διαδικτύου:

Σύνθεση ∆Σ:
Πρόεδρος :
∆ιευθύνων Σύµβουλος :
Μέλος :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά εκφρασµένα σε €)
31.12.2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο ενεργητικό

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά εκφρασµένα σε € )
31.12.2016
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
31.12.2017
Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων
(9.577)
(6.814)
Πλέον /µείον προσαρµογές για:

Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

57.650
57.650

31.12.2016

0
0

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

1.053
24.658
25.711

956
41.920
42.876

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

83.361

42.876

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

245.000
(162.201)
82.799

195.000
(152.624)
42.376

562
562

500
500

83.361

42.876

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μπούζας Σωτήριος
Μοναχολιάς Ηλίας
Κοβλακά Στέλλα

Χρεωστικοί τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι
Μείωση / (αύξηση) λογαριασµών απαιτήσεων

267
(5)
(97)

23
(13)
8.506

(Μείωση) / αύξηση λογαριασµών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Καθαρές Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

62

(3.535)

550

0

(8.800)

(1.833)

Χρηµατοδότηση συµµετοχών σε λοιπές επιχειρήσεις

(57.650)

0

Καθαρές Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(57.650)

0

50.000
(550)
(262)
49.188

0
(10)
(10)

(17.262)

(1.843)

41.920
24.658

43.764
41.920

Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) καθαρά
Καθαρές ταµειακές (εκροές)/εισροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΗΞΗΣ 31 ∆ΕΚ 2017 (Ποσά εκφρ σε €)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

01.01-31.12.2017
(9.259)
(56)
(9.315)

01.01-31.12.2016
(6.793)
(11)
(6.804)

Κέρδη / (Ζηµίες) πρό φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) (µετά από φόρους)

(267)
5
(262)
(9.577)
0
(9.577)

(23)
13
(10)
(6.814)
0
(6.814)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα :
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους

0
(9.577)

0
(6.814)

Λειτουργικά έξοδα
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικές ζηµίες προ χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα έναρξης της χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµεικά ισοδύναµα τέλους χρήσης

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 12 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
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 2017 και της προηγούµενης χρήσης 2016 δεν απασχολούσε προσωπικό .
4. Η εταιρεία κατά την 31/12/2017 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 31/12/2017 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 ευρώ) :
α) Έσοδα
0
β) Έξοδα
6,000
γ) Απαιτήσεις
0
δ) Υποχρεώσεις
0
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
0
στ) Αγορές ενσώµατων παγίων
0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε€)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016
Ζηµίες χρήσης
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2016

195.000
0
195.000

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Ζηµίες χρήσης
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2017

50.000
0
245.000

Αποτελέσµατα
εις νέο

Σύνολο
Ιδίων Κεφαλαίων

(145.810)
(6.814)
(152.624)

49.190
(6.814)
42.376

(550)
(9.027)
(162.201)

50.000
(550)
(9.027)
82.799
Αγία Παρασκευή 23 Απριλίου 2018

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
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Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΟΝΑΧΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
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