OPΘH EΠANA∆HMOΣIEYΣH

SOLAR CELLS HELLAS A.E. ENAΛΛAKTIKA ΣYΣTHMATA ΠAPAΓΩΓHΣ ENEPΓEIAΣ
IΣOΛOΓIΣMOΣ ΤΗΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 - 5η ETAIPIKH XPHΣH (1 IANOYAPIOY - 31 ∆EKEMBPIOY 2011)
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010
Aξία κτήσεως Aποσβέσεις
Aναπ. αξία
229.193,61
97.407,28
131.786,33
4.792.665,36
2.036.882,77
2.755.782,59
-------- -------- -------5.021.858,97 2.134.290,05 2.887.568,92
========= ========= =========

746.424,27
0,00
746.424,27
6.232.072,53
780.089,95 5.451.982,58
38.070.004,60 6.698.092,20 31.371.912,40
3.383,16
1.875,69
1.507,47
646.656,29
313.468,51
333.187,78
1.052.819,94
0,00 1.052.819,94
--------- --------- --------46.751.360,79 7.793.526,35 38.957.834,44
========= ========= =========
0,00
7.600.000,00
15.888,00
--------7.615.888,00
=========
46.573.722,44
=========

98.228,36
2.392.896,51
2.493.939,48
5.230.175,94
--------10.215.240,29
=========
3.870.273,27
0,00
1.759.274,93
--------5.629.548,20
=========
70.763,79
1.527.109,42
1.597.873,21
=========
17.442.661,70
=========
66.903.953,06
=========

AP.M.A.E. 59945 /01AT/B/08/132(2011)

ΠAΘHTIKO

Ποσά κλειοµ.

Ποσά προηγ.

A. I∆IA KEΦAΛAIA
χρήσεως 2011
I. Kεφάλαιο µετοχικό
(157.254 µετοχές x 100,00 ευρώ εκάστη)
1. Kαταβληµένο
15.725.400,00
=========
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Eπιχορηγήσεις επενδύσεων
2α. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή ακινήτων N. 2065/92
20,89
3. Eπιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
16.156.279,36
--------16.156.300,25
=========
IV. Aποθεµατικά κεφάλαια
1. Tακτικό αποθεµατικό
46.182,28
=========
V. Aποτελέσµατα εις νέο
Yπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
844.681,10
=========
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)
32.772.563,63
=========
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
I. Mακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Oµολογιακά ∆άνεια
10.991.845,77
2. ∆άνεια τραπεζών
0,00
--------10.991.845,77
=========
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
7.955.782,04
2. Γραµµάτια πληρωτέα & υποσχετικές
284.075,90
2α. Επιταγές πληρωτέες µεταχρ/νες
1.890.455,59
3. Tράπεζες - λογαριασµοί
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
19.223.073,82
4. Προκαταβολές πελατών
0,00
5. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη
469.423,99
6. Aσφαλιστικοί Oργανισµοί
257.855,21
11. Πιστωτές διάφοροι
352.761,05
--------30.433.427,60
=========
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)
41.425.273,37
=========

χρήσεως2010

15.725.400,00
=========
20,89
16.156.279,36
--------16.156.300,25
=========
30.984,28

=========

563.176,64
=========
32.475.861,17
=========

0,00
15.141.785,29
--------15.141.785,29
=========
2.317.956,78
284.075,90
1.058.592,66
12.333.855,84
2.173.085,43
706.290,80
159.823,15
252.626,04
--------19.286.306,60
=========
34.428.091,89
=========

---------

16.342.643,67
16.156.279,03
--------32.498.922,70
=========

KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2011 (1 IANOYAPIOY - 31 ∆EKEMBPIOY 2011)
I. Aποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010
Kύκλος εργασιών (πωλήσεις)
55.196.821,63
37.675.632,74
Mείον: Kόστος πωλήσεων
49.048.159,10
26.128.060,64
----------------Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
6.148.662,53
11.547.572,10
Πλέον: Aλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
56.334,06
--178.458,97
-------------Σύνολο
6.327.121,50
11.603.906,16
MEION: 1. Eξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.440.970,88
6.328.542,42
3. Eξοδα λειτουργίας διαθέσεως
3.956.257,11
2.744.292,91
9.072.835,33
--515.286,23
------- --------------- -------Mερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
2.370.864,39
2.531.070,83
MEION: 3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
1.859.573,39
1.440.757,06
----------------Oλικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
511.291,00
1.090.313,77
II. ΠΛEON: Eκτακτα αποτελέσµατα
1. Eκτακτα & ανόργανα έσοδα
500,59
0,00
2. Eκτακτα κερδη
0,00
600,00
3. Eσοδα προηγουµένων χρήσεων
9.334,67
9.835,26
0,00
600,00
--------------Mείον: 1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα
38.435,11
-28.599,85
71.705,14
-71.105,14
--------- ----------------- --------Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
482.691,15
1.019.208,63
MEION: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
5.665.721,99
5.013.062,10
Mείον: Oι από αυτές ενσω/µένες στο λειτ/κό κόστος -5.665.721,99
0,00
5.013.062,10
0,00
-------- --------------- -------KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (KEP∆H) XPHΣEΩΣ προ φόρων
482.691,15
1.019.208,63
=========
=========

ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Γ)
ΛOΓAPIAΣMOI ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚOI
1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

74.197.837,00

66.903.953,06

=========

=========

16.342.643,67
16.156.279,36
--------32.498.923,03
=========

16.342.643,67
16.156.279,03
--------32.498.922,70
=========

ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2011

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2010

Kαθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
(±): ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων
Yπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων
Σύνολο
Mείον:1. Φόρος εισοδήµατος
2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λ.κ. φόροι
Kέρδη προς διάθεση
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Tακτικό αποθεµατικό
8. Yπόλοιπο κερδών εις νέο

482.691,15
0,00
563.176,64
--------1.045.867,79
=========
174.630,83
11.357,86
--------859.879,10
=========

1.019.208,63
-140.386,95
0,00
--------878.821,69
=========
274.445,19
11.558,86
--------592.817,64
=========

15.198,00
844.681,10
859.879,10
=========

29.641,00
563.176,64
592.817,64
=========

---------

---------

Mαρούσι, 30 Aπριλίου 2012
O ΠPOE∆POΣ
TO MEΛOΣ
ΠANAΓAKOΣ ∆HMHTPIOΣ
ΓPHΓOPIA∆HΣ IΩAKEIM
A ∆.T. AI 084725
A ∆.T.Φ 080605
O ΛOΓIΣTHΣ
ΠAΠAΛAMΠPOΣ BAΣIΛEIOΣ
AP. A∆EIAΣ O.E.E. 4774/A’

EKΘEΣH EΛEΓXOY ANEΞAPTHTOY OPKΩTOY EΛEΓKTH ΛOΓIΣTH
Προς τους Mετόχους της Εταιρείας “SOLAR CELLS HELLAS AE ENAΛΛAKTIKA ΣYΣTHMATA ΠAPAΓΩΓHΣ ENEPΓEIAΣ”
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας SOLAR CELLS HELLAS A.E. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική µµας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για
την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας
των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), κατά την κλειόµενη χρήση, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των µηχανηµάτων ποσού ευρώ 810 χιλ. περίπου, µε συνέπεια η αξία των µηχανηµάτων να
εµφανίζεται αυξηµένη κατά ευρώ 810 χιλ., τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια αυξηµένα κατά 810 χιλ. ευρώ. 2) Στους λογαριασµούς των «απαιτήσεων» του κυκλοφορούντος ενεργητικού, περιλαµβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση είσπραξης ποσού ευρώ 900 χιλ. περίπου. Για τις απαιτήσεις αυτές, δεν έχει διενεργηθεί καµία πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων για την ζηµία που ενδεχοµένως θα προκύψει από την µη ρευστοποίησή τους, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα προ
φόρων καθώς και τα ίδια κεφάλαια της κλειόµενης χρήσεως να εµφανίζονται ωφεληµένα κατά το ποσό αυτό. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηµατίζεται
πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 93 χιλ. περίπου, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά ευρώ 93 χιλ., τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 93 χιλ. και τα αποτελέσµατα της χρήσεως αυξηµένα κατά ευρώ 19 χιλ. 4) ∆εν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010. Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας SOLAR CELLS HELLAS A.E. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011, και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Θέµα Έµφασης Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η προτεινόµενη µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, µε την ειδικότερη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται
από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις.
Aθήνα, 30 MαΪου 2012
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ..
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.
Πατησίων 81 & Xέυδεν 8
104 34 Aθήνα
Τριαντάφυλλος Κωτσαλάς
Eλλάς
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
AM ΣOEΛ 111
ΑΜ ΣΟΕΛ 21361
ΠPIΣMA 210 92 11 400
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Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011
ENEPΓHTIKO
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣΕΩΣ
Aξία κτήσεως Aποσβέσεις
Aναπ. αξία
1. Eξοδα ιδρύσεως & α’ εγκαταστάσεως
229.193,61
143.246,01
85.947,60
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
4.792.665,36
2.995.415,83
1.797.249,53
-------- -------- -------5.021.858,97 3.138.661,84 1.883.197,13
========= ========= =========
Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Oικόπεδα
746.424,27
0,00
746.424,27
3. Kτίρια & τεχνικά έργα
6.235.947,37 1.091.887,32 5.144.060,05
4. Mηχανήµατα - Tεχνικές εγκαταστάσεις 38.085.306,70 10.887.446,50 27.197.860,20
5. Mεταφορικά µέσα
23.683,16
4.370,84
19.312,32
6. Eπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
727.531,54
471.171,89
256.359,65
7. Aκιν/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
150.000,00
0,00
150.000,00
--------- --------- --------Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)
45.968.893,04
12.454.876,55 33.514.016,49
========= ========= =========
III. Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες χρηµ/µικές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
18.586.990,87
4. Mακρ/σµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµ. ενδιαφ. επιχειρήσεων
0,00
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
24.040,00
--------18.611.030,87
=========
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)
52.125.047,36
=========
∆. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO
I. Aποθέµατα
1. Eµπορεύµατα
122.765,08
2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή - Yποπροϊόντα & Yπολείµµατα
1.351.455,16
4. A’ & βοηθητικές ύλες - Aναλώσιµα υλικά - Aνταλλακτικά
959.097,67
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
10.181.315,44
--------12.614.633,35
=========
II. Aπαιτήσεις
1. Πελάτες
4.515.928,68
3α. Eπιταγές Eισπρακτέες
53.468,00
11. Xρεώστες διάφοροι
2.676.104,56
--------7.245.501,24
=========
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Tαµείο
11.257,39
3. Kαταθέσεις όψεως & προθεσµίας
318.200,53
--------329.457,92
=========
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆I+∆II+∆IV)
20.189.592,51
=========
ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (Β+Γ+∆)
74.197.837,00
=========
ΛOΓAPIAΣMOI ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚOI
1. Aλλότρια περιουσιακά στοιχεία
16.342.643,67
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
16.156.279,36
--------32.498.923,03
=========

