ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΕ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστ.
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακ/σμες απαιτ
1.Συμμ/χές σε συνδ/νες επειχ/σεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσ.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε 55429/03/Β/03/52
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/1/2012 ΜΕΧΡΙ 31/12/2012
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠ/ΤΗ
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠ/ΤΗ
ΚΤΗΣΗΣ
ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ
ΑΞΙΑ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Εταιρικό κεφάλαιο
170.819,72
0,00
170.819,72
170.819,72
0,00
170.819,72 1.Καταβεβλημένο (125.840μετ.χ10Ε)
606.644,64
578.443,61
28.201,03
586.313,57
556.482,95
29.830,62 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής
1.634.168,98 1.455.050,15
179.118,83 1.608.828,98 1.327.091,65
281.737,33 -Επιχορηγήσεις επενδύσεων
355.844,34
314.687,98
41.156,36
338.244,34
299.197,64
39.046,70 2.Διαφ.απο αναπ/γή αξίας λ.περ.στ
473.657,54
441.366,50
32.291,04
458.671,92
412.458,07
46.213,85 3.Επιχ/σεις επενδύσεων
3.241.135,22 2.789.548,24
451.586,98 3.162.878,53 2.595.230,31
567.648,22 IV.Aποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
2.241.037,46
2.241.037,46
Κέρδη από αποτ/ση χρεογράφων
16.323,30
13.523,30 4.Έκτακτο αποθεματικό
2.257.360,76
2.254.560,76 5.Αφορολογητο αποθ/κοΝ.3220/04
2.708.947,74
2.822.208,98

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες - είδη συσκ/σιας-αναλ
Παραγγελίες στο εξωτερικό υπο εκτέλεση
5.Προκαταβολές για αγορές εμπ/των
ΣΥΛΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Δ1)

49.062,03
1.009.125,01
1.094.280,36
11.237,54
101.316,96
2.265.021,90

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
3.Επιταγές εισπρακτέες
10.Επισφαλείς Επίδικοι Πελάτες
11.Χρεώστες διάφοροι
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΔΙΙ)

2.066.089,90
8.996,02
539.964,53
79.299,57
1.006.889,16
3.701.239,18

ΙΙΙ.Χρεόγραφα
3. Λοιπά Χρεόγραφα
ΙV.Χρηματικά Διαθέσιμα
1.Ταμείο
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΔΙV)
Σύνολο κυκλοφορούν ενργητικό (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)

V.Aποτελέσματα
1.Υπόλοιπ κερδών εις νέον
37.158,02 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(Ι+ΙV+VI)
861.608,13
1.490.989,12 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝ.ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
11.285,74 2. Λοιπές προβλέψεις
205.367,79
2.606.408,80
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.974.089,81 1.Προμηθευτές
8.996,02 2α.Επιταγές πληρωτέες
618.261,97 4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
953.211,47 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
3.554.559,27 10.Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές Διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

2.017.709,60
2.017.709,60
51.396,79
1.574.454,88
1.625.851,67
9.609.822,35

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

21.639,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

12.340.409,74

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως σεδουλευμένα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ
ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ
ΧΡΗΣΗΣ 2011

787.800,00

787.800,00

1.118,99
6.619,03

84,58
74.688,05

262.600,00
69.715,63
114.781,61
20.000,00

868.996,84
53.978,51
114.781,61
20.000,00

9.463.225,34
10.725.860,60

8.470.014,70
10.390.344,29

64.322,86
64.322,86

35.479,98
35.479,98

1.091.752,73
71.734,47
56.767,15
129.086,38
52.953,48
3,37
143.519,07
1.545.816,65

440.286,40
2.000,00
29.073,34
323.343,95
59.350,78
3,37
125.545,31
979.603,15

4.409,63

10.539,19

12.340.409,74

11.415.966,61

29.587,96
2.361.121,47
2.390.709,43
8.551.677,50

42.080,13
11.415.966,61 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑΒΓ)

Σημειώσεις: α) Η τελευταία αναπροσαρμογή παγίων έγινε 31/12/2012 σύμφωνα με το Ν. 2065/1992
β) Η μη διανομή κερδών τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ
ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΧΡΗΣΗΣ 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
5.829.295,07
7.038.984,85
4.041.566,05
Μείον:Κόστος πωληθέντων
4.499.169,68 Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως
533.042,89
1.492.475,42
12.128,65
Πλέον: Αυτοπαραδόσεις δειγμάτων
Πλέον υπόλοιπο κερδών πρ.χρήσεων
9.076.193,74
7.356.640,81
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως
1.799.857,67
2.539.815,17 Mείον:Λοιποί μη ενσωμ/νοι φόροι
10.597,26
9.598.639,37
8.849.116,23
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως
13.800,00
3.300,00 Σύνολο
2.Διαφορές ενσωμάτωσης & καταλ
15.850,82 Μείον:1.Φόρος εισοδήματος
119.676,91
320.502,90
ΣΥΝΟΛΟ
1.813.657,67
2.558.965,99 Κέρδη προς διάθεση
9.478.962,46
8.528.613,33
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
358.564,42
342.699,04
2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
885.889,27
1.244.453,69
867.337,64
1.210.036,68 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως
569.203,98
1.348.929,31 1.Τακτικό αποθεματικό
0,00
58.598,63
Πλέον:Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
32.344,19
60.115,21
4.Αποθεματικά καταστατικού
15.737,12
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
37.100,28
-4.756,09
32.002,72
28.112,49 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον
9.463.225,34
8.470.014,70
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
564.447,89
1.377.041,80
9.478.962,46
8.528.613,33
ΙΙ Έκτακτα αποτελέσματα
Πλέον:
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
91.654,18
153.095,07
2.Έκτακτα κέρδη
525,00
Μείον:1 Προβλέψεις επισφαλ.απαιτ
28.842,88
35.479,98
Μείον:2 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
94.216,30
-31.405,00
2.706,47
115.433,62
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα(κέρδη)
533.042,89
1.492.475,42
Μείον:Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων
175.021,27
193.461,87
Μείον:Οι από αυτές ενσωματομένες στο
193.461,87
0,00
λειτουργικό κόστος.
175.021,27
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ
533.042,89
1.492.475,42
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠOΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΡΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AH-120117
AH-008699
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 48820
Α΄ ΤΑΞΗΣ
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΕ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΕ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης 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 μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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. Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις», ποσού ευρώ 2.241.037 απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρίας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εσωτερική λογιστική αξία των
μετοχών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 973.904. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 1.267.132 με συνέπεια η αξία
του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά 1.267.132 ευρώ.
2. Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση και επισφαλείς απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 664.333 για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Με βάση τον έλεγχό μας
εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 64.322 υπολείπεται κατά ευρώ 600.010 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και
το ΕΓΛΣ, με συνέπεια, αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 600.010 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 100.503 και ευρώ 499.506 αντίστοιχα.
3. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ
98.441, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 98.441 τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 98.441 τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης να εμφανίζονται μειωμένα κατά ευρώ 3.657 και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά και
ευρώ 102.098.
4. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων λογιστικής αξίας ευρώ 88.677. Κατά την εκτίμησή μας έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 88.677. Λόγω του μη σχηματισμού της
πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2007 έως και 2010. Για τη χρήση 2011, χορηγήθηκε έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή της χρήσης 2011, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη και θέμα
έμφασης. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων από 2007 έως και 2011 δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική
πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 4, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 5 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
Εταιρείας ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, 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 43 γ του κωδ. Ν.
2190/1920.
Άλλο Θέμα
Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΕ είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως για τα θέματα 1-3 και 5 ανωτέρω, με ημερομηνία έκθεσης ελέγχου την 6η Ιουνίου 2012
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 05 Ιουνίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Παύλος Στελλάκης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24941

