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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
31.12.2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚ 2017 (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ )
31.12.2017
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Χρεωστικοί τόκοι

0
0

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

24.384
0
24.384

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

24.384

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

Κοβλακά Στέλλα
Μοναχολιάς Ηλίας
Χλαµπουτάκης Μιχαήλ

Πιστωτικοί τόκοι
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Mείωση / (αύξηση) λογαριασµών απαιτήσεων & Οφειλ. Μ.Κ.
(Μείωση) / αύξηση λογαριασµών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

24.000
(24.000)
(2.914)
-2.914

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(2.914)
0
0

2.914
0

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αρχικό µετοχικό κεφάλαιο
Έξοδα Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα) καθαρά
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

0
0
0
0

Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων

0

Κεφάλαιο για καταβολή από Μετόχους

24.000

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

3.298
27.298

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα έναρξης της χρήσης

0

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

24.384

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα τέλους χρήσης

0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Λειτουργικά έξοδα
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικές ζηµίες προ χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

(2.914)

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

0
0
0
(2.914)
0
(2.914)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα :
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους

(2.914)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Η 1η εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2017 είναι ανέλεγκτη.
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 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 συναλλαγές 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
1,000.00
γ) Απαιτήσεις
0,00
δ) Υποχρεώσεις
1,151.20
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
0,00
στ) Απαιτήσεις από δειυθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0,00

09.11-31.12.2017
(2.914)

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

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποτελέσµατα
εις νέο

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 9 Νοεµβρίου 2017

0

0

0

Ζηµίες χρήσης 9/11-31/12/2017
Έξοδα Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2017

-

(2.540)
(374)
(2.914)

(2.540)
(374)
(2.540)

0
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