VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16 - 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 130495801000
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018
(δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια υπηρεσία:

Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών Δ/νση Ανάπτυξης

Διεύθυνση διαδικτύου :

http://www.volterra.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κουβαράς
Διευθύνων Σύμβουλος: Παναγιώτης Νίκου
Σύμβουλος: Κίμων Μπότσης

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα
στοιχεία και πληροφορίες) :

20/5/2019

Νόμιμος Ελεγκτής:

Παναγιώτης Χριστόπουλος - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28481

Ελεγκτική Εταιρεία:

GRANT THORNTON A.E

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή:

Γνώμη χωρίς επιφύλαξη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ €
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματα Πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία πάγιου ενεργητικού
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα

21.986
2.859
3
3.187
191
28.225

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

13.392
2.369
3
1.159
217
17.140

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (143.100 μετοχές x 30€ έκαστη)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

4.293
337

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

4.293
(402)

4.630

3.891

19.986
367
468
2.773
23.595
28.225

11.351
79
713
1.107
13.249
17.140

-

Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

199
(117)
(93)
1.145
(360)
785

(1)
(42)
(27)
(69)
(7)
(77)

(45)

(1)

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (α)

740

(78)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)

740
740

(78)
(78)

740

(78)

1.487

(69)

Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες

Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες
31/12/2018

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Λοιπές κινήσεις
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2018 και 31/12/2017 αντίστοιχα)

1.711
(555)
1.156

Φόρος εισοδήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

Κύκλος εργασιών
Κόστος Πωλήσεων
Μικτά κέρδη /(ζημιές)

31/12/2017

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

3.891

2.538

740
4.630

1.451
(21)
(78)
3.891

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και είναι σύμφωνες με τα ΔΠΧΑ και των διερμηνιών
τους που έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέχρι 31/12/2018. Αναλυτικότερα αναφερόμαστε στις σημειώσεις 1.3, 2 των οικονομικών κατα στάσεων.
2. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2014 - 2017. Για τη κλειόμενη χρήση 2018 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο
από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 και ο σχετικός έλεγχος αναμένεται να ολοκληρ ωθεί μετά τη
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. Δεν απαιτείται η διενέργεια πρόβλεψης καθώς εκτιμάμε ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετοι φόροι και
προσαυξήσεις που θα έχουν ουσιώδη επίδραση στη χρηματοοιονομική θέση της εταιρείας.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες καταστάσ εις της VOLTERRA
AE, που έχει έδρα στην Ελλάδα.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση της εταιρείας.
5. Στις 31/12/2018 η Εταιρεία απασχολούσε 2 άτομα με σύμβαση δανεισμού από την μητρική εταιρεία.
6. Στην ετήσια οικονομική έκθεση τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
7. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης/δραστηριότητας.
8. Οι συναλλαγές το 2018 και τα υπόλοιπα την 31/12/2018 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής : Έξοδα €2.206 χιλ,
Υποχρεώσεις € 6.184 χιλ, Απαιτήσεις € 0 χιλ, Συναλλαγές με μέλη Δ.Σ. & διευθυντικά στελέχη € 85 χιλ, Yποχρεώσεις προς μέλη Δ.Σ € 10,4 χιλ.
9. Η ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι η 20/05/2019.
10. Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης, μετοχές της εταιρείας που κατέχονται από την ίδια.
11. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας υφίστανται υποθήκες ως εξασφάλιση τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ €
31/12/2018
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενης δραστηριότητας)
Πλέον /μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

785
342
360

31/12/2017

(77)
7

(2.028)
1.673

(843)
1.020

(66)
1.066

(7)
100

(8.599)
(8.599)

(13.415)
(13.415)

7.507
7.507
(26)
217

1.451
(364)
12.411
13.498
183
34

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσωμάτων & άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εκδοση κοινών μετοχών
Έξοδα έκδοσης ομολογιακού δανείου και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων
Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

191

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
Μαρούσι, 20 Μαΐου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑI 597426

Α.Δ.Τ. ΑΚ 049822

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΧΤΑΛΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 087722
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 0041811

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΒΙΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ 698786
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0087485

217

