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Χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου από 01/01/2015 έως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

31/12/2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης Δεκεμβρίου 2015
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

31ης Δεκεμβρίου 2015
31.12.2015

Σημείωση

31.12.2014

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Κύκλος Εργασιών
Κόστος πωλήσεων

 Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
 Άυλα πάγια στοιχεία
Υπεραξία
Λοιπά άυλα

1
1
1

1
1

Σύνολο
 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές και κ/ξ
Λοιπά
Σύνολο

31.12.2014
3.685.752,28
1.652.802,93

3.572.576,06
10.495,59
3.583.071,65

2.032.949,35
4.680,47
2.037.629,82

9.270.800,12
66.449.522,18
285.416,06

2.971.669,48
24.042.445,26
84.550,19

Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

76.005.738,36

27.098.664,93

1.005.000,00
1.747.806,18

700.183,99

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα Διαθέσεως
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

- 2.010.945,03
- 122.835,18
- 129.231,50
- 469.521,60

2.752.806,18
149.351,27

700.183,99
74.677,51

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

850.538,34
5.641,56
- 2.195.832,15

13.236.387,39
146.250,59
13.382.637,98

18.188.990,12
1.187,63
18.190.177,75

Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

 1.339.652,25
 1.339.652,25

-

Αναβαλλόμενοι Φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

31.12.2015
8.212.351,44
4.639.775,38

-




376.597,79
74.843,81
1.217,05
1.584.971,17
1.531,22
2.663.003,89
1.076.501,50
1.076.501,50

-

92.290.533,79

46.063.704,18

572.588,18

9.080,00
93.569,69

572.588,18

102.649,69

4.491.641,80
576.308,87
25.134,90
7.000,08
3.271.490,71

2.777.087,02
723.604,13
494.656,50
7.319,57
486.816,06

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

8.371.576,36

4.489.483,28

8.944.164,54
101.234.698,33

4.592.132,97
50.655.837,15

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μαρούσι, 20 Μαϊου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 201675

Καθαρή θέση
 Καταβλημένα κεφαλαία
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις Ιδιοκτητών

10.953.400,00
900.000,00
-

6.150.000,00
920.500,00

Σύνολο

11.853.400,00

7.070.500,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης

-

27.858.330,77
12.500.645,39
15.357.685,38

27.211.085,38

-

9.474.131,00
3.964.142,81
5.509.988,19

12.580.488,19

Υποχρεώσεις
 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/μων δανείων & Υποχρ.
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί Φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ  636170

60.147.250,62
7.372.057,10

33.401.817,31
1.913.779,15

67.519.307,72

35.315.596,46

4.548.022,58
978.825,24
222.925,76
31.529,41
339.091,07
383.911,17
6.504.305,23

879.848,82
746.866,37
25.286,32
2.104,10
138.287,58
967.359,31
2.759.752,50

74.023.612,95
101.234.698,33

38.075.348,96
50.655.837,15

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ525038 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 788890/Α'

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 εταιρικές χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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
χρηματοοικονομικών 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) Σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στον λογαριασμό «λοιπές απαιτήσεις», περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση είσπραξης ποσού ευρώ 45 χιλ. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των
απαιτήσεων αυτών έπρεπε να σχηματιστεί πρόβλεψη ευρώ 45 χιλ. περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η συνολική αξία των ανωτέρω λογαριασμών και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 45 χιλ. περίπου. 2) Σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 48 χιλ., με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 48 χιλ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 48 χιλ.. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της
εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανό να καταλογισθούν 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 απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κατά την
31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 5.3 του προσαρτήματος, η οποία αναφέρει ότι η αναλογία των δανειακών υποχρεώσεων και των τόκων, που απορρέουν από αυτές, σε σχέση με τον τζίρο είναι δυσμενής για την εταιρεία. Συνεπεία αυτού θα πρέπει να ληφθούν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα ώστε η εταιρεία να συνεχίσει απρόσκοπτα τη
δραστηριότητά της. Όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω σημείωση του προσαρτήματος η διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει ενέργειες για την βελτίωση των παραπάνω γεγονότων και κατά επέκταση της ρευστότητας.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Αθήνα, 23 Μαΐου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Τριαντάφυλλος Δημ. Κωτσαλάς
Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361

