ΗΛΙΟΦΑΝΔΙΑ Α.Δ.
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ - ΣΔΥΝΙΚΗ - ΔΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΝΑΝΔΩΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΔΓΡΑ :ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ-ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ 16 - 151 25 ΜΑΡΟΤΙ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 62910/01ΑΣ/Β/07/178 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ: 007511801000
ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2013
(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Κ.Ν. 2190, άξζξν 135, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΖΙΗΟΦΑΛΔΗΑ Α.E. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή
επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε ηνπ δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Αξκόδηα ππεξεζία:

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο - Π.Δ Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ Γ/λζε Αλάπηπμεο

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ :

www.iliofania.gr

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

Πξόεδξνο: Θσλζηαληίλνο Θνπβαξάο
ύκβνπινη: Olivier Prudhomme, Λίθνπ Παλαγηώηεο, Andrea Fiocchi

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γ.. ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ (από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο) :

30/4/2014

Λόκηκνο Διεγθηήο:

Βαζηιηθή Παπαδήζηκνπ - Α.Κ..Ο.Δ.Ι. 32821

Διεγθηηθή Δηαηξεία:

GRANT THORNTON A.E

Σύπνο ΄Δθζεζεο Διέγρνπ Οξθσηνύ Διεγθηή:

Γλώκε ρσξίο επηθύιαμε (κε έκθαζε ζέκαηνο)
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι €

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι €
31/12/2013

31/12/2012

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα

95
15
10
120

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

123
32
27
182

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Κεηνρηθό Θεθάιαην (100.000 κεηνρέο x 3€ έθαζηε)
Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (α)
Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β)

300
(316)
(16)
136
136
120

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β)

300
(210)
90
92
92
182

31/12/2013

(104)
0
(104)
(2)
(106)

(9)
(0)
(9)
(2)
(11)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β)
πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (α)+(β)

(106)
(106)

(11)
(11)

(106)
(1,0620)
-

(11)
(0,1122)
-

(104)

(9)

Θαηαλέκνληαη ζε:
- Ηδηνθηήηεο
Θαηαλέκνληαη ζε:
- Ηδηνθηήηεο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι €
31/12/2013

31/12/2012

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (1/1/2013 θαη 1/1/2012 αληίζηνηρα)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο

90
(106)

101
(11)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2013 θαη 31/12/2012 αληίζηνηρα)

(16)

90

Θέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)
Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή -(ζε €)
Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ θαη απνζβέζεωλ

-

31/12/2012

Θύθινο εξγαζηώλ
Θόζηνο Πσιήζεσλ
Μηθηά θέξδε /(δεκηέο)
Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά)
Εεκίεο εύινγεο αμίαο αθηλήησλ
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ & επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ
Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό)
Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α)

(0)
(33)
(71)

(9)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι €

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
1. Η εηαηξεία αθνινύζεζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο κε απηέο πνπ αθνινύζεζε θαηά ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε. Δελ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο,
εθηηκήζεηο ή δηόξζωζε ινγηζηηθνύ ιάζνπο ζηελ Εηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε.Εγηλε αλαηαμηλόκεζε θνλδπιίωλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο γηα ιόγνπο θαιύηεξεο
παξνπζηάζεο,αλαιπηηθόηεξα βιέπε ζεκείωζε 11 θαη 12.Οη αλαηαμηλνκήζεηο απηέο δελ επηθέξνπλ θακκία επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο,ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη
ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ.
2 . Η εηαηξεία έρεη ειεγρζεί
θνξνινγηθά από ηελ ζύζηαζε ηεο 2007-2008 (α΄ππεξδωδεθάκελε ρξήζε) κέρξη ηε ρξήζε 2009 βάζεη εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο πεξαίωζεο Ν. 2888/2010, ελώ δελ
έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο νη θνξνινγηθέο δειώζεηο ηωλ ρξήζωλ 2010- 2011Η εταιρεία ζχει ελεγχκεί γηα ηε ρξήζε 2012 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82
παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994 θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε ν θνξνινγηθόο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2013.
3. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη κε ηε νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο VOLTERRA AE, πνπ έρεη έδξα ζηελ
Ειιάδα.
4.Δελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλωλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπηωζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
εηαηξείαο..
5. Τα Κέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνλ ζηαζκηζκέλν αξηζκό κεηνρώλ ζε θπθινθνξία..
6. Επί ηωλ παγίωλ ζηνηρείωλ ηεο εηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε..
7. Η εηαηξεία δελ απνζρνιεί πξνζωπηθό κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζία.
8. Σηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε επξώ. Τπρόλ δηαθνξέο ζηα αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο..
9. Δελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο/δξαζηεξηόηεηαο.
10. Οη ζπλαιιαγέο ην 2013 θαη ηα ππόινηπα ηελ 31/12/2013 κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΔΛΠ 24, έρνπλ ωο εμήο : Έζνδα/Έμνδα € 0 ρηι, Υπνρξεώζεηο
€ 90 ρηι .Σπλαιιαγέο κε κέιε Δ.Σ. & δηεπζπληηθά ζηειέρε € 40 ρηι, Yπνρξεώζεηο πξνο κέιε Δ,Σ € 36 ρηι
11. Η εκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ αλωηέξω νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην είλαη 30/4/2014
12. Τν ζέκα έκθαζεο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθωηνύ ειεγθηή ινγηζηή αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ην ζύλνιν ηωλ ηδίωλ θεθαιαίωλ ηεο εηαηξείαο έρεη θαηαζηεί
αξλεηηθό, θαη ζπληξέρεη πεξίπηωζε εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θωδ. Ν. 2190/1920.Η Εηαηξεία έρεη πξνβεί ζηνλ ζρεδηαζκό θαηάιιειωλ δξάζεωλ γηα
ηελ βειηίωζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο, ηεο ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο θαη ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Εηαηξείαο,
13. Δελ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη από ηελ ίδηα.
14. Στισ 24/1/2014 θ εταιρεία ζλαβε ταμειακι διευκόλυνςθ ποςοφ ευρώ 50.000 από τθν μθτρικι εταιρεία VOLTERRA AE.Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενζςτερα γεγονότα που να
χριηουν αναφοράσ ςφμφωνα μετα ΔΧΠΑ.

31/12/2013
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε /(δεκηέο) πξν θόξωλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο)
Πιένλ /κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Εεκίεο εύινγεο αμίαο αθηλήησλ
Πξνβιέςεηο
Πηζησηηθνί ηόθνη
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Μεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο
Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Κείσζε) /αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
Κείνλ:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καταβεβλημένοι φόροι
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

(104)
33
1
(0)
0
18
42
(0)
(1)

(12)

31/12/2012

(9)

-

1
0
(2)
31

(0)
21

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)

(5)
0
(5)

-

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο(γ)
Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο
Μαξνύζη, 30 Απξηιίνπ 2014

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΤΚΒΟΤΙΟ

Ζ ΙΟΓΗΣΡΗΑ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΒΑΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΝΙΚΟΤ

Ι.ΓΑΒΙΣΟΤ
Α.Γ.Σ.  698786

Α.Γ.Σ. ΑI 597426

Α.Γ.Σ. Λ 8279911
ΑΡ. ΑΓΔΗΑ 0087485
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