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ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014
 8Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014)

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως  2014 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013

Β. ΕΞΟΔΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 168.457,11 67.376,24 101.080,87 168.457,11 50.530,53 117.926,58 Ι. Μετοχικό  Κεφάλαιο (162.543 Μετοχές των 100 Ευρώ έκαστη)
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 5.977.912,47 3.442.729,27 2.535.183,20 5.977.912,47 2.844.938,02 3.132.974,45 1. Καταβεβλημένο 16.254.300,00 16.254.300,00

6.146.369,58 3.510.105,51 2.636.264,07 6.146.369,58 2.895.468,55 3.250.901,03 16.254.300,00 16.254.300,00
Γ. ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

ΙΙ. Ενσώματες  Ακινητοποιήσεις 2. Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Περουσ. Στοιχείων 11,41 11,41
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 445.910,45 0,00 445.910,45 445.910,45 0,00 445.910,45 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 26.357.509,68 26.357.509,68
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα 5.219.013,79 1.523.906,82 3.695.106,97 5.219.013,79 1.315.146,28 3.903.867,51 26.357.521,09 26.357.521,09
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Χρήσεως  2014

ΑποσβέσειςΑξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσεως

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως  2014 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013

Αναπόσβεστη Αξία

Ποσά προηγούμενης 
Χρήσεως 2013

3. Κτίρια & Τεχνικά έργα 5.219.013,79 1.523.906,82 3.695.106,97 5.219.013,79 1.315.146,28 3.903.867,51 26.357.521,09 26.357.521,09
4. Μηχανήματα - Τεχνικές  εγκαταστάσεις 51.128.168,88 22.874.977,98 28.253.190,90 51.128.168,88 17.762.161,09 33.366.007,79 ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια
5. Μεταφορικά μέσα 31.182,00 11.518,20 19.663,80 31.182,00 8.493,00 22.689,00 1. Τακτικό Αποθεματικό 797,83 797,83
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 63.584,91 40.484,68 23.100,23 64.838,80 37.207,89 27.630,91 797,83 797,83
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 358.236,39 0,00 358.236,39 358.236,39 0,00 358.236,39 V. Αποτελέσματα εις νέο

57.246.096,42 24.450.887,68 32.795.208,74 57.247.350,31 19.123.008,26 38.124.342,05 1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον -32.328.435,24 -21.424.309,94

Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ) 57.246.096,42 24.450.887,68 32.795.208,74 57.247.350,31 19.123.008,26 38.124.342,05 -32.328.435,24 -21.424.309,94
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) 10.284.183,68 21.188.308,98
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2.498.700,00 2.498.700,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2.498.700,00 2.498.700,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 48.580,00 48.580,00 Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2.547.280,00 2.547.280,00 1. Ομολογιακά δάνεια 4.405.565,05 6.470.875,00
Σύνολο  Πάγιου  Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 35.342.488,74 40.671.622,05 4.405.565,05 6.470.875,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες  Υποχρεώσεις
Ι. Αποθέματα 1. Προμηθευτές 1.057.796,85 1.249.671,18
1. Εμπορεύματα 488,62 0,00 2α. Επιταγές Πληρωτέες 18.375,00 31.980,00
2. Προιόντα 'Ετοιμα & Ημιτελή 110.741,36 116.404,08 3. Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 36.712.420,85 32.765.245,37
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλες- Αναλώσιμα Υλικά 905.524,21  952.851,00 4. Προκαταβολές πελατών 558.285,71 548.696,36
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 34.811.619,15 34.801.870,19 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη 190.026,52 231.630,62

35.828.373,34 35.871.125,27 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 45.242,68 71.050,5335.828.373,34 35.871.125,27 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 45.242,68 71.050,53
ΙΙ. Απαιτήσεις 7. Μακροπρόθεσμες Υποχρ. Πληρωτέες στην επόμενη χρήση 32.811.602,06 30.233.392,61
1. Πελάτες 5.560.674,54 5.395.472,15 11. Πιστωτές Διάφοροι 198.706,69 12.875,11

Μείον : Προβλέψεις -                  5.560.674,54 -                       5.395.472,15 71.592.456,36 65.144.541,78
3α. Επιταγές  Εισπρακτέες 10.661,87 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 75.998.021,41 71.615.416,78
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ. Επιχ. 6.866.837,09 7.532.626,80
11. Χρεώστες Διάφοροι  89.214,55  56.877,65

12.516.726,18 12.995.638,47
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 493,90 1.600,35
3. Καταθέσεις Οψεως 10.787,48 29.116,223. Καταθέσεις Οψεως 10.787,48 29.116,22

11.281,38 30.716,57
48.356.380,90 48.897.480,31

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων 3.763,59 2.935,87 1. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 19.213,50

3.763,59 2.935,87 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 56.692,21 -                            
56.692,21 19.213,50

86.338.897,30 92.822.939,26
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 86.338.897,30 92.822.939,26

Σύνολο κυκλοφορούντος  Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

 
Ποσά Κλειομένης 
Χρήσεως 2014

Ποσά Προηγούμενης 
Χρήσεως 2013

Καθαρά  αποτελέσματα ( ζημίες ) χρήσεως -10.904.125,30 -9.777.678,48
  (+)Υπόλοιπο  αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.  Χρήσεων -21.424.309,94 -11.646.631,46

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (Λ/86) (1η Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου 2014)

  (+)Υπόλοιπο  αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.  Χρήσεων -21.424.309,94 -11.646.631,46
Αποτελέσματα  Εκμεταλλεύσεως Σύνολο -32.328.435,24 -21.424.309,94
Κύκλος  Εργασιών (Πωλήσεις) 475.229,23 974.788,06 ΜΕΙΟΝ  1. Φόρος  εισοδήματος 0,00
Μείον : Κόστος  Πωλήσεων 468.330,77 966.815,03              2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00
Μικτά  αποτελέσματα (κέρδη)  εκμεταλλεύσεως 6.898,46 7.973,03 Ζημίες εις νέον -32.328.435,24 -21.424.309,94
Πλέον : 'Αλλα   έσοδα  εκμεταλλεύσεως 78.320,00 81.031,48  
Σύνολο 85.218,46 89.004,51
Μείον 
1. Εξοδα  Διοικητικής   Λειτουργίας 4.004.029,98 3.937.829,25
3. Εξοδα  Λειτουργίας Διαθέσεως 2.211.432,76 6.215.462,74 2.174.869,98 6.112.699,23

Μαρούσι 30 Απριλίου 2015
3. Εξοδα  Λειτουργίας Διαθέσεως 2.211.432,76 6.215.462,74 2.174.869,98 6.112.699,23
Μερικά  αποτελέσματα (ζημίες)  εκμεταλλεύσεως -6.130.244,28 -6.023.694,72
Πλέον
4. Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα 2.739,16 69,50 69,50
Μείον 
3. Χρεωστικοί  Τόκοι  καί  συναφή  έξοδα 4.569.997,08 -4.567.257,92 3.986.661,49 -3.986.661,49
Ολικά  Αποτελέσματα (Ζημίες)  Εκμεταλλεύσεως -10.697.502,20 -10.010.286,71
Πλέον/Μείον:  Έκτακτα  Αποτελέσματα
1. Εκτακτα  καί  ανόργανα  έσοδα 645,51 42.422,74
3. Εσοδα  προηγουμένων  χρήσεων 87.273,19 306.073,69

ΑΔΤ  ΑΙ-084725                                                ΑΔΤ ΑΚ570120
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                               ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αρ. Αδείας ΟΕΕ 78890 /Α'

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

3. Εσοδα  προηγουμένων  χρήσεων 87.273,19 306.073,69
87.918,70 348.496,43

Μείον
1. Εκτακτα  καί  ανόργανα  έξοδα 62.799,82 17.394,27
2.Έκτακτες ζημίες 0,00 38.075,42
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 231.741,98 294.541,80 -206.623,10 60.418,51 115.888,20 232.608,23
Οργανικά  καί  έκτακτα  αποτελέσματα (ζημίες) -10.904.125,30 -9.777.678,48
Σύνολο  αποσβέσεων  πάγιων  στοιχείων 5.943.996,37 5.968.244,98
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος 5.943.996,37 -                           5.968.244,98 -                               
ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων -10.904.125,30 -9.777.678,48ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων -10.904.125,30 -9.777.678,48

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας  SOLTECH Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έκθεση επί των Οικονομικών ΚαταστάσεωνΈκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας SOLTECH Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση 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 
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) Σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2160/1920 και ΕΓΛΣ) στις προηγούμενες χρήσεις α)  διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των «εξόδων εγκαταστάσεως»  μικρότερες από αυτές που θα έπρεπε να είχαν διενεργηθεί κατά 
ποσό ευρώ 615 χιλ.. Από την αιτία αυτή η αναπόσβεστη αξία των «εξόδων εγκαταστάσεως», τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά ποσό 615 χιλ.. β)  διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των μηχανημάτων ποσού ευρώ 1.230 χιλ. περίπου μικρότερες από αυτές που 
έπρεπε να είχαν διενεργηθεί, με συνέπεια η αξία των μηχανημάτων να εμφανίζεται αυξημένη κατά ευρώ 1.230 χιλ.,  και τα Ίδια Κεφάλαια αυξημένα κατά 1.230 χιλ. ευρώ.  2) Στον λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 2.499 χιλ. απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης 
εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατιθέμενες παρατηρήσεις των Ελεγκτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 2.102 χιλ. Κατά 
παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης αυτών των μετοχών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 397 χιλ., με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσης παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης αυτών των μετοχών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 397 χιλ., με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσης 
και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 3) Στους  λογαριασμούς «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές», «προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων» και «πελάτες» του  ενεργητικού, περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση είσπραξης ποσού 
ευρώ 358 χιλ., ευρώ 836 χιλ. και ευρώ 2.501 χιλ. περίπου αντίστοιχα. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να σχηματιστεί πρόβλεψη ευρώ 3.695 χιλ. περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η συνολική αξία των ανωτέρω 
λογαριασμών και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 3.695 χιλ. περίπου. 4)  δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 32 χιλ. περίπου, 
με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 32 χιλ.  τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται  αυξημένα κατά ευρώ 32 χιλ. και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως αυξημένα κατά ευρώ 2 χιλ..  5) Στο υπόλοιπο του λογαριασμού «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη 
χρήση», συνολικού ποσού ευρώ 32.811 χιλ. υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τραπεζικών δανείων ευρώ 29.171 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για αναλογούντες 
τόκους υπερημερίας ποσού ευρώ 1.904 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες και τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξημένα. 6) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 
2010. 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 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 SOLTECH Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 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 SOLTECH Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, 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.
Έμφαση Θεμάτων
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη παρ. 13 του προσαρτήματος, η οποία αναφέρει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2014 α) το σύνολο της αξίας των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της 
στοιχείων  β) υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές τραπεζικών υποχρεώσεων (σημείωση 5)  και η διοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων των εν λόγω υποχρεώσεων. Επίσης, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω σημειώσεών 
μας, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας καθίστανται κάτω από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη  πιθανότητας αδυναμίας αποπληρωμής 
μέρους των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω σημείωση του προσαρτήματος η διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει ενέργειες για την βελτίωση των παραπάνω γεγονότων και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και κατά 
επέκταση της ρευστότητας. 
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 
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, 10 Ιουνίου 2015
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