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Α. ΈΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖΠ ΝΟΘΩΡΖΠ ΔΙΔΓΘΡΟΗΑΠ ΙΝΓΗΠΡΟΗΑΠ
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο VOLTERRA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο VOLTERRA
ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο
θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ
ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ
θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο
απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ.
Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη
δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά
θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε
ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε
γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο
ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ
εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε
ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.

Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Απφ ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςε φηη νη θνξνινγηθέο δειψζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2011. Ωο εθ ηνχηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ
απηψλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ κεηξηθή εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη
ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ θαηαινγηζηνχλ ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη
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ζρεηηθή πξφβιεςε γηα απηή ηελ ελδερφκελε ππνρξέσζε. Απφ ηνλ έιεγρφ καο, δελ έρνπκε απνθηήζεη εχινγε
δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πξφβιεςεο πνπ ηπρφλ απαηηείηαη.
Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Θαηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε
γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε’, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ
εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο VOLTERRA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ θαη ηεο ζπγαηξηθήο απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ
απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.

Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2014
Ζ Νξθσηή Διέγθηξηα Ινγίζηξηα

Βαζηιηθή Ξαπαδήζηκνπ
ΑΚ ΠΝΔΙ 32821
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Β. ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2013

Θχξηνη Κέηνρνη,
Ρν ∆ηνηθεηηθφ Ππµβνχιην ηεο VOLTERRA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
παξνπζηάδεη µε ηελ παξνχζα έθζεζε ζηνπο κεηφρνπο, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2013. Ζ παξνχζα έθζεζε ηνπ ∆.Π. ζπληάρζεθε ζχµθσλα κε ην άξζξν 43α παξ.3 ηνπ
Θ.Λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Αλαζθόπεζε ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ
Θαηά ην έηνο 2013 ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζε αγνξά αγξνηεκαρίνπ έθηαζεο 18.340 κ2 ζηελ πεξηνρή Βέξγα
Θαζηνξηάο.
Ρελ 30/06/2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ε νπνία ελέθξηλε ηηο Νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01.01.2012-31.12.2012.
Γξάζεηο – Ξξννπηηθέο
Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηήζεθε θπξίσο ζηελ αλάπηπμε θαη αξηζηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ραξηνθπιαθίνπ έξγσλ
θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Νξγαλσηηθά:
Έγηλε βειηίσζε ησλ εκπνξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ιεηηνπξγίαο, πξνκήζεηα πιηθψλ
Έγηλε ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ αξρείσλ ηεο εηαηξείαο
Δγθαηαζηάζεθε ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο αλά έξγν θαη αλά δξαζηεξηφηεηα
Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαηά ην 2013, ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ελεξγεηαθώλ έξγσλ δηεθπεξαίσζε ηα
εμήο:
Έιαβε Άδεηα Δγθαηάζηαζεο γηα 1 αηνιηθφ πάξθν
πέβαιε αίηεζε ππαγσγήο ζηνλ Δπελδπηηθό Λόκν Λ. 3908/2011 γηα επηρνξήγεζε 2 Αηνιηθψλ
Ξάξθσλ.
Έιαβε έγθξηζε Ξεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΑΔΞΝ) γηα 1 Αηνιηθφ Ξάξθν
Ξξαγκαηνπνίεζε ηηο κειέηεο θαη έιαβε λέεο Κε-Γεζκεπηηθέο Ξξνζθνξέο Όξσλ ζύλδεζεο γηα 3
Αηνιηθά Ξάξθα απφ ηνλ ΑΓΚΖΔ
Ππλέρηζε ηελ αλάπηπμε ησλ έξγσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο θαη αμηνιφγεζε έξγα ηξίησλ πξνο
ζπλεξγαζία ή εμαγνξά.
Πε ζπλεξγαζία κε ηελ Ρερληθή Γηεχζπλζε, ζπλέβαιε ζηε δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκψλ γηα πξνκήζεηα
Αλεκνγελλεηξηψλ θαη Έξγσλ πνδνκήο θαηαξηίδνληαο ηνπο θαθέινπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο
πξνζθνξέο.
Ζ Ρερληθή Γηεχζπλζε θαηά ην 2013, ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ελεξγεηαθώλ έξγσλ δηεθπεξαίσζε ηα εμήο:
Νινθιήξσζε ηε ηερληθή αλάιπζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηε πξνκήζεηα αλεκνγελλεηξηψλ γηα ην Α/Ξ
Θνπξνκάληξη κε ζηφρν ηε ηερληθή επζπγξάκκηζε ηνπο.
Αλαζεψξεζε ην θάθειν δηαγσληζκνχ γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ Α/Ξ Θνπξνκάληξη κε ζηφρν ηε ηερληθή
βειηηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Γηεμήγαγε, ππνζηήξημε θαη νινθιήξσζε δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ Α/Ξ Θνπξνκάληξη.
Νινθιήξσζε ηε ηερληθή αλάιπζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ Α/Ξ Θνπξνκάληξη κε ζηφρν ηε
ηερληθή επζπγξάκκηζε ηνπο.
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πνζηήξημε ηερληθά ηελ αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ ηεο εηαηξείαο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηερληθέο
κειέηεο.
Ξξαγκαηνπνίεζε αμηνιφγεζε επηινγψλ ειεθηξηθήο ζχλδεζεο ησλ ππν αλάπηπμε Α/Ξ ηεο εηαηξείαο κε
ζθνπφ ηε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε ηνπο.
Ππκκεηείρε ζηελ αμηνιφγεζε Αηνιηθψλ Ξάξθσλ θαη άιισλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ ηνπ ηκήκαηνο αλάπηπμεο
ζε ηερληθφ επίπεδν.

Θαηά ην έηνο 2013 νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εκπνξηθνύ ηνκέα ήηαλ:
Σνλδξηθή (Trading)
Ππκκεηνρή ζηελ Ζκεξήζηα Αγνξά Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ ζηε δηαζχλδεζε Διιάδαο – Ηηαιίαο
Ξξαγκαηνπνίεζε Κεληαίσλ Δηζαγσγψλ Δλέξγεηαο απφ ην FYROM
Ξξαγκαηνπνίεζε Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ ζε εκεξήζην επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Παβ/θσλ
θαη ησλ αξγηψλ ηνπ έηνπο
Αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζηηο
Ζκεξήζηεο, Κεληαίεο θαη Δηήζηεο Αγνξέο Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ κε ηηο δηαζπλδεδεκέλεο ρψξεο.
Ιηαληθή (Retail)
Αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ Ξσιήζεσλ - Ππλεξγαζία κε Ξσιεηέο (Dealers) γηα ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ
Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Ππζηήκαηνο ERP γηα ηηο δηαδηθαζίεο Ρηκνιφγεζεο θαη Ινγηζηηθήο Θαηαρψξεζεο
ησλ κεληαίσλ Ινγαξηαζκψλ Ζι. Δλέξγεηαο
Γεκηνπξγία εθαξκνγψλ (Excel) γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε Γεδνκέλσλ Θαηαλάισζεο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο ησλ πειαηψλ
Γεκηνπξγία εθαξκνγψλ (Excel) γηα ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν ησλ εμφδσλ πξνκήζεηαο
Γεκηνπξγία εθαξκνγψλ (Excel) γηα ηελ αλάιπζε θαη δηακφξθσζε ηεο Πηξαηεγηθήο Γειψζεσλ Φνξηίνπ
Γεκηνπξγία εθαξκνγψλ (Excel) γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηνπ Αληαγσληζκνχ
Γεκηνπξγία θαη δηαξθήο ελεκέξσζε βάζεο δεδνκέλσλ εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο.

Νηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2013
Ρα απνηειέζµαηα ρξήζεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο:
Θύθινο εξγαζηώλ: O Όκηινο θαη ε εηαηξεία θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε πξαγκαηνπνίεζε έζνδα απφ εκπφξην
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο € 4.296.891 θαη απφ παξνρή ππεξεζηψλ € 620.460.(2012: € 4.645.403 θαη 499.996 φκηινο
θαη εηαηξεία.)
Θόζηνο πσιήζεσλ: Γηα ηε ρξήζε 2013 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ θαη εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ
€ 4.616.425 (2012:€ 5.024.933).
Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά): Γηα ηε ρξήζε 2013 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ αλήιζε ζην πνζφ
€ 10.093 θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ 10.266 (2012:€ 4.715 έμνδα ν φκηινο θαη 4.715 έμνδα ε
εηαηξεία).
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο: Γηα ηε ρξήζε 2013 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ αλήιζε ζην πνζφ
ησλ € 330.123 (2012: € 332.815) θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο € 258.930 (2012: € 323.385).
Έμνδα δηαζέζεσο: Γηα ηε ρξήζε 2013 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ θαη εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ
ησλ € 107.701 (2012: € 82.504).
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Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ: Γηα ηε ρξήζε 2013 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ αλήιζε
ζην πνζφ ησλ € 89.395 (2012: € 73.239) θαη εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 56.895 (2012: € 73.239).
Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό): Ρν θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζε επίπεδν Νκίινπ γηα ηελ
ρξήζε 2013 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 16.475 (2012: 32.464) θαη γηα ηελ εηαηξεία ην θαζαξφ
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ ρξήζε 2013 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 16.569 (2012: € 32.514).
Έμνδα θόξνπ ρξήζεο: Γηα ηε ρξήζε 2013 ζε επίπεδν Νκίινπ ην ελ ιφγσ θνλδχιη αλήιζε ζην πνζφ ησλ €
149.391 θαη γηα ηελ εηαηξεία € 147.156 (2012: € 9.795 ν φκηινο θαη 8.060 ε εηαηξεία).
Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο 2013 κεηά απφ θφξνπο δηακνξθψζεθε ζε επίπεδν Νκίινπ ζε δεκηά πνζφ € 449.115
(2012: δεκηέο 350.198) θαη γηα ηελ εηαηξεία ζε δεκηά πνζφ € 342.920 (2012: δεκηέο 338.983).

Αλάιπζε θνλδπιίσλ Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 31/12/2013
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία: Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ζε επίπεδν
Νκίινπ θαη εηαηξείαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αγνξέο αμίαο θηήζεσο επξψ 27.280. Αθνξνχλ αγνξά νηθνπέδνπ €
26.500 θαη έπηπια θαη ινηπφ εμνπιηζκφ € 780 ηα νπνία (έπηπια θαη ινηπφ εμνπιηζκφ) έρνπλ απνζβεζηεί πιήξσο
εληφο ηνπ 2013.
Yπεξαμία: Αλέξρεηαη ζε πνζφ € 91.837 ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ Α.Δ.
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Πε επίπεδν Νκίινπ αλέξρνληαη ζε πνζφ € 2.688.521 απφ ηα νπνία € 1977.233
αθνξνχλ ηελ αμία ησλ αδεηψλ παξαγσγήο, πνζφ € 336.401 άδεηεο εγθαηάζηαοεο θαη € 22.546 θφζηνο άδεηαο
εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (2012: € 998.433) θαη ην ππφινηπν πνζφ € 1.352.341 (2012: € 1.143.670) αθνξά
ακνηβέο θαη ηα έμνδα γηα ηηο άδεηεο παξαγσγήο κέρξη ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ γηα αδεηνδφηεζε απφ ηε ΟΑΔ
θαζψο θαη ηα θφζηε πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηε ιήςε ηεο άδεηαο παξαγσγήο κέρξη ηε θαηάζεζε θαθέινπ γηα ηε
ιήςε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε € 2.683.521 (2012:€ 2.142.102). Κε ηε
ιήςε ηεο άδεηαο παξαγσγήο απφ ηε ΟΑΔ ηα θφζηε κεηαθέξνληαη απφ ην θνλδχιη Άδεηεο παξαγσγήο θαη
εγθαηάζηαζεο ππφ εθηέιεζε ζην θνλδχιη Άδεηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Κε ηε ιήςε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ηα θφζηε πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θεθαινπνηνχληαη ζην θνλδχιη
Άδεηεο εγθαηάζηαζεο.
Θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ: Πε επίπεδν Νκίινπ αλέξρνληαη ζε πνζφ € 2.928.592 (2012: €
3.193.935) εθ ησλ νπνίσλ πνζφ €

2.139.825 (2012:€ 1.785.734) αθνξά ζε Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο

απαηηήζεηο θαη πνζφ € 788.767 (2012:€ 1.408.201) αθνξά Ραµεηαθά ∆ηαζέζηµα θαη Ηζνδχλακα θαη γηα ηελ
εηαηξεία αλέξρνληαη ζε πνζφ € 2.993.530 (2012: € 3.191.089) εθ ησλ νπνίσλ πνζφ € 2.215.058 (2012: €
1.809.850) αθνξά ζε Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη πνζφ € 778.472 (2012: € 1.381.239) αθνξά
Ραµεηαθά ∆ηαζέζηµα θαη Ηζνδχλακα.
Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο: Πε επίπεδν Νκίινπ θαη εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε πνζφ € 252.294 θαη
αθνξνχλ πξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία € 18.197 θαη ιεθζείζεο
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εγγπήζεηο € 87.941 θαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο € 146.156 (2012: € 79.191).
Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο: Πε επίπεδν Νκίινπ αλέξρνληαη ζε πνζφ € 2.472.724 εθ ησλ νπνίσλ πνζφ €
2.262.854 αθνξά ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο-πηζησηέο θαη πνζφ 209.870 αθνξά Φφξν εηζνδήκαηνο θαη
ινηπνί θφξνη πιεξσηένη θαη γηα ηελ εηαηξεία ζε πνζφ € 2.426.333 εθ ησλ νπνίσλ πνζφ € 2.226.463 αθνξά
ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο-πηζησηέο θαη πνζφ € 200.870 αθνξά Φφξν εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη
πιεξσηένη
Ίδηα θεθάιαηα: Ρν ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζε επίπεδν Νκίινπ ζηηο 31/12/2013 αλέξρεηαη ζε

€

3.101.910 εθ ησλ νπνίσλ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ αλέξρνληαη ζε δεκηά € 1.881.671 θαη γηα ηελ εηαηξεία
αλέξρεηαη ζε € 3.226.402 εθ ησλ νπνίσλ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ αλέξρνληαη ζε δεκηά € 1.757.179.

Δθηηκήζεηο θαη Ξξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο
Ζ Διιάδα ζαλ ρψξα απφ ην 2010 εθαξκφδεη ζθιεξφ πξφγξακκα εμπγίαλζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο. Ρα ζθιεξά
κέηξα ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη έρνπλ επηθέξεη χθεζε κε αληίθηππν ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Φαίλεηαη
φηη ε θαηάζηαζε ζ’ αξρίζεη λα βειηηψλεηαη απφ ην 2014.
Πρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ αθνξά ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο, ην 2013 είρακε ζαλ ρψξα
(Διιάδα):
Πχλνιν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 48.296.165 MWh έλαληη 48.773.999 MWh ην 2012. Κείσζε
0,97%.
Ρν κεξίδην παξαγσγήο ησλ ΑΞΔ (αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο), ήηνη 7.197.054 MWH ζε ζρέζε κε ην
2012 πνπ ήηαλ 7.005.119 MW, ήηνη αχμεζε 0,97%.
Ρν ζχλνιν ηεο δηαθίλεζεο ελέξγεηαο (παξαγσγή εηζαγσγέο-εμαγσγέο), 50.017.853 MWh, έλαληη
50.558.167 ην 2012, ήηνη κεησκέλε θαηά 0,99%.
Πην ηέινο ηνπ 2013 ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ησλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα ήηαλ 4,751 MW έλαληη 3,638 MW ηνπ
2012.
Ρν 2014 θαίλεηαη λα μεθαζαξίδεη αξθεηά ην ζέκα ησλ θνξεζκέλσλ δηθηχσλ. Έηζη ίζσο ελεξγνπνηεζνχλ νξηζκέλα
project ηεο Volterra πνπ αλακέλνπλ ηελ θιίζε απφ ηελ ΟΑΔ. Όζσλ αθνξά ηνπ εκπνξηθνχ ηνκέα, ή εηαηξεία
βάζεη ζρεδίνπ αλαπηχζζεηαη ζηε ιηαληθή αγνξά (κεζαία-ρακειή ηάζε), θαη ζηηο εηζαγσγέο-εμαγσγέο απφ θαη
πξνο ΗΡΑΙΗΑ-ΒΝΙΓΑΟΗΑ, FYROM-ΡΝΟΘΗΑ.
Νη πξννπηηθέο ζηνλ ηνκέα εκπνξίαο είλαη κεγάιεο θαζψο κέρξη ηέινο ηνπ 2016 αλακέλεηαη ε πιήξεο
απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο.
Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ
Πηελ παξνχζα θάζε ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά ιεηηνπξγίαο θαη δελ αλακέλεηαη λα
αληηκεησπίζεη ζέκαηα ζνβαξνχ θηλδχλνπ.
Γελ έρεη εθηεζεί κέρξη ζήκεξα ζε θηλδχλνπο αγνξάο φπσο ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν επηηνθίνπ.
Δπίζεο, δελ έρεη εθηεζεί ζε πςειφ βαζκφ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (θαζψο ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ εθηίζεληαη ζην
θίλδπλν απηφ είλαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηα νπνία είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε θεξέγγπεο ηξάπεδεο)
θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.
Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα ηεο εηαηξείαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηή
επηρεηξήζεηο θαη πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ. 2190/20 θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Γ.Ξ.Σ.Α.
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Νη ζπλαιιαγέο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο πνπ αθνξνχλ πσιήζεηο θαη αγνξέο θαη ιήςε ππεξεζηψλ πξνο θαη
απφ ηα ζπλδεφκελα κέξε έρνπλ σο αθνινχζσο:

πνζά ζε επξψ

Ζςοδα και ζξοδα με ςυνδεόμενα μζρη

Ιήςεηο αγ αζώλ & ππεξεζηώλ
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA

ΝΚΗΙΝΠ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2012
31/12/2013
Αλαζεσξεκέλν
100.540
46.310
1.314.816

2.056.468

SORGENIA GREEN SRL

66.250

50.000

ΑΘΖΛΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΔ

13.300

-

358

-

MONDO TRAVEL AE
Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο δηνίθεζεο

130.000

152.000

1.625.264

2.304.778

πνζά ζε επξψ

Ξσιήζεηο αγ αζώλ & ππεξεζηώλ
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA

ΝΚΗΙΝΠ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2012
31/12/2013
Αλαζεσξεκέλν
384.066
362.021
906.276

758.972

ΔΡΔΘ ΑΔ

21.526

17.140

ΞΟΝΔΡ ΑΔ

77.333

68.128

1.389.201

1.206.261

Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ απφ θαη πξνο ηα ζπλδεφκελα κέξε, έρνπλ σο αθνινχζσο:

Απαιτήςεισ - Τποχρεώςεισ με ςυνδεόμενα μζρη
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
Δηζπξαθηέα
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
ΔΡΔΘ ΑΔ
ΞΟΝΔΡ ΑΔ

104.213

31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν
56.394

28.363

238.192

1.302

1.446

160.729

105.804

31/12/2013

294.607

401.836
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πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙ ΝΠ
Ξιεξσηέα

89.475

31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν
17.202

31/12/2013

J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA

554.890

595.459

SORGENIA GREEN SRL

38.000

25.750

ΑΘΖΛΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΔ
Ακνηβέο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ

16.359

-

22.000

11.875

720.724

650.286

Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο απφ θαη πξνο ηα ζπλδεφκελα κέξε, έρνπλ σο αθνινχζσο:

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δηζπξαθηέα

104.213

31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν
56.394

28.363

238.192

31/12/2013

J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
ΔΡΔΘ ΑΔ
ΞΟΝΔΡ ΑΔ
ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ ΑΔ

1.302

1.446

160.729

105.804

90.000

90.000

384.607

491.836

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Ξιεξσηέα

89.475

31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν
17.202

31/12/2013

J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA

554.890

595.459

SORGENIA GREEN SRL

38.000

25.750

ΑΘΖΛΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΔ

16.359

-

Ακνηβέο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ

22.000

11.875

720.724

650.286

Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο.
Νη δεζκεχζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ηελ 31/12/2013 αλέξρνληαη ζε επξψ 103.600 θαη αθνξνχλ ηε κεηξηθή
εηαηξεία. Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε γηα ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία.
Γελ ππάξρνπλ, εθηφο ησλ αλσηέξσ άιιεο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα απαηηήζεσλ- ππνρξεψζεσλ θαη δεζκεχζεσλ
κε ζπλδεδεκέλα κέξε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 24.
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Κεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα
Κε ηελ απφ 20/01/2014 απφθαζε ηνπ Γ.Π., ε εηαηξεία έδσζε ηακεηαθή δηεπθφιπλζε πνζνχ 50.000
επξψ ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ AE.
Πηελ απφ 06/02/2014 Έθηαθηε Γ.Π. νη κέηνρνη απνθάζηζαλ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
εηαηξείαο θαηά 2.500.000,00 επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 1.500.000,00 επξψ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ
λα θαιπθζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο θαη πνζφ 1.000.000,00 επξψ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ γηα ην Αηνιηθφ Ξάξθν "ΘνπξνκάληξηΟηγαλφιαθθα". Ππγθεθξηκέλα ην πνζφ ηνπ 1.000.000,00 επξψ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμαγνξά ησλ
αδεηψλ παξαγσγήο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ 8MV απφ ηελ εηαηξεία VATORA AE, θαζψο
θαη γηα ηελ ρξεκαηνδνηηθή θάιπςε ησλ αξρηθψλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ησλ 16MV.
Κε ηελ απφ 27/03/2014 απφθαζε ηνπ Γ.Π., ε εηαηξεία πξνέβε ζηε ζχζηαζε κίαο κνλνπξφζσπεο
αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «VOLTERRA K-R ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «VOLTERRA K-R ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ Α.Δ.»,
κε εηαηξηθφ θεθάιαην 500.010 επξψ ην νπνίν ζα θαηαλέκεηαη 16.667 κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 30
επξψ ε θάζε κία. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα είλαη ηα εμήο: Θσλζηαληίλνο Θνπβαξάο ηνπ
Δπακεηλψλδα σο Ξξφεδξν, Ξαλαγηψηεο Λίθνπ ηνπ Θσλζηαληίλνπ σο Γηεπζχλνληαο Πχκβνπινο θαη
Andrea (Αληξέα) Fiocchi (Φηφθη) ηνπ Vittorio (Βηηφξην) σο κέινο.
Κε ηελ απφ 01/04/2014 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ε εηαηξεία πξνέβε ζηε ζχλαςε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ
πξνζπκθψλνπ γηα ηελ πψιεζε θαη κεηαβίβαζε πξνο ηελ VOLTERRA ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξηθψλ
κεξηδίσλ (ήηνη 600 εηαηξηθψλ κεξηδίσλ) ηεο εηαηξείαο «ΔΙΞΗΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ
ΔΘΛΖΠ» ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο θαη ηα γξαθεία απηήο επί ηεο νδνχ Αγίνπ
Θσλζηαληίλνπ αξηζκφο 40, απφ ηηο δχν εηαίξνπο απηήο – εηαηξείεο κε ηελ επσλπκία 1) «ΒΑΠΗΙΖΠ
ΘΝΘΘΗΛΗΓΖΠ – ΠΑΒΒΑΠ ΠΡΗΒΖΠ ΝΔ» (θπξίαο 54 κεξηδίσλ) θαη 2)«IMHOTEP INTERNATIONAL S.A»
(θπξίαο 546 κεξηδίσλ), κε ζπλνιηθφ ηίκεκα 700.000 επξψ, ην νπνίν πξνζχκθσλν ζα νξίδεη φηη ε
VOLTERRA έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ
εγγξάθνπ αγνξαπσιεζίαο θαη κεηαβίβαζεο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, θαζψο θαη φηη ε «ΔΙΞΗΠ
ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» θαη/ ή νη εηαίξνη απηήο ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε
άδεηαο εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ζηε ζέζε «Ακπέιηα – Ξιαηαλάθηα» ησλ Γήκσλ Θεβαίσλ θαη
Σαιθηδαίσλ ησλ Ξ.Δ. Βνησηίαο θαη Δπβνίαο, ηζρχνο 20 MW γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί κε ηελ απφθαζε ππ’
αξ. 272/2011 ηεο Ο.Α.Δ άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθφ ζηαζκφ.

Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, δελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα
αθνξνχλ ηελ εηαηξεία θαη επηβάιιεηαη ε αλαθνξά ηνπο απφ ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα
Καξνχζη, 30 Απξηιίνπ 2014
Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Θσλζηαληίλνο Θνπβαξάο
Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.
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Γ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31ε ∆ΔΘΔΚΒΟΗΝ
2013
Νη ζπλεµµέλεο εηήζηεο Νηθνλνµηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην ∆ηνηθεηηθφ Ππµβνχιην ηεο VOLTERRA A.E.
ηελ 30/4/2014 θαη έρνπλ δεµνζηνπνηεζεί

µε

ηελ αλάξηεζε ηνπο

ζην

δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε

www.volterra.gr, φπνπ ζα παξαµείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεµα
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εµεξνµελία ηεο ζχληαμεο θαη δεµνζηνπνίεζήο ηνπο.
Δπηζεµαίλεηαη φηη ηα δεµνζηνπνηεζέληα νηθνλνµηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
Νηθνλνµηθέο Θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε µηα γεληθή ελεµέξσζε γηα ηελ
νηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζµαηα ηεο Δηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσµέλε εηθφλα ηεο
νηθνλνµηθήο ζέζεο ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηαµεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο, ζχµθσλα µε ηα
∆ηεζλή Ξξφηππα Σξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο.
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΝΚΗΙΝ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
Πεκ.
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Κε θπθινθνξνύλ ελεξγ εηηθό
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
πεξαμία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ππκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο
Ινηπά ζηνηρεία παγίνπ ελεξγεηηθνχ

31/12/2013

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

31/12/2013

31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

7
8
9
10
11

116.500
91.837
2.688.521
1.478
2.898.336

122.500
191.837
2.142.102
1.478
2.457.917

26.500
2.683.521
200.000
1.478
2.911.499

2.142.102
300.000
1.478
2.443.580

12
13

Πύλνιν θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ

2.139.825
788.767
2.928.592

1.785.734
1.408.201
3.193.935

2.215.058
778.472
2.993.530

1.809.850
1.381.239
3.191.089

Πύλνιν Δλεξγ εηηθνύ

5.826.928

5.651.852

5.905.029

5.634.669

3.609.402
1.381.605
(7.426)
(1.881.671)

3.609.402
1.381.605
(7.217)
(1.432.556)

3.609.402
1.381.605
(7.426)
(1.757.179)

3.609.402
1.381.605
(7.217)
(1.414.259)

3.101.910

3.551.234

3.226.402

3.569.531

Πύλνιν κε θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ
Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά
Θέξδε (δεκίεο) εηο λένλ

14
14
15 , 30

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (α)

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν απφ
ηελ ππεξεζία
Ινηπέο πξνβιέςεηο θαη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο

16
17, 30

146.156

-

146.156

-

18.197
87.941
252.294

17.414
61.777
79.191

18.197
87.941
252.294

17.414
61.777
79.191

2.262.854
209.870
2.472.724

1.852.318
169.109
2.021.427

2.225.463
200.870
2.426.333

1.817.838
168.109
1.985.947

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ (β)

2.725.018
3.101.910

2.100.618
3.551.234

2.678.627
3.226.402

2.065.138
3.569.531

ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ (α+β)

5.826.928

5.651.852

5.905.029

5.634.669

18

Πύλνιν Καθξνπξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη
Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ

19, 30
20, 30

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Ξιεξνθνξίεο γηα ηα «Αλαζεσξεκέλα» θνλδχιηα βιέπε ζεκείσζε 30.
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΝΚΗΙΝ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ
31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
Πεκ.
Θχθινο εξγαζηψλ
Θφζηνο Ξσιήζεσλ
Κηθηό θέξδνο
Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά)
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Έμνδα δηαζέζεσο
Θέξδε (δεκηέο) εθκεηάιιεπζεο
Απνκείσζε θφζηνπο ππεξαμίαο/ζπκκεηνρψλ
Απνκεηψζεηο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)
Θέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο

31/12/2013

31/12/2012

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2012
31/12/2013
Αλαζεσξεκέλν

21
22

4.917.352
(4.616.425)
300.927

5.145.399
(5.024.993)
120.406

4.917.352
(4.616.425)
300.927

5.145.399
(5.024.993)
120.406

25, 30
23, 30
24

10.093
(330.123)
(107.701)
(126.804)

(4.715)
(332.815)
(82.504)
(299.628)

10.266
(258.930)
(107.701)
(55.438)

(4.715)
(323.385)
(82.504)
(290.198)

26

(100.000)

27

(89.395)
16.475
(299.724)

(73.239)
32.464
(340.403)

(56.895)
16.569
(195.764)

(73.239)
32.514
(330.923)

(149.391)
(449.115)

(9.795)
(350.198)

(147.156)
(342.920)

(8.060)
(338.983)

(449.115)

(350.198)

(342.920)

(338.983)

28, 30

29

Ρα θαζαξά θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο
αλαινγ νύλ ζε:
Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο

-

(100.000)

-

Θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή
- Βαζηθά (ζε επξώ)
Ξξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε επξώ)

-

Θέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ
απνζβέζεσλ

-

(124.980)

-

(296.799)

(53.614)

-

(287.369)

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΝΚΗΙΝ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ
ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
ΝΚΗΙΝΠ
Πεκ.
Θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Ππγ θεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο
Ππγ θεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο
αλαινγ νύλ ζε:
Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο

30

31/12/2013

31/12/2012

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2012
31/12/2013
Αλαζεσξεκέλν

(449.115)

(350.198)

(342.920)

(338.983)

(209)
(449.115)

(588)
(350.198)

(209)
(343.129)

(588)
(339.571)

(449.115)

(350.198)

(343.129)

(339.571)

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Ξιεξνθνξίεο γηα ηα «Αλαζεσξεκέλα» θνλδχιηα βιέπε ζεκείσζε 30.

Ετήςιεσ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ για τη χρήςη από 1 η Ιανουαρίου 2013 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2013
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΡΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΝΚΗΙΝ
ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
Θεθάιαην ππέξ ην
Αξηζκόο κεηνρώλ Κεηνρηθό Θεθάιαην
Απνζεκαηηθά
άξηην
πόινηπν ηελ 1/1/2012
Ξξνζαξκνγέο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 19
πόινηπν ηελ 1/1/2012 Αλαζεσξεκέλν
Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο

1.203.134

3.609.402

1.381.605

1.203.134

3.609.402

1.381.605

-

Απνηειέζκαηα ρξήζεο Αλαζεσξεκέλν
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο
πόινηπν ηελ 31/12/2012 Αλαζεσξεκέλν

1.203.134

-

3.609.402

-

1.381.605

Απνηειέζκαηα εηο
λέν

(6.629)
-6.629

Πύλνιν Θεθαιαίσλ

(1.082.358)

3.908.649
-6.629
3.902.020

-1.082.358

-

-

(588)
(588)

(350.198)
(350.198)

(7.217)

(1.432.556)

(350.198)
(588)
(350.786)
3.551.234
πνζά ζε επξψ

ΝΚΗΙΝΠ
Θεθάιαην ππέξ ην
Αξηζκόο κεηνρώλ Κεηνρηθό Θεθάιαην
Απνζεκαηηθά
άξηην
πόινηπν ηελ 1/1/2013 Αλαζεσξεκέλν
Ππλαιιαγ έο κε ηδηνθηήηεο

-

Απνηειέζκαηα ρξήζεο
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Ππγ θεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο
πόινηπν ηελ 31/12/2013

1.203.134

1.203.134

3.609.402
-

3.609.402

1.381.605
-

1.381.605

Απνηειέζκαηα εηο
λέν

-7.217

Πύλνιν Θεθαιαίσλ

-1.432.556

-

-

(209)
(209)

(449.115)
(449.115)

(7.426)

(1.881.671)

3.551.234
(449.115)
(209)
(449.324)
3.101.910

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Ξιεξνθνξίεο γηα ηα «Αλαζεσξεκέλα» θνλδχιηα βιέπε ζεκείσζε 30.
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΡΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
πνζά ζε επξψ
Αξηζκόο κεηνρώλ
πόινηπν ηελ 1/1/2012

Κεηνρηθό Θεθάιαην

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Θεθάιαην ππέξ ην
Απνζεκαηηθά
άξηην

1.203.134

3.609.402

1.381.605

1.203.134

3.609.402

1.381.605

Ξξνζαξκνγέο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 19
πόινηπν ηελ 1/1/2012 Αλαζεσξεκέλν
Ππλαιιαγ έο κε ηδηνθηήηεο

-

Απνηειέζκαηα ρξήζεο Αλαζεσξεκέλν
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Ππγ θεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο
πόινηπν ηελ 31/12/2012 Αλαζεσξεκέλν

1.203.134

-

3.609.402

-

1.381.605

Απνηειέζκαηα εηο
λέν

(6.629)
-6.629

Πύλνιν Θεθαιαίσλ

(1.075.276)

3.915.731
-6629
3.909.102

-1.075.276

-

-

(588)
(588)

(338.983)
(338.983)

(7.217)

(1.414.259)

(338.983)
(588)
(339.571)
3.569.531

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Θεθάιαην ππέξ ην
Αξηζκόο κεηνρώλ Κεηνρηθό Θεθάιαην
Απνζεκαηηθά
άξηην
πόινηπν ηελ 1/1/2013 Αλαζεσξεκέλν
Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο

-

Απνηειέζκαηα ρξήζεο
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο
πόινηπν ηελ 31/12/2013

1.203.134

1.203.134

3.609.402
-

3.609.402

1.381.605

Απνηειέζκαηα εηο
λέν

(7.217)

-1.414.259

-

-

-

(209)
(209)

(342.920)
(342.920)

(7.426)

(1.757.179)

1.381.605

Πύλνιν Θεθαιαίσλ

-

3.569.531
(342.920)
(209)
(343.129)
3.226.402

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Ξιεξνθνξίεο γηα ηα «Αλαζεσξεκέλα» θνλδχιηα βιέπε ζεκείσζε 30.
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΡΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΝΚΗΙΝ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2013

Πεκ.

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

31/12/2013

31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηνηήηεο
Θέξδε/ (Εεκηέο) πξν θόξσ λ

30

Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Ξξνβιέςεηο
Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απνκεηψζεηο ππεξαμίαο /ζπκκεηνρψλ
Έζνδα απφ αρξεζηκ. πξνβιεςεηο απνδ. πξνζσπηθνχ
Ξηζησηηθνί ηφθνη
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

30

30
30

(299.724)

(340.403)

2.829
2.947
73.239

(195.764)

1.824
56.895
100.000

(330.923)

1.824
1.000
89.395
100.000
(17.927)
1.453

2.829
1.947
73.239

(34.219)
1.755

(17.919)
1.351

(34.219)
1.705

(387.492)
508.936

(621.300)
1.209.759

(405.208)
466.624

(619.586)
1.178.780

Κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο
(Αχμεζε)/Κείσζε απνζεκάησλ
(Αχμεζε)/Κείσζε απαηηήζεσλ
Αχμεζε/(Κείσζε) ππνρξεψζεσλ
Πύλνιν εηζξνώ λ/(εθξνώ λ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο(α)
Ρφθνη πιεξσζέληεο
Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη

(2.535)
(1.453)
(1.735)

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώ λ
δξαζηεξηνηήησ λ

(5.723)

294.607

7.803

(1.142)
-

(1.351)
(500)

293.465

5.952

273.772
(1.092)
272.680

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηνηήηεο
Αγνξέο ελζσκάησλ & άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ

(631.638)

(810.410)

(626.638)

(810.410)

17.927

34.219
-

17.919
-

34.219
-

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ
Ρφθνη εηζπξαρζέληεο
Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Πύλνιν εηζξνώ λ/(εθξνώ λ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο(β)

(613.711)

(776.191)

(608.719)

(776.191)

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηνηήηεο
Πύλνιν εηζξνώ λ/(εθξνώ λ) από
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο(γ)

Θαζαξή αύμεζε/(κείσ ζε) ζηα ηακεηαθά
δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο
ρξήζεο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο
ρξήζεο

-

-

-

-

(619.434)

(482.726)

(602.767)

(503.511)

1.408.201

1.890.927

1.381.239

1.884.750

788.767

1.408.201

778.472

1.381.239

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Ξιεξνθνξίεο γηα ηα «Αλαζεσξεκέλα» θνλδχιηα βιέπε ζεκείσζε 30.
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Γ. ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
1.1 Δπσλπκία, έδξα, δηνίθεζε θαη εμέιημε εηαηξείαο
Ζ Δηαηξεία «AΟΓΔΠΡΖΠ ΑΛΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΛΔΩΠΗΚΩΛ ΞΖΓΩΛ
ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑΟΓΔΠΡΖΠ Α.Δ., κεηνλνκάζηεθε ζε «VOLTERRA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ» θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «VOLTERRA A.Δ.» Α.Δ. ζε εθηέιεζε ηεο απφ
11/3/2010 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ (ΦΔΘ 2420/9.4.2010).
Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ζηηο 3/4/2007 θαη έρεη θαηαζηαηηθή δηάξθεηα κέρξη ηελ 31/12/2057.
Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην δήκν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο επί ηεο νδνχ Ακαξνπζίνπ-Σαιαλδξίνπ 16, Ρ.Θ
151 25.
Κε ηελ απφ 30/06/2013 απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο εθιέρζεθε λέν
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία νξίζηεθε κέρξη θαη ηελ 30/6/2016.
Θσλζηαληίλνο Θνπβαξάο (Ξξφεδξνο)
Σξήζηνο Ησάλλνπ (Πχκβνπινο)
Olivier Claude Prudhomme (Πχκβνπινο)
Andrea Fiocchi (Πχκβνπινο)
Mario Molinari (Πχκβνπινο)
Massimo Orlandi (Πχκβνπινο)
Κε ην απφ 26/9/2013 Ξξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αληηθαηαζηάζεθε ν Massimo Orlandi θαη εθιέρζεθε
λέν κέινο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ν Andrea Mangoni θαη ε λέα ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ νπνίνπ
ε ζεηεία νξίζηεθε κέρξη θαη ηελ 30/6/2016 έρεη σο εμήο :
Θσλζηαληίλνο Θνπβαξάο (Ξξφεδξνο)
Σξήζηνο Ησάλλνπ (Πχκβνπινο)
Olivier Claude Prudhomme (Πχκβνπινο)
Andrea Fiocchi (Πχκβνπινο)
Mario Molinari (Πχκβνπινο)
Andrea Mangoni (Πχκβνπινο)
Ρν παξαπάλσ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εγθξίλεη ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Πηηο 31/12/2013 ε Δηαηξεία απαζρνινχζε 5 άηνκα πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ
ρξφλνπ (31/12/2012: 5 άηνκα).
Δπνπηεχνπζα αξρή: ΞΔΟΗΦΔΟΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ Ξ.Δ ΒΝΟΔΗΝ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΩΛ Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΖΠ
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ: 998808439
Αξκφδηα Γ.Ν.:ΦΑΒΔ ΑΘΖΛΩΛ
Αξηζκφο Κεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ:62909/01ΑΡ/Β/07/177.
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1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο
Πθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη:
ε θαηαζθεπή, ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ε δηεχζπλζε, ε επίβιεςε, ε ζπληήξεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε
Κνλάδσλ Ξαξαγσγήο Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο,
ε θαηαζθεπή, ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ε δηεχζπλζε, ε επίβιεςε, ε ζπληήξεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε
Θεξκηθψλ Κνλάδσλ Ξαξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο,
ε ζχληαμε θαη εθπφλεζε ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ, εξεπλψλ θαη ζρεδίσλ θαη ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ
αδεηψλ,
ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχισλ θαη γεληθά ε παξνρή ππεξεζηψλ πάζεο θχζεσο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
αλάπηπμε ηερληθψλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ απφ Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο, θαη
ε εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
1.3 Ξιεξνθνξίεο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ ηεο Θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α.
Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηελ 31ε ∆εθεµβξίνπ 2013 πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο θαη ηελ 31ε ∆εθεµβξίνπ 2013:

-

Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη
ζχµθσλεο µε ηα ∆ηεζλή Ξξφηππα Σξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο (∆ΞΣΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ
Δπηηξνπή ∆ηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ δηεξµελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ
εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξµελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε µέρξη ηελ 31/12/2013.

-

Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.

-

Κε ηελ 25/6/2012 Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίζζεθε ε πξναηξεηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ 2012. Νη απνθάζεηο ηεο ΡΓΠ γλσζηνπνηήζεθαλ ζην κεηξψν
Α.Δ. Ν ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2011 ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ήηαλ
πξναηξεηηθφο.

-

Νη ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο, γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2012 ζπλέηαμαλ θαη δεκνζίεπζαλ ηηο
Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο
αξρέο, κεζφδνπο θαη εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο παξνπζηαδφκελεο ζπγθξηηηθέο ρξήζεηο, πξνζαξκνζκέλσλ
κε λέα πξφηππα θαη ηηο αλαζεσξήζεηο επί πξνηχπσλ (αλαζεψξεζε ΓΙΞ 19 βιέπε παξαθάησ).

-

Ρν ιεηηνπξγηθφ λφµηζµα ηεο Δηαηξείαο, δειαδή ην λφµηζµα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνµηθνχ πεξηβάιινληνο
ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία είλαη ην Δπξψ. Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε επξψ εθηφο εάλ
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Ξξέπεη λα ζεµεησζεί

φηη ηα πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ

δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηχπν (ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) είλαη ζε ρηιηάδεο επξψ θαη ιφγσ
ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγµαηηθά αζξνίζµαηα ησλ πνζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο
νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη λα µελ είλαη αθξηβψο ίζα µε ηα αζξνίζµαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο
παξνχζεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο.
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-

Έρνπλ εγθξηζεί ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζην παξφλ,

νκφθσλα απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 30 Απξηιίνπ

2014. Ζ επαλέγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2012 έγηλε θαζψο ε αλαζεψξεζε ηνπ
ΓΙΞ 19 επέθεξε αιιαγέο ζηα θνλδχιηα ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο. Δπηπξφζζεηα γηα ιφγνπο
ζπγθξηζηκφηεηαο έρεη γίλεη αλαηαμηλφκεζε κεηαμχ ησλ θνλδπιίσλ Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
θαη Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη πνπ αθνξά ην ηέινο επηηεδεχκαηνο ηεο ρξήζεο
2012. Ζ αλαηαμηλφκεζε απηή ζηα θνλδχιηα ηεο ρξήζεο 2012 δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηα
απνηειέζκαηα, ίδηα θεθάιαηα θαη ζηε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Νη επηδξάζεηο απφ ηελ αλαζεψξεζε
ηνπ ΓΙΞ 19 θαζψο θαη νη αλαηαμηλνκήζεηο θνλδπιίσλ ηεο ρξήζεο 2012 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε
ζεκείσζε 30. Βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο δελ επηηξέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο.
-

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ην 2011 αλέπηπμε ηε δξαζηεξηφηεηα εκπνξίαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη βξίζθεηαη
ζηε θάζε νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (δελ έρεη επέιζεη δηαθνπή
εθκεηάιιεπζεο/δξαζηεξηφηεηαο).

-

Ν ελνπνηεκέλνο πεξηιακβάλεη ηελ κνλαδηθή ζπγαηξηθή εηαηξεία ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ Α.Δ. ηεο νπνίαο ε Δηαηξεία
θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.

-

Ξεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ J&P-ΑΒΑΜ Α.Δ. κε έδξα ζηελ
Διιάδα θαη SORGENIA Green Srl κε έδξα ζηελ Ηηαιία κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ θάζε κία
εηαηξεία μερσξηζηά θαηέρεη πνζνζηφ 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο.

2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή
ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο,
ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ
Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο
Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη φια ηα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαηά
ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2010.
Ξξόηππα ζε ηζρύ θαηά ηελ 31.12.2010
Γηεζλέο Ινγηζηηθό Ξξόηππν

Ξεξηγξαθή

ΓΙΞ 1

Ξαξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

ΓΙΞ 2

Απνζέκαηα

ΓΙΞ 7

Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ

ΓΙΞ 8

Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε

ΓΙΞ 10

Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ

Ετήςιεσ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ για τη χρήςη από 1 η Ιανουαρίου 2013 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2013

Σελίδα 22

VOLTERRA A.E. – Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, ΤΚ 151 25, Μαρούσι
ΓΙΞ 11

Ππκβάζεηο Θαηαζθεπήο

ΓΙΞ 12

Φφξνη εηζνδήκαηνο

ΓΙΞ 16

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

ΓΙΞ 17

Κηζζψζεηο

ΓΙΞ 18

Έζνδα

ΓΙΞ 19

Ξαξνρέο ζε εξγαδφκελνπο

ΓΙΞ 20

Ινγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο
ππνζηήξημεο

ΓΙΞ 21

Νη επηδξάζεηο κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο

ΓΙΞ 23

Θφζηνο δαλεηζκνχ

ΓΙΞ 24

Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ

ΓΙΞ 26

Ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο θαη παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία

ΓΙΞ 27

Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

ΓΙΞ 28

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο

ΓΙΞ 29

Ξαξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο

ΓΙΞ 31

Ππκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο

ΓΙΞ 32

Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε

ΓΙΞ 33

Θέξδε θαηά κεηνρή

ΓΙΞ 34

Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά

ΓΙΞ 36

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

ΓΙΞ 37

Ξξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ΓΙΞ 38

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ΓΙΞ 39

Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα_Αλαγψξηζε θαη επηκέηξεζε, κε εμαίξεζε νξηζκέλεο
δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ

ΓΙΞ 40

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

ΓΙΞ 41

Γεσξγία

ΚΔΓ 7

Δηζαγσγή ηνπ Δπξψ

ΚΔΓ 10

Θξαηηθή ππνζηήξημε - Θακία εηδηθή ζρέζε κε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

ΚΔΓ 12

Δλνπνίεζε - Νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ

ΚΔΓ 13

Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο - Κε ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ
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θνηλνπξαθηνχληεο
ΚΔΓ 15

Ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο - Θίλεηξα

ΚΔΓ 21

Φφξνη εηζνδήκαηνο - Αλάθηεζε αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε απνζβέζηκσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

ΚΔΓ 25

Φφξνη εηζνδήκαηνο - Κεηαβνιέο ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο κηαο νηθνλνκηθήο
νληφηεηαο ή ησλ κεηφρσλ ηεο

ΚΔΓ 27

Δθηίκεζε ηεο νπζίαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ην λνκηθφ ηχπν ηεο
κίζζσζεο

ΚΔΓ 29

Γλσζηνπνίεζε - Ππκθσλίεο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο
ππεξεζηψλ

ΚΔΓ 31

Έζνδα - Ξξάμεηο αληαιιαγήο πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο δηαθήκηζεο

ΚΔΓ 32

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - Θφζηνο δηθηπαθνχ ηφπνπ

ΓΞΣΑ 1

Ξξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο

ΓΞΣΑ 2

Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ

ΓΞΣΑ 3

Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ

ΓΞΣΑ 4

Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα

ΓΞΣΑ 5

Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη
δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο

ΓΞΣΑ 6

Έξεπλα θαη αμηνιφγεζε νξπθηψλ πφξσλ

ΓΞΣΑ 7

Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο

ΓΞΣΑ 8

Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο

ΔΓΓΞΣΑ 1

Κεηαβνιέο ζε πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο παξνπιηζκνχ, απνθαηάζηαζεο θαη
ζπλαθείο ππνρξεψζεηο

ΔΓΓΞΣΑ 2

Κεηνρέο κειψλ ζε ζπλεηαηξηζηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη παξφκνηα κέζα

ΔΓΓΞΣΑ 4

Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ εάλ κία ζπκθσλία εκπεξηέρεη κίζζσζε

ΔΓΓΞΣΑ 5

Γηθαηψκαηα ζπκκεηνρψλ ζε ηακεία παξνπιηζκνχ, απνθαηάζηαζεο θαη
πεξηβαιινληηθήο εμπγίαλζεο

ΔΓΓΞΣΑ 6

πνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ζπγθεθξηκέλε αγνξά Απφβιεηα ειεθηξνινγηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ

ΔΓΓΞΣΑ 7

Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο ηεο επαλαδηαηχπσζεο βάζεη ηνπ ΓΙΞ 29
Σξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο

ΔΓΓΞΣΑ 8

Ξεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 2

ΔΓΓΞΣΑ 9

Δπαλεθηίκεζε ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ
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ΔΓΓΞΣΑ 10

Δλδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά θαη απνκείσζε

ΔΓΓΞΣΑ 11

ΓΞΣΑ 2 - Ππλαιιαγέο νκίινπ θαη ηδίσλ κεηνρψλ

ΔΓΓΞΣΑ 12

Γηαθαλνληζκνί γηα ηελ παξνρή δεκφζηαο ππεξεζίαο

ΔΓΓΞΣΑ 13

Ξξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ

ΔΓΓΞΣΑ 14

Ρν φξην ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, νη ειάρηζηεο
θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο

ΔΓΓΞΣΑ 15

Ππκβάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ

ΔΓΓΞΣΑ 16

Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε εμσηεξηθνχ

ΔΓΓΞΣΑ 17

Θαηαλνκέο κε ξεπζηψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηδηνθηήηεο

ΔΓΓΞΣΑ 18

Κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ πειάηεο

Πηηο παξαγξάθνπο 3.1 θαη 3.2 παξνπζηάδνληαη ηα λέα πξφηππα, δηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο
πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ θαη πνπ δελ έρνπλ ηεζεί
αθφκα ζε ηζρχ.
Νη πνιηηηθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ
παξνπζηάδνληαη.
Ζ ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(ΓΞΣΑ) απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα θαηά ηεο παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπ. Ρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα
ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ έρνπλ εθηηκεζεί. Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ
παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα
ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο βάζεη φισλ ησλ
δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ.
Νη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε
επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο:
Αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ
Θαηά πφζν κηα κίζζσζε πνπ ζπλάπηεηαη κε έλαλ εθκηζζσηή θαηαηάζζεηαη σο ιεηηνπξγηθή ή
ρξεκαηνδνηηθή
Απνκείσζε αχισλ ζηνηρείσλ
Απνκείσζε Δλζψκαησλ Ξαγίσλ
Ωθέιηκε Εσή Απνζβέζηκσλ Πηνηρείσλ
Ξξνβιέςεηο
Δλδερφκελα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο

3. Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο
Πηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα θαηαξηηζηνχλ νη
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012, πξνζαξκνζκέλσλ κε λέα Ξξφηππα, θαη ηηο αλαζεσξήζεηο επί ησλ
Ξξνηχπσλ, πνπ επηηάζζνπλ ηα ΓΞΣΑ (βι. παξαγξάθνπο 3.1 έσο 3.2).
Ετήςιεσ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ για τη χρήςη από 1 η Ιανουαρίου 2013 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2013

Σελίδα 25

VOLTERRA A.E. – Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, ΤΚ 151 25, Μαρούσι
3.1

Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ, ηα

νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΞΣΑ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ
Ξξνηχπσλ (IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2013 ή κεηαγελέζηεξα. Ρα
ζεκαληηθφηεξα Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο:
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» - Ξαξνπζίαζε
ζηνηρείσλ ησλ Ινηπώλ Ππλνιηθώλ Δζόδσλ
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ
Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ». Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ ησλ
Ινηπψλ Ππλνιηθψλ Δζφδσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο.
ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δύινγεο Αμίεο»
Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Ρν ΓΞΣΑ 13
παξέρεη ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξνπζηάδεη ζε έλα εληαίν πξφηππν ην πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
εχινγεο αμίαο. Ρν ΓΞΣΑ 13 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ άιια ΓΞΣΑ απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ
απνηίκεζε ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Ρν ΓΞΣΑ 13 δελ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κίαο ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, δελ αιιάδεη ην ηη νξίδνπλ άιια
Ξξφηππα αλαθνξηθά κε ηα πνηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν
παξνπζίαζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρν πξφηππν δελ έρεη επίδξαζε
ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Αλαζεώξεζε ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο»
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο».
Ζ αλαζεψξεζε απηή έρεη σο ζθνπφ λα βειηηψζεη ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη γλσζηνπνίεζεο απαηηήζεσλ
αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Κε βάζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν θαηαξγείηαη ε
κέζνδνο ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα αλαβνιήο ηεο αλαγλψξηζεο αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ ή
δεκηψλ, ελψ παξάιιεια απαηηεί νη επαλεθηηκήζεηο ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο (απαίηεζεο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ
θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ. Κε βάζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν ν Όκηινο/ε Δηαηξεία αλακφξθσζε ηε
ζπγθξηηηθή πεξίνδν ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 19 θαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 8
«Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ Ινγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Ιάζε». Ζ αλαζεψξεζε έρεη επίδξαζε ζηηο
ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο απφ ηε δηαθνξά αλαγλψξηζεο ησλ αλαινγηζηηθψλ
θεξδψλ/(δεκηψλ). Ζ ελ ιφγσ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδεηαη
αλαιπηηθά ζηηο ζεκεηψζεηο 17 θαη 30 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΔΓΓΞΣΑ 20 «Γαπάλεο Απνγύκλσζεο (Stripping Costs) ζηελ Ξαξαγσγηθή Φάζε ηνπ Δπίγεηνπ
Νξπρείνπ»
Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΞΣΑ 20. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε ε
παξαγσγή εμφξπμεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη πψο πξέπεη λα
απνηηκάηαη ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ηφζν θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ ελ
ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» - Ππκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB δεκνζίεπζε λέεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο
ρξήζηεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, λα δηελεξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ζπγθξίζεηο κεηαμχ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ ΓΞΣΑ θαη απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ US GAAP. Ζ
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «Ξξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο» - Θξαηηθά δάλεηα
Ρνλ Κάξηην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη
πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθά δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην, έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα ηεο κε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ησλ ΓΞΣΑ ζηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ δαλείσλ θαηά ηε κεηάβαζε.
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινο 2009 - 2011
Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Κάην ηνπ 2012 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2009 - 2011», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 5
Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Ρα πξφηππα ζηα νπνία
πξαγκαηνπνηνχληαη βειηηψζεηο είλαη ηα ΓΞΣΑ 1, ΓΙΞ 1, ΓΙΞ 16, ΓΙΞ 32 θαη ΓΙΞ 34. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο
δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ νπζηαζηηθή επίπησζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη
Δηαηξίαο.
3.2 Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα νπνία
δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Ξξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα
Ξξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Ππγθεθξηκέλα:
ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (αλαβνιή ηεο εθαξκνγήο)
Ρν IASB πξνρψξεζε ζηηο 12/11/2009 ζηελ έθδνζε λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΞΣΑ 9
«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» ην νπνίν θαη ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα:
Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Πεκεηψλεηαη φηη ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2010 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πξνζζεθψλ
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αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επηιέμεη λα απνηηκά ζε
εχινγεο αμίεο. Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξνχληαη
αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη
εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Ρν ΓΞΣΑ 9 απαγνξεχεη
αλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο αιιάμεη, θαη ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε απαηηείηαη λα αλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.
Πχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΞΣΑ 9 φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ
εχινγε αμία ηνπο. Δληνχηνηο, ε Γηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα
πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ
θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Ρνλ Λνέκβξην ηνπ 2013 ην ΗASB πξνέβε ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ. Ξξνζηέζεθε έλα θεθάιαην ην νπνίν αλαζεσξεί ζεκαληηθά ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε θαη ζέηεη ζε
εθαξκνγή έλα λέν κνληέιν πνπ βειηηψλεη ηε ζπζρέηηζε ηεο ινγηζηηθήο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ελψ
εηζάγνληαη βειηηψζεηο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ
θηλδχλνπ. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη άκεζα δηαζέζηκεο νη βειηηψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ
αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ηδίνπ ρξένπο ηεο επηρείξεζεο, φπσο πεξηιακβάλνληαλ ζην
πξφηππν. Ρέινο, ην IASB απνθάζηζε λα αλαβάιιεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ (εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015), θαζψο νη δηεξγαζίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη δελ ζα κπνξνχζε λα
δνζεί επαξθήο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Ξαξφια απηά νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ
ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ.

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ δελ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε πξφσξε εθαξκνγή ησλ

απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 9. Ρν παξφλ Ξξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα πό Θνηλό Έιεγρν»
(Joint Arrangements), ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρώλ ζε άιιεο Νληόηεηεο», ΓΙΞ 27
«Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο»
(εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)
Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB εμέδσζε ηξία λέα Ξξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12.
Ρν ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ
έιεγρν σο ηε βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 27
«Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηελ ΚΔΓ 12 «Δλνπνίεζε – Νηθνλνκηθέο Κνλάδεο
Δηδηθνχ Πθνπνχ». Ρν ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα πφ Θνηλφ Έιεγρν» θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ Θνηλφ Γηαθαλνληζκφ (Joint
Arrangement). Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΚΔΓ 13 «Απφ Θνηλνχ
Διεγρφκελεο Νηθνλνκηθέο Κνλάδεο – Κε Λνκηζκαηηθέο Ππλεηζθνξέο απφ Κέιε κίαο Θνηλνπξαμίαο». Ρν ΓΞΣΑ 12
«Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρψλ ζε άιιεο Νληφηεηεο» ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο
γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο
κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ λέσλ Ξξνηχπσλ, ην IASB εμέδσζε επίζεο ην
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ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 κε ηίηιν ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 28 κε
ηίηιν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο». Ρα λέα Ξξφηππα έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ν
Όκηινο θαη ε Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο. Ρα πξναλαθεξζέληα Ξξφηππα εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012.
Νδεγόο Κεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο,

Πρήκαηα πό Θνηλό Έιεγρν,

Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρώλ ζε άιιεο Νληόηεηεο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη
ΓΞΣΑ 12) (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013)
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΞΣΑ 10. Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ
κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ
ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο
γλσζηνπνηήζεηο γηα κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο
ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 12. Νη ελ ιφγσ
ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2013,
αιιά νπζηαζηηθά ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ, ήηνη απφ 01
Ηαλνπαξίνπ 2014. Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη
εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ
Απξίιην ηνπ 2013.
Δπελδπηηθέο Νληόηεηεο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 ΘΑΗ ΓΙΞ 27) (εθαξκνγή γηα ηηο
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)
Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 27. Νη
ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία «Δπελδπηηθέο Νληφηεηεο». Ρν IASB ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν
«Δπελδπηηθέο Νληφηεηεο» γηα λα αλαθεξζεί ζε φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε
θεθαιαίσλ γηα ηηο απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία ηνπ θεθαιαίνπ, γηα εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. Νη
επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε ηελ εχινγε αμία.
Πηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί
δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ινηπά
επελδπηηθά θεθάιαηα. Νξίδεηαη, σο εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 10 ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε, φηη νη
επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη δελ
ζα ηηο ελνπνηνχλ, παξαζέηνληαο ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα
ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα
επηηξέπεηαη. Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία ζα εμεηάζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Λνέκβξην ηνπ
2013.
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Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» - Ππκςεθηζκόο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
(εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα:
Ξαξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ αλαθνξηθά κε
ηηο πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ. Νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε
ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012.
Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 36 «Κείσζε ηεο Αμίαο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ» - Γλσζηνπνηήζεηο
γηα ην Αλαθηήζηκν Ξνζό Κε-Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (εθαξκνγή γηα
ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)
Ρνλ Κάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 36 «Κείσζε
ηεο Αμίαο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε νξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί κείσζε
ηεο αμίαο ηνπ, εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Ξξνγελέζηεξε εθαξκνγή
επηηξέπεηαη εθφζνλ ε εηαηξία έρεη ήδε εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Ζ ηξνπνπνίεζε
έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε
εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2013.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» Αληηθαηάζηαζε παξαγώγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκνγή γηα ηηο
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 39
«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Ν ζηφρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε
εηζαγσγή κίαο εμαίξεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο,
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΙΞ 39. Ππγθεθξηκέλα, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πξνηείλεηαη
κία εμαίξεζε φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο παξαγψγνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο,
αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ θχξην αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα αιιαγψλ ζε λφκνπο ή θαλνληζκνχο. Πρεηηθή
εμαίξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα». Νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα
ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα
επηηξέπεηαη. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013.
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ΔΓΓΞΣΑ 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 01/01/2014)
Ρνλ Κάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΞΣΑ 21. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε κία εηαηξία
ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην θξάηνο, ζηηο
Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ρν ΔΓΓΞΣΑ 21 είλαη κία δηεξκελεία ηνπ ΓΙΞ 37 «Ξξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο
πνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ρν ΓΙΞ 37 ζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο
ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε παξνχζα δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο,
γλσζηφ σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Ζ δηεξκελεία αλαθέξεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ
ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ε ελέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ε
νπνία επηθέξεη ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ
επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα δηεξκελεία δελ
έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» - Ξξόγξακκα Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ:
Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ (εθαξκνγή από 01/07/2014)
Ρνλ Λνέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 19
«Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ
κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα
κεηψζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ εηζθνξψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε
ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, φπσο είλαη ραξαθηεξηζηηθά νη εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί
ηεο κηζζνδνζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα
επηηξέπεηαη. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινη 2010 - 2012 & 2011 - 2013 (εθαξκνγή από
01/07/2014)
Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινη 2010 - 2012 & 2011 - 2013». Πηνλ Θχθιν 2010 - 2012 πεξηιακβάλνληαη
βειηηψζεηο γηα ηα πξφηππα ΓΞΣΑ 2, ΓΞΣΑ 3, ΓΞΣΑ 8, ΓΞΣΑ 13, ΓΙΞ 16, ΓΙΞ 24 θαη ΓΙΞ 38 ελψ ζηνλ Θχθιν
2011 - 2013 νη βειηηψζεηο αθνξνχλ ηα Ξξφηππα ΓΞΣΑ 1, ΓΞΣΑ 3, ΓΞΣΑ 13 θαη ΓΙΞ 40. Νη βειηηψζεηο ζηα
Ξξφηππα έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ν Όκηινο ζα
εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη ελ ιφγσ
εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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ΓΞΣΑ 14 «Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ξπζκηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ» (εθαξκνγή από
01/01/2016)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ «Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ξπζκηδφκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ». Πθνπφο ηνπ ελ ιφγσ Ξξνηχπνπ είλαη λα επηηεπρζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο ζε εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θαζεζηψο πξνζδηνξηζκνχ ηηκψλ κέζσ ελφο ξπζκηζηηθνχ
πιαηζίνπ (rate-regulated activities). Ν ξπζκηδφκελνο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά
ηελ αμία θαη ην ρξφλν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ κίαο εηαηξίαο. Γελ επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ
Ξξνηχπνπ γηα ηηο εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ήδε ηα ΓΞΣΑ. Ρν Ξξφηππν έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ
2016, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο
ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρν ελ ιφγσ Ξξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.

3.3 Πύλνςε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ
Νη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο
ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ε Δηαηξεία είλαη νη αθφινπζεο:
3.3.1 Δλνπνίεζε
Θπγαηξηθέο: Δίλαη φιεο νη εηαηξείεο πνπ δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη, άµεζα ή έµµεζα, απφ άιιε Δηαηξεία
(κεηξηθή), είηε µέζσ ηεο θαηνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία έγηλε ε επέλδπζε, είηε
µέζσ ηεο εμάξηεζή ηεο απφ ηελ ηερλνγλσζία πνπ ηεο παξέρεη ν Όµηινο. Γειαδή, ζπγαηξηθέο είλαη νη
επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Ζ Δηαηξεία απνθηά θαη αζθεί έιεγρν κέζσ ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ χπαξμε ηπρφλ δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία είλαη αζθήζηκα θαηά ηνλ ρξφλν
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε κεηξηθή
αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ.
Νη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) κε ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ
απνθηάηαη ν έιεγρνο επ’ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο δελ
πθίζηαηαη.
Ζ εμαγνξά ζπγαηξηθήο απφ ηνλ Όκηιν ινγηζηηθνπνηείηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο αγνξάο. Ρν θφζηνο θηήζεο κηαο
ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ θφζηνπο άκεζα
ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ ζπλαιιαγή. Ρα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο
ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε επηκεηξνχληαη θαηά ηελ εμαγνξά ζηηο εχινγεο
αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Ρν θφζηνο αγνξάο πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο
ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ
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ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα
απνηειέζκαηα.
Δηδηθά γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλελψζεηο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ηνπ
Νκίινπ ζηα ΓΞΣΑ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2004) ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμαίξεζε ηνπ ΓΞΣΑ 1 θαη δελ εθαξκφζηεθε
αλαδξνκηθά ε κέζνδνο ηεο εμαγνξάο. Πηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο ε Δηαηξεία δελ επαλαυπνιφγηζε ην
θφζηνο θηήζεο ησλ ζπγαηξηθψλ πνπ είραλ απνθηεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ, νχηε ηελ
εχινγε αμία ησλ απνθηεζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
εμαγνξάο. Θαηά ζπλέπεηα ε ππεξαμία πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο, ζηεξίρζεθε ζηελ
εμαίξεζε ηνπ ΓΞΣΑ 1, ππνινγίζηεθε κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη απεηθνλίζηεθε κε ηνλ ίδην
ηξφπν πνπ απεηθνληδφηαλ ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ πξηλ
ηελ κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ.
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ
Νκίινπ απαιείθνληαη. Νη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο, επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη
ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ.
Ζ Δηαηξεία έρεη κία ζπγαηξηθή, ηελ ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ θαη θαηέρεη, ζε φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο ην 100% ηνπ
κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Ζ έδξα ηεο ζπγαηξηθήο είλαη ζηελ Έιιάδα.
Ππγγελείο: Δίλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο πάλσ ζηηο νπνίεο ν Όκηινο κπνξεί λα αζθήζεη ζεκαληηθή επηξξνή αιιά
δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ είηε ζπγαηξηθέο είηε ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία. Νη
παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ φκηιν ζπληζηνχλ φηη ην θαηερφκελν πνζνζηφ κεηαμχ 20% θαη 50%
δηθαησκάησλ ςήθνπ κίαο εηαηξείαο ππνδειψλεη ζεκαληηθή επηξξνή πάλσ ζηελ εηαηξεία απηή. Δπελδχζεηο ζε
ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ αμία θηήζεσο θαη
θαηφπηλ ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Πην ηέινο θάζε ρξήζεο, ε αμία θηήζεσο απμάλεηαη κε
ηελ αλαινγία ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο θαη
κεηψλεηαη κε ηα ιακβαλφκελα απφ ηε ζπγγελή κεξίζκαηα.
Όζνλ αθνξά ηελ ππεξαμία απφθηεζεο, απηή κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο κε επηβάξπλζε ησλ ζπλνιηθψλ
εζφδσλ ρξήζεο, φηαλ κεηψλεηαη ε αμία ηεο.
Ρν κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εμαγνξά αλαγλσξίδεηαη
ζηα ζπλνιηθά έζνδα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ εμαγνξά, αλαγλσξίδεηαη ζηα
ινηπά ζπλνιηθά έζνδα (απνζεκαηηθά). Νη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ
επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Νκίινπ ζηηο δεκίεο ζε κία ζπγγελή
επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ν Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκίεο, εθηφο θαη αλ έρεη
θαιχςεη ππνρξεψζεηο ή έρεη ελεξγήζεη πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ελ γέλεη εθείλσλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα.
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Κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Νκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ
απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Νκίινπ ζηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Κε πξαγκαηνπνηεκέλεο
δεκηέο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ. Νη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο
κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν.
Ζ Δηαηξεία δελ ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην εηαηξεηψλ πνπ λα ραξαθηεξίδνληαη σο ζπγγελείο εηαηξείεο.
Θνηλνπξαμίεο: Δίλαη νη ζπκβαηηθνί δηαθαλνληζκνί, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε
αλαιακβάλνπλ κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε απφ θνηλνχ έιεγρν.
Απφ θνηλνχ έιεγρνο είλαη ε ζπκβαηηθά θαηαλεκεζείζα θαηαλνκή ηνπ ειέγρνπ πάλσ ζε κηα επηρείξεζε, δειαδή
ηεο δπλαηφηεηαο λα θαηεπζχλεηαη ε νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή κηαο επηρείξεζεο, νχησο ψζηε λα
ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
Νη ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζε θνηλνπξαμίεο ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο Αλαινγηθήο Δλνπνίεζεο. Πχκθσλα
κε ηε κέζνδν απηή, ην κεξίδην ηνπ θνηλνπξαθηνχληνο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζηηο ππνρξεψζεηο, ζηα
έζνδα θαη ζηα έμνδα ηεο θνηλνπξαμίαο πξνζηίζεηαη γξακκή πξνο γξακκή κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ θνηλνπξαθηνχληνο.
Ν ζπκβαηηθφο δηαθαλνληζκφο επηβάιιεη ηνλ απφ θνηλνχ έιεγρν πάλσ ζηελ θνηλνπξαμία θαη επνκέλσο, θαλέλαο
απφ ηνπο θνηλνπξαθηνχληεο δελ κπνξεί λα ειέγρεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θνηλνπξαμίαο απφ κφλνο ηνπ. Ρν
γεγνλφο απηφ απνηειεί θαη ηελ νπζία ηεο θνηλνπξαμίαο. Ν ζπκβαηηθφο δηαθαλνληζκφο πξνζδηνξίδεη εάλ ε ιήςε
θάπνησλ απνθάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θνηλνπξαμίαο, ρξεηάδεηαη ηε ζπλαίλεζε φισλ ησλ κεξψλ
ηεο θνηλνπξαμίαο ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο πιεηνςεθίαο.
Πην ζπκβαηηθφ δηαθαλνληζκφ κπνξεί λα θαηνλνκάδεηαη πνηνο ζα είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο θνηλνπξαμίαο. Ν
δηαρεηξηζηήο δελ ειέγρεη ηελ θνηλνπξαμία, αιιά ελεξγεί κέζα ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο
πνιηηηθήο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηνπο θνηλνπξαθηνχληεο.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ε επελδχηξηα επηρείξεζε πσιεί ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ θνηλνπξαμία, ζα αλαγλσξίδεη
κφλν ην θέξδνο ή ηε δεκηά απφ ηε ζπλαιιαγή πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπκκεηνρή ησλ ινηπψλ κειψλ.
Αληίζεηα, εάλ ε επελδχηξηα επηρείξεζε αγνξάδεη ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ θνηλνπξαμία, δελ ζα
αλαγλσξίζεη ην κεξίδην ηεο ζην θέξδνο ή ζηε δεκηά έσο φηνπ πσιήζεη ζε ηξίηνπο ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο δεκηψλ ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ απνθηεζέλησλ απφ ηελ
θνηλνπξαμία ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηφηε νπνηαδήπνηε δεκηά ζα αλαγλσξίδεηαη ζην ζχλνιν ηεο.
Γηεηαηξηθά ππφινηπα ηεο επελδχηξηαο κε ηελ θνηλνπξαμία δηαγξάθνληαη, απαιείθνληαο θαηά ην κεξίδην ηεο
επελδχηξηαο επηρείξεζεο ηα ππφινηπα ηεο θνηλνπξαμίαο.
Γελ ππάξρνπλ ζπκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο ζε θακία απφ ηηο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο.
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3.3.2 Ηδηνθηεζία, Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκόο (Γ.Ι.Ξ. 16)
Ζ δηνίθεζε επέιεμε γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αθηλήησλ), λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε βαζηθή κέζνδν (απνηίκεζε ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο) ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 16.
Κέζνδνο Αλαπξνζαξκνγήο
Ύζηεξα απφ ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπ
νπνίνπ ε εχινγε αμία κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία, κπνξεί λα εκθαληζηεί κε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία,
πνπ απνηειείηαη απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο αλαπξνζαξκνγήο κείνλ ηηο κεηαγελέζηεξεο
ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο.
Ζ εχινγε αμία ησλ νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ ζπλήζσο πξνζδηνξίδεηαη απφ εθηηκήζεηο νξθσηψλ εθηηκεηψλ. Όηαλ
γίλεη αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ αλαπξνζαξκφδεηαη
νιφθιεξε ε θαηεγνξία ησλ παγίσλ πνπ αλήθεη. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο παγίνπ απμάλεηαη σο απνηέιεζκα
κίαο αλαπξνζαξκνγήο, ε αχμεζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε σο πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο.
Όκσο κία αχμεζε ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ έθηαζε πνπ
αληηζηξέθεηαη κηα πξνεγνχκελε ππνηίκεζε ηνπ ηδίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νπνία πξνεγνπκέλσο είρε
ρξεσζεί ζηα απνηειέζκαηα.
Αλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο παγίνπ κεηψλεηαη σο απνηέιεζκα κηαο αλαπξνζαξκνγήο, ε κείσζε πξέπεη λα
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Αλ ππάξρεη πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο γηα ην ίδην πάγην ζηελ θαζαξή ζέζε,
ε κείσζε ζα ρξεψλεηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θαηά ηελ έθηαζε πνπ ππάξρεη ην πιεφλαζκα απηφ. Ρα
πιενλάζκαηα αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαζαξή ζέζε ζα κεηαθεξζνχλ ζηα θέξδε εηο λέν φηαλ ηα
πάγηα πνπιεζνχλ ή δηαγξαθνχλ. Νη επηδξάζεηο ησλ θφξσλ ζηηο αλαπξνζαξκνγέο ησλ ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ, αλαγλσξίδνληαη θαη γλσζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο. Ζ αξρηθή
εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο παγίσλ αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 16 θαη φρη
κε ην Γ.Ι.Ξ. 8.
Πε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ε Γηνίθεζε θαη’εθαξκνγή ηνπ Γ.Ι.Ξ. 36 «Απνκείσζε Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ
(Impairment of Assets)», εθηηκά θαηά πφζν ππάξρεη έλδεημε γηα απνκείσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο,
ζπγθξίλνληαο ην αλαθηήζηκν πνζφ γηα θάζε ζηνηρείν μερσξηζηά κε ηελ ινγηζηηθή ηνπ αμία.
Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο ζε ήδε θαηαρσξεκέλν ζηνηρείν πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ, κφλν
αλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. Θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε ε νπνία δελ
πξνζαπμάλεη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, βαξχλεη ηα έμνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία
πξαγκαηνπνηνχληαη.
Θφζηε ζεκαληηθήο επηζθεπήο ή επηζεψξεζεο ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεσο ζηελ
νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο θαη αλ απμάλνπλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ νπφηε
πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ.
Νη απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη)
ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν βάζεη ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Νη θχξηνη ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ
πξνθχπηνπλ έρνπλ σο εμήο:
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Ινηπφο εμνπιηζκφο

15% - 20%

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ
αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
Θαηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο
ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.
Νη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ θαηαζθεπή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ), θφζηνο αλαισζέλησλ
πιηθψλ θαη άιια γεληθά άκεζα θφζηε.
3.3.3 πεξαμία
Ξξνθχπηεη απφ ηελ εμαγνξά ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ εηαηξεηψλ. Ωο ππεξαμία αλαγλσξίδεηαη ε δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ
ελδερνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο. Πε πεξίπησζε
εμαγνξάο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, ε ππεξαμία παξνπζηάδεηαη σο έλα δηαθεθξηκέλν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ,
ελψ ζηε πεξίπησζε εμαγνξάο ζπγγελνχο επηρείξεζεο ε ππεξαμία ελζσκαηψλεηαη ζηελ αμία πνπ παξνπζηάδεηαη ε
επέλδπζε ζηνλ φκηιν ζηε ζπγγελή.
Θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο (ή θαηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ ζρεηηθνχ επηκεξηζκνχ ηνπ ηκήκαηνο
εμαγνξάο), ε ππεξαμία πνπ απνθηάηαη, θαηαλέκεηαη ζηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ή ζε νκάδεο
κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ ηε ζπλέλσζε απηή.

Κεηά ηελ

αξρηθή αλαγλψξηζε ε ππεξαμία δελ απνζβέλεηαη, αιιά εμεηάδεηαη εηεζίσο ή θαη πην ζπρλά εάλ ηα γεγνλφηα ή νη
κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ππνδεηθλχνπλ φηη κπνξεί λα έρεη πξνθιεζεί πηζαλή κείσζε ηεο αμίαο ηεο.
Αλ ηκήκα κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ππεξαμία, πσιεζεί, ηφηε ε
ππεξαμία πνπ αλαινγεί ζην πσιεζέλ ηκήκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ηκήκαηνο απηνχ
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θέξδνο ή ε δεκηά. Ζ αμία ηεο ππεξαμίαο πνπ αλαινγεί ζην πσιεζέλ ηκήκα
πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ πσιήζεθε θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο κνλάδαο
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ παξακέλεη.
3.3.4 Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ (Γ.Ι.Ξ. 38)
Πηα άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη θπξίσο άδεηα εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, άδεηεο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αηνιηθά θαη Φσηνβνιηατθά πάξθα, άδεηεο παξαγσγήο & εγθαηάζηαζεο ππφ εθηέιεζε
θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.
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-

Άδεηα πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Πην ινγαξηαζκφ απηφ ε εηαηξεία έρεη θαηαρσξήζεη ην θφζηνο θηήζεο ηεο άδεηαο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Πχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εηαηξείαο ζα παξαθνινπζείηαη ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν θαηά
ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. Πην θφζηνο
πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο θαη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ηεο αίηεζεο άδεηαο
πξνκήζεηαο. Ρν θφζηνο θηήζεο ηεο άδεηαο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θεθαιαηνπνηείηαη ζηε ρξήζε
πνπ ε εηαηξία έιαβε ηε ζρεηηθή άδεηα. Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ
ρνξεγήζεθε ζηελ εηαηξεία απφ ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ηζρχεη
γηα 25 έηε θαη κπνξεί λα παξαηαζεί ζχκθσλα κε ην θαλνληζκφ αδεηψλ. Ζ σθέιηκε δσή ηεο άδεηαο απηήο
πξνζδηνξίζηεθε απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζε 25 έηε.

-

Άδεηεο παξαγσγήο ππό εθηέιεζε & Άδεηεο εγθαηάζηαζεο ππό εθηέιεζε
Πην ινγαξηαζκφ απηφ ε εηαηξεία θαηαρσξεί ηηο ακνηβέο θαη ηα έμνδα γηα ηηο άδεηεο παξαγσγήο κέρξη ηελ
θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ γηα αδεηνδφηεζε απφ ηε ΟΑΔ θαζψο θαη ηα θφζηε πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηε
ιήςε ηεο άδεηαο παξαγσγήο κέρξη ηε θαηάζεζε θαθέινπ γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο.
Κε ηε ιήςε ηεο άδεηαο παξαγσγήο απφ ηε ΟΑΔ ηα θφζηε κεηαθέξνληαη ζην θνλδχιη Άδεηεο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Όηαλ ε εηαηξεία ιάβεη ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο ηα θφζηε πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θεθαινπνηνχληαη
ζην θνλδχιη Άδεηεο εγθαηάζηαζεο.
Πε πεξίπησζε απνξξηπηηθήο απφθαζεο ηα θφζηε βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Δηδηθφηεξα, γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο

κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απαηηνχληαη ε άδεηα

παξαγσγήο, ε εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο (κε ηελ νινθιήξσζε ηεο

κνλάδαο) απφ ηηο αξκφδηεο

αξρέο. Νη άδεηεο απηέο έρνπλ θαζνξηζκέλε δσή βάζεη ησλ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ απφ αξκφδηεο αξρέο. Ζ
εηαηξεία έρεη επηιέμεη ε απφζβεζε απηψλ λα μεθηλάεη κε ηελ ιήςε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο
παξαγσγήο. Δμεηάδεηαη εηεζίσο ή θαη πην ζπρλά εάλ ηα γεγνλφηα ή νη κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ
ππνδεηθλχνπλ φηη κπνξεί λα έρεη πξνθιεζεί πηζαλή κείσζε ηεο αμίαο ηεο.
Ζ εηαηξεία πξνβαίλεη ζε θεθαιαηνπνίεζε ησλ ακνηβψλ, θφζηε κειεηψλ θαη ινηπψλ εμφδσλ, κε βάζε ηα
ζηάδηα ηεο αδεηνδφηεζεο θαζψο γηα ηα άπια απηά ζηνηρεία ε εηαηξεία έρεη ηνλ έιεγρν, κπνξνχλ λα
δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ επηρείξεζε θαη λα πσιεζνχλ ή κεηαβηβαζηνχλ θαη ηα αλακελφκελα νηθνλνκηθά
νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία είηε κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο κνλάδαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε
ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο απφ ηελ ίδηα κε δηθά ηεο κέζα ή ρξεκαηνδφηεζε ή ηε πψιεζε ησλ
αδεηψλ ζε ηξίηνπο. Πε θάζε ζηάδην θεθαιαηνπνίεζεο ην θφζηνο ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ
κεηξηέηαη αμηφπηζηα.

-

Άδεηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Αηνιηθά θαη Φσηνβνιηατθά πάξθα
Ζ αμία ησλ αδεηψλ παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ
απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. Πην θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο θαη
ηα έμνδα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζχληαμε ησλ αηηήζεσλ αδεηψλ παξαγσγήο πξνο ηε Οπζκηζηηθή
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Αξρή Δλέξγεηαο (ΟΑΔ) θαη ηε ΓΔΠΚΖΔ. Ρν θφζηνο ησλ αδεηψλ απηψλ κεηαθέξνληαη ζην θνλδχιη απηφ,
απφ ην θνλδχιη άδεηεο παξαγσγήο θαη εγθαηάζηαζεο ππφ εθηέιεζε, ζηε ρξήζε πνπ ε εηαηξία ιακβάλεη
ηελ άδεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο είρε θαηαζέζεη ζρεηηθέο αηηήζεηο.
Ζ δηάξθεηα ησλ αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη είθνζη έηε (25 έηε) θαη απνζβέλνληαη ζηε
δηάξθεηα απηή, κε αθεηεξία ηελ νινθιήξσζε θαηαζθεπήο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο.

-

Άδεηεο εγθηαηάζηαζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Αηνιηθά θαη Φσηνβνιηατθά πάξθα
Ζ αμία ησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ
ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. Πην θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλνληαη
νη ακνηβέο θαη ηα έμνδα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζχληαμε ησλ αηηήζεσλ αδεηψλ πξνο ηε Οπζκηζηηθή
Αξρή Δλέξγεηαο (ΟΑΔ) θαη ηε ΓΔΠΚΖΔ. Ρν θφζηνο ησλ αδεηψλ απηψλ κεηαθέξνληαη ζην θνλδχιη απηφ,
απφ ην θνλδχιη άδεηεο παξαγσγήο θαη εγθαηάζηαζεο ππφ εθηέιεζε, ζηε ρξήζε πνπ ε εηαηξία ιακβάλεη
ηελ άδεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο είρε θαηαζέζεη ζρεηηθέο αηηήζεηο.
Ζ δηάξθεηα ησλ αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη είθνζη έηε (20 έηε) θαη απνζβέλνληαη ζηε
δηάξθεηα απηή, κε αθεηεξία ηελ νινθιήξσζε θαηαζθεπήο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο.

-

Ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα
Πην ινγαξηαζκφ απηφ θαηαρσξείηαη ην θφζηνο θηήζεο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ. Ρν θφζηνο
εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε λέα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη ε ζπληήξεζε ησλ
πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε δαπάλε. Αληίζεηα, νη
δαπάλεο πνπ βειηηψλνπλ ή επηκεθχλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ, πέξαλ ησλ
αξρηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ή αληίζηνηρα ηα έμνδα κεηαηξνπήο ινγηζκηθνχ, ελζσκαηψλνληαη ζην
θφζηνο θηήζεο ηνπ άπινπ παγίνπ κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία.

Έμνδα ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ Γ.Ι.Ξ. 38.18 θεθαιαηνπνηνχληαη (φπσο νη δαπάλεο ινγηζκηθψλ
πξνγξακκάησλ). Θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ IFRS, ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ην 38.18,
έρνπλ δηαγξαθεί.
3.3.5 Απνκείσζε Αμίαο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (Γ.Ι.Ξ. 36)
Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν
απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη
αλαθηήζηκε. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο
φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.
Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα κηαο
ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ
ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ αμία ρξήζεο είλαη ε
παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε
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απφ ηελ ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ πψιεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο
ηνπ.
Πε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ε Γηνίθεζε εθηηκά θαηά πφζν ππάξρεη έλδεημε γηα απνκείσζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ βάζεη ηνπ Γ.Ι.Ξ. 36, ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
ινγηζηηθνπνηνχληαη ζε αμία πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ, φπνπ αλαθηήζηκν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ
ελεξγεηηθνχ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο δίθαηεο αμίαο (κεησκέλεο θαηά ηα θφζηε πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο
ρξήζεο.
Πηελ αμηνιφγεζε απηή ιακβάλνληαη ππφςε πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο
πιεξνθφξεζεο. Ν έιεγρνο πεξί απνκείσζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εθαξκφδεηαη γηα φια ηα ζηνηρεία πιελ
απνζεκάησλ,

θαηαζθεπαζηηθψλ

ζπκβνιαίσλ,

αλαβαιιφκελσλ

θνξνινγηθψλ

ζηνηρείσλ

ελεξγεηηθνχ,

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ εκπίπηνπλ ζην ΓΙΞ 39, ζηα αθίλεηα πξνο επέλδπζε θαη ηα κε
θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε.
Ζ δεκηά απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
3.3.6 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη πάληα ζην ηζηνξηθφ θφζηνο ρσξίο έθπησζε παξνχζαο
αμίαο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλακελφκελεο ιήμεο ή πξαγκαηνπνίεζεο.
Νη εγγπεηηθέο θαηαβνιέο αθνξνχλ θαηαζέζεηο γηα νξηζκέλνπο πξνκεζεπηέο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνο απηνχο ηνπο πξνκεζεπηέο. Ρα πνζά παξακέλνπλ σο απαηηήζεηο θαηά ηε
δηάξθεηά ηνπο. Κε ηε ιήμε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ, ηα θαηαβιεκέλα πνζά κπνξνχλ λα ζπκςεθηζζνχλ έλαληη
φινπ ή ηκήκαηνο εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θαηαβνιήο, ελψ ην ππφινηπν
επηζηξέθεηαη ζηελ Δηαηξεία.
3.3.7 Απνζέκαηα (Γ.Ι.Ξ. 2)
Ρελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζην ρακειφηεξν ηνπ θφζηνπο ή ηελ θαζαξή
ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκεκέλε ηηκή πψιεζεο ζηελ ζπλεζηζκέλε πνξεία
ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κείνλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά έμνδα πψιεζεο. Ρν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ δελ
πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. Ρελ 31/12/2010 θαη 31/12/2009 ε Δηαηξεία δελ έρεη απνζέκαηα.

3.3.8 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε (Γ.Ι.Ξ. 39)
Ρν πξφηππν αλαπηχζζεη ηηο αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηκέηξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ,
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη θάπνησλ ζπκβνιαίσλ αγνξάο ή πψιεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.
Νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη
ε εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Νη επελδχζεηο αξρηθά
αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ, κε εμαίξεζε
φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο, γηα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηηκψληαη ζηελ
εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα. Νη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο
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ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο
θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία ηεο
ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ.
i) Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία/ππνρξεώζεηο απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο
θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο
Ξξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία/ππνρξεψζεηο, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ
πξνυπνζέζεηο:
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία/ππνρξεψζεηο πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο
Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, κε
αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Σξήζεο.
Ρα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο
αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα
απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ.
ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο)
δελ πεξηιακβάλνληαη:
απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην
θξάηνο,
νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ άιισλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο
κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ρα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε
θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.
Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε.
Ρα δάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.

Ρν πνζφ ηεο δεκηάο ζα πξέπεη λα επηβαξχλεη άκεζα θαη ζην ζχλνιφ ηνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο

ρξήζεο.
Ν έιεγρνο κείσζεο ηεο αμίαο γίλεηαη μερσξηζηά γηα ηηο ζεκαληηθήο αμίαο απαηηήζεηο, ελψ κπνξεί λα γίλεη
ζπλνιηθή εθηίκεζε γηα ηα πνζά πνπ δελ είλαη ζεκαληηθά. Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα
νκαδνπνηνχληαη κε θξηηήξην ηνλ πηζησηηθφ ηνπο θίλδπλν (δειαδή, δεκηνπξγνχληαη νκάδεο απαηηήζεσλ πνπ
παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην πηζησηηθφ θίλδπλν).
Δάλ ζε επφκελεο πεξηφδνπο ε δεκηά ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο έρεη πεξηνξηζηεί (κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο
ελδείμεηο), ηφηε γίλεηαη αλαζηξνθή ε νπνία θαη αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. Ρν πνζφ ηεο
Ετήςιεσ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ για τη χρήςη από 1 η Ιανουαρίου 2013 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2013

Σελίδα 40

VOLTERRA A.E. – Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, ΤΚ 151 25, Μαρούσι
αλαζηξνθήο δελ κπνξεί λα δίλεη αλαπφζβεζην θφζηνο ην νπνίν λα μεπεξλά ην πνζφ πνπ ζα είρε ε απαίηεζε
θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ γίλεηαη ε αλαζηξνθή, εάλ δελ ππήξρε ε δεκηά κείσζεο ηεο αμίαο.
iii) Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηελ ιήμε
Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη
ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα θξαηήζεη σο ηελ ιήμε
ηνπο. Ρα ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία θαη κεηαγελέζηεξα
επηκεηξνχληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
iv) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ
ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ.
Ρα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα
ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία απηά λα
πσιεζνχλ ή λα ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα.
Θαηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα
απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ
απνηειεζκάησλ.
Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ
είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε ελεξγφ αγνξά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε
δηαπξαγκαηεχζηκα κέζα νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε
πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Νη
κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία δηαζέζηκα
πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε
αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε
ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε
δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
Ζ Δηαηξεία ηελ 31/12/2013 θαη 31/12/2012 δελ θαηέρεη δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ.

3.3.9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε (ΓΙΞ 32)
Νη αξρέο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΓΙΞ 39
Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε.
Ρν πξφηππν αζρνιείηαη κε ηε θαηάηαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο θαη ηελ θαηάηαμε ησλ ζρεηηθψλ ηφθσλ,
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κεξηζκάησλ, δεκηψλ θαη θεξδψλ θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη
νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα ζπκςεθίδνληαη.
Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν νξίδεηαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί ηαπηφρξνλα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα κία νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλαλ ζπκκεηνρηθφ
ηίηιν γηα κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα.

Σξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά :
(α) ηακεηαθά δηαζέζηκα,
(β) ζπκκεηνρηθφ ηίηιν άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ,
(γ) ζπκβαηηθφ δηθαίσκα :
(i)

γηα παξαιαβή κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ κηα άιιε νηθνλνκηθή
νληφηεηα ή

(ii) γηα ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ κε κία άιιε
νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφ φξνπο δπλεηηθά επλντθνχο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή
(δ)

ζπκβφιαην πνπ δχλαηαη λα ή ζα δηαθαλνληζηεί κε ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο ίδηαο νηθνλνκηθήο

νληφηεηαο θαη είλαη :
(i)

κε παξάγσγν γηα ην νπνίν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππνρξενχηαη ή κπνξεί λα ππνρξενχηαη λα ιάβεη
κεηαβιεηή πνζφηεηα ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή

(ii) παξάγσγν πνπ ζα ή κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ κεηξεηψλ
ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ησλ ηδίσλ
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ζηνπο ίδηνπο ζπκκεηνρηθνχο
ηίηινπο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ηα νπνία είλαη ηα ίδηα ζπκβφιαηα γηα
ηε κειινληηθή παξαιαβή ή παξάδνζε ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.

Σξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε είλαη θάζε ππνρξέσζε πνπ αθνξά :
(α) ζπκβαηηθφ δηθαίσκα :
(i) γηα παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε κηα άιιε νηθνλνκηθή
νληφηεηα ή
(ii) ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ κε κία άιιε νληφηεηα ππφ
φξνπο δπλεηηθά δπζκελείο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή
(β) ζπκβφιαην πνπ δχλαηαη λα ή ζα δηαθαλνληζηεί κε ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο ίδηαο ηεο νηθνλνκηθήο
νληφηεηαο θαη είλαη :
(i) κε παξάγσγν γηα ην νπνίν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππνρξενχηαη ή κπνξεί λα ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη
κεηαβιεηή πνζφηεηα ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή
(ii) παξάγσγν πνπ ζα ή κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ κεηξεηψλ
ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ησλ ηδίσλ
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ζηνπο ίδηνπο ζπκκεηνρηθνχο
ηίηινπο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ηα νπνία είλαη ηα ίδηα ζπκβφιαηα γηα
ηε κειινληηθή παξαιαβή ή παξάδνζε ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
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Ππκκεηνρηθφο ηίηινο είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ απνδεηθλχεη έλα δηθαίσκα ζην ππφινηπν πνπ απνκέλεη, εάλ, απφ
ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αθαηξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηεο.

Δχινγε αμία είλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα αληαιιαγεί ή κηα ππνρξέσζε
λα δηαθαλνληζζεί κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη κε πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο
αγνξάο , ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο πνπ δηεμάγεηαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε.

3.3.10 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (Γ.Ξ.Σ.Α. 7)
Ρν ΓΞΣΑ 7 αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, εθηφο
απφ εθείλα πνπ απνθιείνληαη εηδηθά. Πθνπφο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ είλαη ε παξνρή κίαο εηθφλαο γηα ηελ ρξήζε
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηελ έθζεζή ηνπ ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απηά πξνθαινχλ. Ζ
έθηαζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ απφ ηελ Δηαηξεία θαη απφ ηελ έθζεζή ηεο ζε θηλδχλνπο.

3.3.11 Ξξνβιέςεηο (Γ.Ι.Ξ. 37)
Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ή ηεθκεξησκέλεο ππνρξεψζεηο σο
απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ φξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ
αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Νη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά
ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα
αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο
δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ
νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή.

3.3.12 Δπηρνξεγήζεηο (Γ.Ι.Ξ. 20)
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α) ππάξρεη
ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο
επηρνξήγεζεο θαη β) πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε
αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ
επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ.
Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
σο αλαβαιιφκελα έζνδα (έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ) θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά ζηα έζνδα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
πέβαιε εληφο ηνπ 2013 αίηεζε ππαγσγήο ζηνλ Δπελδπηηθφ Λφκν Λ. 3908/2011 γηα επηρνξήγεζε 2 Αηνιηθψλ
Ξάξθσλ
Ζ Δηαηξεία κέρξη ηελ 31/12/2013 δελ έρεη ιάβεη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο.
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3.3.13 Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο (Γ.Ι.Ξ. 21)
Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ θχξηνπ
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα») δειαδή ζε Δπξψ.
Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ.
Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ
ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα
απνηειέζκαηα. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία
ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο
αμίαο.

3.3.14 Κεηνρηθό θεθάιαην (Γ.Ι.Ξ. 33)
Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ
θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Ρα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε
κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ
απνθηάηαη.

3.3.15 Γηαλνκή Κεξηζκάησλ (Γ.Ι.Ξ. 18)
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.

3.3.16 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο (Γ.Ι.Ξ. 12)
Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή απφ ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο
ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο πξνο ηηο
δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο
πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Νη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο
πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην θνξνινγεηέν θέξδνο
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γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο
αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ
έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε
ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί
ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο
πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξήζε.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ
θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή απαίηεζε.
Νη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ έλα
θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Κφλν απηέο νη κεηαβνιέο ζηα
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη
θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη
έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο.

3.3.17 Ωθειήκαηα πξνζσπηθνύ (Γ.Ι.Ξ. 19)
Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο: Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο
εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκαηα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Ρπρφλ
αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ
ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ
πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή.
Ξαξνρέο θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία: Νη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ
πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαζψο θαη πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ: Κε βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε ππνρξέσζε ηεο
επηρείξεζεο (λνκηθή) πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ θνξέα (αζθαιηζηηθφ
ηακείν) πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο εηζθνξέο θαη ρνξεγεί ηηο παξνρέο (ζπληάμεηο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θιπ).
Ρν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν
πνπ αθνξά.
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Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Ζ ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο (λνκηθή) αθνξά ηα σθειήκαηα ηεξκαηηζκνχ
ππεξεζηψλ ηα νπνία είλαη πιεξσηέα σο απνηέιεζκα απφθαζεο ηεο εηαηξίαο λα ηεξκαηίζεη ηηο ππεξεζίεο ελφο
ππαιιήινπ πξηλ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία αθππεξέηεζεο, θαζψο επίζεο θαη γηα σθειήκαηα ηα νπνία είλαη
πιεξσηέα θαηά ηελ αθππεξέηεζε ελφο ππαιιήινπ (σθειήκαηα ζπληαμηνδφηεζεο ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη
βάζεη λνκνζεζίαο).
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλνπ σθειήκαηνο, ηνπ ζρεηηθνχ ηξέρνληνο
θφζηνπο ππεξεζηψλ, ηνπ θφζηνπο πξνεγνχκελσλ ππεξεζηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε Κέζνδνο Ξξνβνιήο Ξίζησζεο
Κνλάδαο (Projected Unit Credit Method) ε νπνία είλαη ε κέζνδνο δεδνπιεπκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ
αλαινγεί ζε ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνδίδνληαη ηα νθέιε ζηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο
δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή σθειεκάησλ κεηά ηελ αθππεξέηεζε. Ζ ππνρξέσζε δεκηνπξγείηαη
θαζψο ν ππάιιεινο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ νη νπνίεο ηνπ δίλνπλ θαη ην δηθαίσκα γηα σθειήκαηα θαηά ηελ
αθππεξέηεζε.
Άξα ε Κέζνδνο Ξξνβνιήο Ξίζησζεο Κνλάδαο απαηηεί φπσο απνδνζνχλ νθέιε, ηφζν ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν
(γηα λα ππνινγηζηεί ην ηξέρνλ θφζηνο ππεξεζηψλ) φζν θαη ζηελ ηξέρνπζα θαη ζηηο πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο (γηα
λα ππνινγηζηεί ε παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ σθειεκάησλ).
Ξαξφιν φηη ηα σθειήκαηα έρνπλ σο πξνυπφζεζε κειινληηθή εξγνδφηεζε (δειαδή δελ είλαη θαηνρπξσκέλα),
ππνινγίδεηαη ε ππνρξέσζε βάζεη αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ σο εμήο:
Γεκνγξαθηθέο πνζέζεηο: «Θίλεζε Ξξνζσπηθνχ» (Απνρψξεζε Ξξνζσπηθνχ / Απφιπζε πξνζσπηθνχ) θαη
Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνζέζεηο: πξνεμνθιεηηθφο ζπληειεζηήο, κειινληηθά επίπεδα κηζζνχ (ζπληειεζηέο
απφδνζεο θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ κε παξφκνηα δηάξθεηα) θαη εθηηκψκελεο κειινληηθέο κεηαβνιέο, ζην
επίπεδν νπνησλδήπνηε θξαηηθψλ παξνρψλ πνπ επεξεάδνπλ ηα θαηαβιεηέα νθέιε.

3.3.18 Αλαγλώξηζε εζόδσλ (Γ.Ι.Ξ. 18)
Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν
Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
Έζνδα από πώιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: Ρα έζνδα απφ πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ινγίδνληαη ζηελ
ρξήζε ηελ νπνία αθνξνχλ.Θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ινγίδνληαη σο έζνδα εηζπξαθηέα
κε ηηκνινγεζέληα,ηα έζνδα απφ ειεθηξηθή ελέξγεηα αγνξαζζείζα απφ ηνλ ΙΑΓΖΔ ή αιινλ πειάηε πνπ δελ
έρνπλ αθφκα ηεκνινγεζεί.
Ξαξνρή ππεξεζηώλ: Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο,
κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ.
Έζνδα από ηόθνπο: Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην
αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ
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πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο
απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.

3.3.19 Κηζζώζεηο (Γ.Ι.Ξ. 17)
Νη κηζζψζεηο παγίσλ θαηά ηηο νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηελ Δηαηξεία φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή κεηαβίβαζε ή κε ηνπ
ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, απνηεινχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο.
Νη κηζζψζεηο απηέο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο
ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο
ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ
ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Ρν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ
αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Ρα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο
σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη κέρξη ζήκεξα ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.
Ππκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα
κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο
ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη πιεξσκέο νη νπνίεο γίλνληαη γηα
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη
ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Ξάγηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηνπ
ηζνινγηζκνχ θαη απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο ζε βάζε ζπλεπή κε
παξφκνηεο ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Ρν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ (θαζαξφ απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ
δφζεθαλ ζηνπο κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο.
Ζ Δηαηξεία δελ εθκηζζψλεη πάγηα κε ηελ κέζνδν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.

3.3.20 Θόζηνο δαλεηζκνύ (Γ.Ι.Ξ. 23)
Ρν θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη νη ηφθνη πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ δαλεηζκφ, θαζψο θαη ηα ινηπά έμνδα πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κία επηρείξεζε γηα ηε ιήςε ησλ δαλείσλ.
Πηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πεξηιακβάλνληαη:
- Ρφθνη βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, θαζψο θαη ηφθνη ππεξαλαιήςεσλ.
- Απφζβεζε ηεο δηαθνξάο ππφ ην άξηην νκνινγηαθψλ δαλείσλ,
- Απφζβεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ιήςε ησλ δαλείσλ,
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- Σξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο παξαθνινπζνχληαη
ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 17,
- Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα, θαηά ηελ έθηαζε πνπ απηέο ζεσξνχληαη
ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν.
Όια ηα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζνχλ άκεζα ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα θεθαιαηνπνηνχληαη.
Ζ Δηαηξεία κέρξη 31/12/2012 δελ έρεη πξνβεί ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.

3.3.21 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (Γ.Ι.Ξ. 24)
Νη γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαιχπηνληαη απφ ην Γ.Ι.Ξ. 24 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο ζπλαιιαγέο
κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο πνπ θαηαξηίδεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηή κεξψλ θαη
εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά. Ρν πξσηεχνλ ζηνηρείν ηνπ είλαη ε νηθνλνκηθή νπζία θαη φρη ν λνκηθφο ηχπνο ησλ
ζπλαιιαγψλ.
Ππλδεδεκέλν κέξνο ζεσξείηαη κία επηρείξεζε εάλ:
α) Άκεζα ή έκκεζα δηακέζνπ ελδηάκεζσλ κεξψλ ειέγρεη, ειέγρεηαη ή βξίζθεηαη θάησ απφ θνηλφ
έιεγρν κε ηελ επηρείξεζε.
β) Θαηέρεη έλα πνζνζηφ κηαο επηρείξεζεο θαη ην πνζνζηφ απηφ ηεο δίλεη νπζηψδε επηξξνή πάλσ ζηελ
επηρείξεζε ή απφ θνηλνχ έιεγρν πάλσ ζηελ επηρείξεζε.
γ) Δίλαη ζπγγελήο επηρείξεζε, φπσο νξίδεηαη απφ ην ΓΙΞ 28.
δ) Δίλαη κία θνηλνπξαμία, φπσο νξίδεηαη απφ ην ΓΙΞ 31.
ε) Δίλαη βαζηθφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή ηεο κεηξηθήο ηεο.
δ) Δίλαη θνληηλφ κέινο ηεο νηθνγελείαο νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ηεο πξψηεο θαη ηέηαξηεο πξναλαθεξζείζαο
πεξίπησζεο.
ε) Δίλαη κία επηρείξεζε ε νπνία ειέγρεηαη είηε ζε απφ θνηλνχ έιεγρν είηε θάησ απφ νπζηψδε επηξξνή, απφ έλα
πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηέηαξηε θαη πέκπηε πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε.
ζ) Δίλαη έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ην
νηθνλνκηθφ φθειφο ηνπ ή φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ απνηειεί ζπλδεδεκέλν κέξνο

ηεο

επηρείξεζεο.
Ππλαιιαγή ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ είλαη κηα κεηαθνξά πφξσλ, ππεξεζηψλ ή ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ επηβάιιεηαη έλα ηίκεκα ή φρη.
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4. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ
Ζ Δηαηξεία ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κπνξεί λα εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο
θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη
θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη
αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο
ηνπο θηλδχλνπο. Ξξν ηεο δηελέξγεηαο ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ιακβάλεηαη έγθξηζε απφ ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ην
δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο αληηζπκβαιιφκελνχο ηεο.
4.1 Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία κέρξη 31/12/2013 δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο ζε Μ.Λ. θαη ζπλεπψο δελ
εθηίζεληαη ζε απηφλ ηνλ θίλδπλν αγνξάο.
4.2 Θίλδπλνο επηηνθίνπ
Νη αιιαγέο ζηα επηηφθηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θαζαξφ εηζφδεκα απμάλνληαο ην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ
ρξένπο πνπ αλαιακβάλεη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη κεηψλνληαο ηα έζνδα απφ
πηζησηηθνχο ηφθνπο. Ν Όκηινο δελ είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ζεκαληηθά επίπεδα θηλδχλνπ επηηνθίνπ. Γελ έρεη πξνέβε
ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θακία απφ ηηο ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο θαη νη δηαθπκάλζεηο ηνπ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ δελ
κεηαβάιινπλ ζεκαληηθά (ζεηηθή επίδξαζε) ηα έζνδα απφ πηζησηηθνχο ηφθνπο.
4.3 Ξηζησηηθόο θίλδπλνο
Ξηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ε πηζαλή

κε έγθαηξε απνπιεξσκή

πξνο ηελ Δηαηξεία ησλ πθηζηάκελσλ

θαη

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ
θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

31/12/2013
2.141.303
788.767
2.930.070

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2012
1.785.734
1.408.201
3.193.935

πνζά ζε επξψ

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

31/12/2013
2.216.536
778.472
2.995.008

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2012
1.809.850
1.381.239
3.191.089
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4.4 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, δηαηεξψληαο επαξθή δηαζέζηκα.
Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιχνληαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
31/12/2013
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Δληόο 6 κελώλ

6 έσο 12 κήλεο

2.472.724

0

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν
31/12/2012
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

0

0

87.941

0

2.472.724

0

Δληόο 6 κελώλ

6 έσο 12 κήλεο

2.021.427

0

87.941
Από 1 έσο 5
έηε
0

0
Αξγ όηεξα από
5 έηε
0

0

0

61.777

0

2.021.427

0

61.777

0

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν

Κάθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Από 1 έσο 5
Αξγ όηεξα από
έηε
5 έηε
0
0

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
31/12/2013
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Δληόο 6 κελώλ

6 έσο 12 κήλεο

2.426.333

0

0

0

87.941

0
0
Αξγ όηεξα από
5 έηε
0

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν
31/12/2012
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

2.426.333

0

Δληόο 6 κελώλ

6 έσο 12 κήλεο

1.985.947

0

87.941
Από 1 έσο 5
έηε
0

0

0

61.777

0

1.985.947

0

61.777

0

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν

Κάθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Από 1 έσο 5
Αξγ όηεξα από
έηε
5 έηε
0
0

5. Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ
Νη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο:
λα εμαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηεο δηαβάζκηζεο

θαη ησλ πγεηψλ δεηθηψλ

θεθαιαίνπ,
λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο (going concern) θαη
λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο.
Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, µείνλ ηα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη
ηα ηαµεηαθά ηζνδχλαµα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Ρν θεθάιαην γηα ηηο
ρξήζεηο 2013 θαη 2012 αλαιχεηαη σο εμήο:
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πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2012
31/12/2013
Αλαζεσξεκέλν
Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Ξιένλ: Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο
Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά
ηζνδχλακα
Θεθάιαην
Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Ξιένλ: Γάλεηα
Πύλνιν θεθαιαίσλ
Θεθάιαην πξνο Πχλνιν Θεθαιαίσλ

3.101.910

3.551.234

-

-

-788.767

-1.408.201

2.313.143

2.143.033

3.101.910

3.551.234

-

-

3.101.910

3.551.234

1:1,34

1:1,65

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2012
31/12/2013
Αλαζεσξεκέλν
Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Ξιένλ: Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο
Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά
ηζνδχλακα
Θεθάιαην
Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Ξιένλ: Γάλεηα
Πύλνιν θεθαιαίσλ
Θεθάιαην πξνο Πχλνιν Θεθαιαίσλ

3.226.402

3.569.531

-

-

-778.472

-1.381.239

2.447.930

2.188.292

3.226.402

3.569.531

-

-

3.226.402

3.569.531

1:1,31

1:1,63

Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία νξίδνπλ ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε µε ηελ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, π.ρ.
ίδηα θεθάιαηα θαη ρξεµαηννηθνλνµηθέο ππνρξεψζεηο ρσξίο λα ιαµβάλνληαη ππφςε ηπρφλ δάλεηα µεησµέλεο
εμαζθάιηζεο. Ν Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη ηηο πξνζαξµνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ
ε νηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
κεηαβάιινληαη.
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6. Ξαξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ αλά
θαηεγνξία
Ρα πνζά πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία αλαθνξηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζηηο πεξηφδνπο πνπ
αλαθέξνληαη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο:
πνζά ζε επξψ

31/12/2013

ημειώςεισ

ΝΚΗΙ ΝΠ
31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

Κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

11

1.478

1.478

1.478

1.478

2.139.825

1.785.734

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

12
13

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ζηνηρείσλ ελεξγ εηηθνύ

788.767

1.408.201

2.928.592

3.193.935

2.930.070

3.195.413

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

18

87.941

61.777

87.941

61.777

2.262.854

1.852.318

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη
πιεξσηένη

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ

19
20

209.870
2.472.724

169.109
2.021.427

2.560.665

2.083.204

Ξιεξνθνξίεο γηα ηα «Αλαζεσξεκέλα» θνλδχιηα βιέπε ζεκείσζε 30.
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πνζά ζε επξψ
31/12/2013

ημειώςεισ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

Κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

11

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

12
13

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

1.478

1.478

1.478

1.478

2.215.058

1.809.850

778.472

1.381.239

2.993.530

3.191.089

2.995.008

3.192.567

87.941

61.777

87.941

61.777

19

2.225.463

1.817.838

20

200.870
2.426.333

168.109
1.985.947

2.514.274

2.047.724

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
ελεξγ εηηθνύ
Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

18

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ

Ξιεξνθνξίεο γηα ηα «Αλαζεσξεκέλα» θνλδχιηα βιέπε ζεκείσζε 30.

Ζ Δηαηξεία πηνζέηεζε ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο». Ρν
αλαζεσξεκέλν

θείκελν

απαηηεί

επηπξφζζεηεο

γλσζηνπνηήζεηο

αλαθνξηθά

κε

ηελ

εχινγε

αμία

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε,
ηα θνλδχιηα θάζε θαηεγνξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, πνπ απνηηκψληαη
ζηελ εχινγε αμία, ζα πξέπεη γηα ζθνπνχο γλσζηνπνηήζεσλ, λα ηαμηλνκεζνχλ ζηα θάησζη ηξία επίπεδα, αλάινγα
κε ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο:
Δπίπεδν 1: είλαη νη ηηκέο (ρσξίο πξνζαξκνγέο) ελεξγνχο αγνξάο.
Δπίπεδν 2: πξφθεηηαη γηα ηα δεδνκέλα πνπ είλαη άκεζα ή έκκεζα παξαηεξήζηκα (observable) θαη αθνξνχλ ηα
ζηνηρεία πξνο απνηίκεζε (ζηελ θαηεγνξία απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ επηπέδνπ 1).
Δπίπεδν 3: είλαη δεδνκέλα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ εθηηκήζεηο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο θαζψο δελ ππάξρνπλ
παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ζηελ αγνξά.
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Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Νκίινπ θαη Δηαηξείαο, πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, ηαμηλνκνχληαη ζηα
θάησζη ηξία επίπεδα:

πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2013
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα
ζηνηρεία

Δπίπεδν 1

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3

116.500

116.500

0

0

116.500

116.500

0

0

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2012
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα
ζηνηρεία

Δπίπεδν 1

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3

122.500

122.500

0

0

122.500

122.500

0

0

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα
ζηνηρεία

Δπίπεδν 1

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3

26.500

26.500

0

0

26.500

26.500

0

0

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2012
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα
ζηνηρεία

Δπίπεδν 1

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Νη κεηαβνιέο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηε ρξήζε 2013 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
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πνζά ζε επξψ
Ν ΝΚΗΙ ΝΠ
Γήπεδανηθόπεδα

Δπηπια &
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Πύλνιν

Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2012

122.500

Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

26.500

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή
Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013
πόινηπν 31.12.2013

16.803

139.303

780

27.280

(32.500)

-

(32.500)

-

-

-

17.583

134.083

116.500

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν 31.12.2012

-

16.803

16.803

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

-

780

780

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

-

-

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

-

-

-

πόινηπν 31.12.2013

-

17.583

17.582

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2013

116.500

-

116.500

πόινηπν 31.12.2012

122.500

-

122.500
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Νη κεηαβνιέο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηε ρξήζε 2012 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

πνζά ζε επξψ
Ν ΝΚΗΙΝΠ
Δπηπια &
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Γήπεδανηθόπεδα

Πύλνιν

Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2011

122.500

13.974

136.474

Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012

-

2.829

2.829

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

-

-

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012

-

-

-

16.803

139.303

πόινηπν 31.12.2012

122.500

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν 31.12.2011

-

13.974

13.974

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012

-

2.829

2.829

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

-

-

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012

-

-

-

0

16.803

16.803

122.500

0

122.500

πόινηπν 31.12.2012

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2012
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Νη κεηαβνιέο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ηεο Δηαηξείαο

γηα ηε ρξήζε 2013, αλαιχνληαη σο

αθνινχζσο:

πνζά ζε επξψ
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δπηπια &
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Γήπεδανηθόπεδα

Πύλνιν

Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2012

0

16.803

16.803

26.500

780

27.280

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

0

0

0

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

0

0

0

26.500

17.583

44.083

πφινηπν 31.12.2012

0

16.803

16.803

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

0

780

780

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

0

0

0

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

0

0

0

πόινηπν 31.12.2013

0

17.583

17.583

26.500

0

26.500

Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

πόινηπν 31.12.2013
Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2013
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Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δπηπια &
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Πύλνιν

Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2011
Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012

13.974

13.974

2.829

2.829

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

0

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012

0

πόινηπν 31.12.2012

16.803

16.803

13.974

13.974

2.829

2.829

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

0

0

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012

0

0

16.803

16.803

0

0

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν 31.12.2011
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012

πόινηπν 31.12.2012

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2012

Ζ κεηξηθή εηαηξεία εληφο ηνπ 2013 αγφξαζε αγξνηεκάρην έθηαζεο 18.340 ηκ ζηε πεξηνρή Βέξγα Θαζηνξηάο αμίαο
θηήζεσο επξψ 26.500, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο αηνιηθνχ πάξθνπ.
Ζ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπ νκίινπ έγηλε βάζε ηεο αγνξαίαο αμίαο θαη πξνέθπςε αλάγθε
γηα δηελέξγεηα απνκείσζεο ζε επίπεδν νκίινπ πνζνχ επξψ 32.500 (βιέπε ζεκείσζε 27 Απνκεηψζεηο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Δάλ δελ είρε επηιεγεί ε κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο, νη αμίεο θηήζεο ησλ νηθνπέδσλ
31/12/2013 αλέξρνληαη ζηνλ φκηιν ζε επξψ 149.000 θαη ζηελ εηαηξεία 26.500 επξψ.
Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ.
Oη πξνζζήθεο επίπισλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο αλήιζαλ ζε 780 επξψ θαη απνζβέζηεθαλ πιήξσο.
Κέρξη θαη ηελ 31/12/2013 ε Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
(leasing).
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8. πεξαμία
Ρν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ πεξαμία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εμαγνξά
ηεο ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑΠ ΑΔ θαη αλαιχεηαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
Αξρηθή
πεξαμία

πόινηπν 1/1/2012
Ξξνζζήθεο

Πύλνιν
πεξαμίαο

0

0

0

191.837

0

191.837

0

0

0

191.837

0

191.837

Απνκεηψζεηο
πόινηπν ιήμεο 31/12/2012

Απνκείσζε
πεξαμίαο

πνζά ζε επξψ
Αξρηθή
πεξαμία
πόινηπν 1/1/2013
Ξξνζζήθεο
Απνκεηψζεηο
πόινηπν ιήμεο 31/12/2013

Απνκείσζε
πεξαμίαο

191.837
0
0
191.837

Πύλνιν
πεξαμίαο

0
0
-100.000
-100.000

191.837
0
-100.000
91.837

Ζ ππεξαμία πξνέξρεηαη απφ ζπλέλσζε εηαηξίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα.
Δληφο ηεο ρξήζεο 2013 δηελεξγήζεθε απνκείσζε ηεο αξρηθήο αμίαο ππεξαμίαο πνζφ 100.000 επξψ φπνπ
επηβάξπλε

ηα

απνηειέζκαηα

ρξήζεο

αλαιπηηθφηεξα

βιέπε

ζεκείσζε

26

Απνκείσζε

θφζηνπο

ππεξαμία/ζπκκεηνρψλ.
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9. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2013, γηα ηνλ Όκηιν, έρεη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
Άδεηεο
Δγ θαηάζηαζεο
ειεθηξηθήο
ελέξγ εηαο

Άδεηεο
Ξαξαγ σγ ήο
ειεθηξηθήο
ελέξγ εηαο

Άδεηα
Ξξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο
ελέξγ εηαο

Άδεηεο
παξαγ σγ ήο &
εγ θαηάζηαζεο
ππό εθηέιεζε

Πύλνιν

Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2012
Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

972.233
5.000

-

26.200

1.143.670

155.566

-

443.792

-

(180.835)

-

604.358

Κεηαθνξέο

-

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

-

-

(2.610)

(54.285)

(56.895)

Αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ

-

-

-

-

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

-

-

-

-

-

πόινηπν 31.12.2013

180.835

2.142.102

977.233

336.401

23.590

1.352.341

2.689.565

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν 31.12.2012

-

-

-

-

-

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

-

-

1.044

-

1.044

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

-

-

-

-

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

-

-

-

-

-

πόινηπν 31.12.2013

0

0

977.233

336.401

1.044

0

1.044

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2013

22.546

1.352.341

2.688.521

Νη πξνζζήθεο ηεο ρξήζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 604.358 αθνξνχλ α. πνζφ επξψ 443.792 θφζηε γηα άδεηεο
παξαγσγήο θαη εγθαηάζηαζεο ππφ εθηέιεζε ζε 8 ζέζεηο ζηνλ ειιαδηθφ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, β. πνζφ επξψ
336.401 θφζηνο γηα κία άδεηα εγθαηαζηάζεσο πνπ ιήθζεθε εληφο ηνπ 2013 απφ ηελ ΟΑΔ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν
απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία θαη γ. πνζφ επξψ 5.000 θφζηνο θηήζεο άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο
ζπγαηξηθήο ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ ΑΔ απφ εηαηξεία ηνπ νκίινπ.
Ππλνιηθά ηελ 31/12/2013 ν φκηινο θαη ε εηαηξεία έρεη 12 άδεηεο ππφ εθηέιεζε θαη 1 εγθαηάζηαζεο. Νη άδεηεο
παξαγσγήο είλαη 10 γηα ηνλ φκηιν εθ ησλ νπνίσλ κηα ηεο ζπγαηξηθήο.
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Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2013, γηα ηελ Δηαηξεία, έρεη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
Άδεηεο
Ξαξαγ σγ ήο
ειεθηξηθήο
ελέξγ εηαο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Άδεηεο
Δγ θαηάζηαζεο
ειεθηξηθήο
ελέξγ εηαο

Άδεηα
Ξξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο
ελέξγ εηαο

Άδεηεο
παξαγ σγ ήο &
εγ θαηάζηαζεο
ππό εθηέιεζε

Πύλνιν

Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2012

972.233

-

26.200

1.143.670

2.142.102
599.358

Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

-

155.566

-

443.792

Κεηαθνξέο

-

180.835

-

(180.835)

-

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

-

-

(2.610)

(54.285)

(56.895)

Αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ

-

-

-

-

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

-

-

-

-

-

πόινηπν 31.12.2013

972.233

336.401

23.590

1.352.341

2.684.565

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν 31.12.2012

-

-

-

-

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

-

1.044

-

1.044

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

-

-

-

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2013

-

-

-

-

πόινηπν 31.12.2013

-

1.044

-

1.044

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2013

972.233

336.401

22.546

1.352.341

2.683.521

Αληίζηνηρα, γηα ηε ρξήζε 2012 ε θίλεζε παξνπζηάδεηαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
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πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Άδεηεο
Ξαξαγ σγ ήο
ειεθηξηθήο
ελέξγ εηαο

Άδεηα
Ξξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο
ελέξγ εηαο

Άδεηεο
παξαγ σγ ήο &
εγ θαηάζηαζεο
ππό εθηέιεζε

Πύλνιν

Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2011

533.233

26.200

848.327

1.407.760

Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012

368.865

-

438.716

807.581

Κεηαθνξέο

70.136

(70.136)

-

Απνκεηψζεηο αμίαο

-

-

(73.239)

(73.239)

Αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ

-

-

-

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012

-

-

-

-

πόινηπν 31.12.2012

972.233

26.200

1.143.670

2.142.102

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν 31.12.2011

-

-

-

-

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012

-

-

-

-

Αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ

-

-

-

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012

-

-

-

-

πόινηπν 31.12.2012

0

0

0

0

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2012

972.233

26.200

1.143.670

2.142.102

10. Ππκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο
Ν ινγαξηαζκφο Ππκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο, αθνξά ζε απφθηεζε ηνπ
100% ηεο εηαηξείαο ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ ΑΔ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα. Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ έρεη σο
εμήο:
πνζά ζε επξψ
31/12/2013
Αξρή πεξηόδνπ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2012

300.000

300.000

Ξξνζζήθεο

0

0

Απνκείσζε

(100.000)

0

200.000

300.000

πόινηπν ιήμεο 31/12/2013
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Ρελ 31/12/2013 ε Δηαηξεία πξνέβε ζε δηελέξγεηα απνκείσζεο ηεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θαηά 100.000 επξψ
επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο (βιέπε ζεκείσζε 26 Απνκείσζε θφζηνπο ππεξαμίαο/ζπκκεηνρήο)

11. Ινηπά ζηνηρεία παγίνπ ελεξγεηηθνύ
Ν ινγαξηαζκφο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΌΚΗΙΝΠ - ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013
31/12/2012
Γνζκέλεο εγγπήζεηο

1.478

1.478

1.478

1.478

Νη δνζκέλεο εγγπήζεηο ζα εηζπξαρζνχλ κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο.

12. Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ν ινγαξηαζκφο απηφο γηα ηνλ Όκηιν αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2013
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Ινηπέο απαηηήζεηο

31/12/2012

1.531.239

1.131.228

608.586

654.506

2.139.825

1.785.734

Ζ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο γηα ηνλ φκηιν αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2013
31/12/2012
Λιγότεπο από 3 μήνερ
Μεταξύ 3 και 6 μηνών
Μεταξύ 6 μηνών και 9 μηνών
Μεταξύ 9 μηνών και 1 έτοςρ

1.351.793

971.626

91.969

75.409

71.999

42.477

15.477

41.716

1.531.239

1.131.228
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Δηδηθφηεξα, ζηνπο ινγαξηαζκνχο ινηπψλ απαηηήζεσλ ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλνληαη:

πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2013

31/12/2012

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ

840

962

Σξεσζηηθφ ππφινηπν ΦΞΑ

397.179

417.853

3.017

4.955

Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη
Απαηηήζεηο ζην Διιεληθφ Γεκφζην

0

2.882

Απαηηήζεηο απφ Ρακηαθέο Γηεπθνιχλζεηο

0

90.000

205.353

137.416

0

338

Έζνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα
Ξξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ
Ξξνθαηαβνιέο ηξίησλ
Σξεψζηεο δηάθνξνη

0

0

2.198

100

608.586

654.506

Ρν ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ εκθαλίδεηαη ζε αλαθηήζηκεο αμίεο θαη ηελ 31/12/2013 δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα
δηελέξγεηα απνκεηψζεσλ.

Αληίζηνηρα, γηα ηελ Δηαηξεία, ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013
31/12/2012
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Ινηπέο απαηηήζεηο

1.531.239

1.187.828

683.819

622.022

2.215.058

1.809.850

Ζ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο:

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013
31/12/2012
Λιγότεπο από 3 μήνερ

1.261.793

938.226

Μεταξύ 3 και 6 μηνών

91.969

75.409

Μεταξύ 6 μηνών και 9 μηνών

71.999

42.477

Μεταξύ 9 μηνών και 1 έτοςρ

105.477

131.716

1.531.239

1.187.828
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Δηδηθφηεξα, ζηνπο ινγαξηαζκνχο ινηπψλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνληαη:

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2012

31/12/2013
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ

420

542

Σξεσζηηθφ ππφινηπν ΦΞΑ

382.832

385.789

3.017

4.955

0

2.882

90.000

90.000

Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη
Απαηηήζεηο ζην Διιεληθφ Γεκφζην
Απαηηήζεηο απφ Ρακηαθέο Γηεπθνιχλζεηο
Έζνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα

205.353

137.416

Ξξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ

0

338

Ξξνθαηαβνιέο ηξίησλ

0

100

2.198

0

Σξεψζηεο δηάθνξνη

683.819

622.022

13. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Ρα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλακα ηνπ Νκίινπ, αλαιχνληαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2013
Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο

31/12/2012

1.311

1.616

787.456

1.406.585

788.767

1.408.201

Ρα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλακα ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013
Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο

31/12/2012
187

492

778.285

1.380.747

778.472

1.381.239

Ρα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά θαζψο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε. Θαηά ηηο
αλσηέξσ εκεξνκελίεο δελ ππήξραλ ππεξαλαιήςεηο απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο.

14. Κεηνρηθό θεθάιαην θαη Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην
Ρα θνλδχιηα Κεηνρηθφ θεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά ππέξ ην άξηην αλαιχνληαη σο εμήο:
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πνζά ζε επξψ
31/12/2012

31/12/2013
Θαηαβιεκέλν

3.609.402

3.609.402

1.203.134 κεηνρέο * 3 € ε θάζε κία
Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην

1.381.605

1.381.605

4.991.007

4.991.007

Ζ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ Κεηνρηθφ θεθάιαην θαη Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην, έρεη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
Αξηζκόο
κεηνρώλ

Κεηνρηθό
Θεθάιαην

Θεθάιαην ππέξ
ην άξηην

πόινηπν ηελ 1/12/2011

369.800

1.109.400

Δθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

833.334

2.500.002

1.403.605
(27.500)

Αλαβαιιφκελνο θφξσλ εμφδσλ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
πόινηπν ηελ 31/12/2011
Δθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
πόινηπν ηελ 31/12/2012
Δθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
πόινηπν ηελ 31/12/2013

5.500
1.203.134

3.609.402

-

1.381.605

-

1.203.134

-

3.609.402

-

1.381.605

-

1.203.134

-

3.609.402

1.381.605

Κε ηελ απφ 16/5/2011 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ην κεηνρηθφ θεθάιαην
2.500.002 επξψ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ

απμήζεθε θαηά

θαη εθδφζεθαλ 833.334 λέεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3 επξψ

έθαζηε. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2013 δελ ππήξμε θακία κεηαβνιή.

15. Απνζεκαηηθά
Ρν θνλδχιηα γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
Αλαινγ ηζηηθά
θέξδε/(δεκηέο)
πόινηπν ηελ 1/12/2011
Ξξνζαξκνγέο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 19
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
πόινηπν ηελ 31/12/2011
Ξξνζαξκνγέο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 19
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
πόινηπν ηελ 31/12/2012
Δθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
πόινηπν ηελ 31/12/2013

Πύλνιν
0

0

(6.629)

(6.629)

0

0

(6.629)

(6.629)

(588)

(588)

0

0

(7.217)

(7.217)

(209)

(209)

0

0

(7.426)

(7.426)
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Κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 αλαινγηζηηθά θέξδε/δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.
Ν Όκηινο εθάξκνζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν θαη αλακφξθσζε θαη ηε ζπγθξηηηθή ρξήζε. Νη επηδξάζεηο
παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 30.

16. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
πόινηπν
31/12/2012
Έμνδα α΄εγθαηαζηάζεσο
Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Απνηειέζκαηα
ρξήζεο

πνζά ζε επξψ
πνινηπν
31/12/2013

0

93.188,00

0

52.968,00

93.188,00
52.968,00

0

146.156

146.156

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίζηεθε κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 26%.

17. Ξξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη σο ππνρξέσζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ηελ παξνχζα αμία
ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ θαηαβνιή εθάπαμ απνδεκίσζεο ζην πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί
ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.

Ρν θνλδχιη γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο:

Ξξνβιέςεηο γ ηα παξνρέο εξγ αδνκέλσλ κεηά ηελ
έμνδν από ηελ ππεξεζία
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο

31/12/2013

πνζά ζε επξψ
31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

18.197
0

17.414
0

18.197

17.414

Νη κεηαβνιέο ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο έρνπλ σο εμήο :
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πνζά ζε επξψ
31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

31/12/2013
17.414

14.265
1.947

Θφζηνο ηφθσλ

0
575

Αλαινγηζηηθά δεµηέο / (θέξδε)

209

588

πόινηπν αξρήο ρξήζεο
Θφζηνο απαζρφιεζεο

0

0

18.197

17.414

Ξαξνρέο πιεξσζείζεο
πόινηπν ηέινπο ρξήζεο

613

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ έρνπλ σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

31/12/2013
Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο

0
575

1.947
613

209

588

783

3.149

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Αλαινγηζηηθή δεκία / (θέξδε)
Έμνδν αλαγ λσξηζκέλν ζηελ θαηάζηαζε
ινγ αξηαζκνύ απνηειεζκάησλ

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ έρνπλ σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
31/12/2013
Αλαινγηζηηθή δεκία / (θέξδε)
Έμνδν αλαγ λσξηζκέλν ζηελ θαηάζηαζε
ινγ αξηαζκνύ απνηειεζκάησλ

31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

209

588

209

588

Νη παξαδνρέο έρνπλ σο εμήο:

31/12/2013
Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ
Ξιεζσξηζκφο
Ξνζνζηφ απνρσξήζεσλ

31/12/2012

3,30%

3,30%

0% έσο ην 2015
2%

0% έσο ην 2015
2%

0%

0%

Ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δηαηξείαο 31/12/2013 θαη 31/12/2012 αλέξρεηαη ζε πέληε (5) εξγαδνκέλνπο. Ζ
κνλαδηθή ζπγαηξηθή δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Ππλεπψο ε ππνρξέσζε ηεο
εηαηξείαο απνηειεί θαη ηνπ Νκίινπ.
Νη επηδξάζεηο απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 30.

18. Ινηπέο πξνβιέςεηο θαη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ρν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο:
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πνζά ζε επξψ
31/12/2012

31/12/2013
Ιεθζείζεο εγγπήζεηο

87.941

61.777

87.941

61.777

19. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Ρν

θνλδχιη ηεο θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο γηα ηνλ Όκηινο,

απνηειείηαη απφ:

πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2012
Αλαηαμηλόκεζε

31/12/2013
Ξξνκεζεπηέο
Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

1.473.644

674.889

789.210

1.177.429

2.262.854

1.852.318

Νη Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ, αλαιχνληαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2012
Αλαηαμηλόκεζε

31/12/2013

Αποδοχζσ ζμμιςθου προςωπικοφ

5.972

5.987

Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί

1.406

7.378

776.716

936.462

0

676

Ξηζησηέο δηάθνξνη
Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Έμνδα ρξήζεσο δεδενπιεπκέλα

Ρν

5.116

226.927

789.210

1.177.429

θνλδχιη ηεο θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ Δηαηξεία,

απνηειείηαη απφ:

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013
Ξξνκεζεπηέο
Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

31/12/2012
Αλαηαμηλόκεζε

1.473.457

647.159

752.006

1.170.679

2.225.463

1.817.838

Νη Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
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πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2012
Αλαηαμηλόκεζε

31/12/2013

Αποδοχζσ ζμμιςθου προςωπικοφ

5.972

5.987

Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί

1.406

7.378

739.512

929.711

0

676

Ξηζησηέο δηάθνξνη
Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Έμνδα ρξήζεσο δεδενπιεπκέλα

5.116

226.927

752.006

1.170.679

Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία πξνέβε ζε αλαηαμηλφκεζε κεηαμχ ησλ θνλδπιίσλ Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
θαη Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη ηεο ρξήζεο 2012 γηα λα θαηαζηνχλ ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο
ηξέρνπζαο ρξήζεο (βιέπε ζεκείσζε 30).

20. Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θόξνη πιεξσηένη
Ν ινγαξηαζκφο Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, αλαιχεηαη σο
εμήο:
πνζά ζε επξψ

Φφξνο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ
Φφξνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ
Ινηπνί θφξνη πιεξσηένη
Ρέινο επηηεδεχκαηνο

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2012
31/12/2013
Αλαηαμηλόκεζε
12.702
20.963
1.851

2.702

193.316

143.444

2.000

2.000

209.870

169.109

πνζά ζε επξψ

Φφξνο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ
Φφξνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ
Ινηπνί θφξνη πιεξσηένη
Ρέινο επηηεδεχκαηνο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2012
31/12/2013
Αλαηαμηλόκεζε
5.702
20.963
1.851

2.702

191.316

143.444

2.000

1.000

200.870

168.109

Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία πξνέβε ζε αλαηαμηλφκεζε κεηαμχ ησλ θνλδπιίσλ Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
θαη Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη ηεο ρξήζεο 2012 γηα λα θαηαζηνχλ ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο
ηξέρνπζαο ρξήζεο (βιέπε ζεκείσζε 30).
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21. Θύθινο εξγαζηώλ
Ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, αλαιχνληαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ-ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013
31/12/2012
Έζνδα απφ εκπφξην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ

4.296.891
620.460
4.917.352

4.645.403
499.996
5.145.399

Ζ κεηξηθή εηαηξεία αλέπηπμε ηε δξαζηεξηφηεηα εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 2011.

22. Θόζηνο Ξσιήζεσλ
Ρν θφζηνο πσιήζεσλ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ-ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013
31/12/2012
Δκπνξεχκαηα

4.271.359

4.755.364

61.272

61.062

275.890

198.693

599

491

1.639

1.616

732

1.756

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ

3.110

4.073

Απνζβέζεηο

1.824

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη ηέιε
Γηάθνξα έμνδα

4.616.425

1.939
5.024.993

23. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Ρα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία αλαιχεηαη σο εμήο:
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πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

31/12/2013
Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνχ

107.923

69.745

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

125.048

196.945,72

Ξαξνρέο ηξίησλ

35.148

26229,98

Φφξνη ηέιε

40.080

5.170

Γηάθνξα έμνδα

21.923

28.164

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ

0

5.671

Απνζβέζεηο

0

889

330.123

332.815

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

31/12/2013
Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνχ

66.839

69.745

125.048

190.187

Ξαξνρέο ηξίησλ

35.148

26.230

Φφξνη ηέιε

11.707

3.743

Γηάθνξα έμνδα

20.187

26.920

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ

0

5.671

Απνζβέζεηο

0

889

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

258.930

323.385

24. Έμνδα δηαζέζεσο
Ρα έμνδα δηαζέζεσο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία αλαιχνληαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ-ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013
31/12/2012
Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνχ

22.530

22.148

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

41.140

20.947

7.684

9.229

Φφξνη ηέιε

14.540

7.032

Γηάθνξα έμνδα

21.551

21.908

0

351

257

889

Ξαξνρέο ηξίησλ

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
Απνζβέζεηο

107.701

82.504
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25. Ινηπά έζνδα-έμνδα (θαζαξά)
Ρα ινηπά έζνδα- έμνδα γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, αλαιχνληαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

31/12/2013
Ινηπά έμνδα

(578)

(12.560)

0

0

Έζνδα απφ αρξεζηκ. πξνβιέςεηο απνδ. πξνζσπηθνχ
Ινηπά έζνδα

10.671

7.845

10.093

(4.715)

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

31/12/2013
Ινηπά έμνδα
Έζνδα απφ αρξεζηκ. πξνβιέςεηο απνδ. πξνζσπηθνχ
Ινηπά έζνδα

(403)

(12.560)

0

0

10.669

7.845

10.266

(4.715)

Ξιεξνθνξίεο γηα ηα αλαζεσξεκέλα θνλδχιηα βιέπε ζεκείσζε 30.

26. Απνκείσζε θόζηνπο ππεξαμίαο/ζπκκεηνρώλ
Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία πξνέβε ζε απνκείσζε ηνπ θφζηνπο ππεξαμίαο /ζπκκεηνρψλ ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ
πνζνχ επξψ 100.000 αληίζηνηρα επηβαξχλνληαο ηζφπνζα ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ
31/12/2013.
Ζ ππεξαμία ε νπνία πξνθχπηεη θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ εμαγνξά ππφθεηηαη
ζε ηεζη απνκείσζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Ζ αλαθηήζηκε αμία κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ππνινγηζκφ ηεο αμίαο
ρξήζεσο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνβιέςεηο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ

απφ

νηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο νη νπνίνη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ δηνίθεζε. Νη θχξηεο παξαδνρέο πνπ
πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ είλαη: Δηήζηα αχμεζε ηηκήο kwh 0,25%, Δηήζηνο
πιεζσξηζκφο 2%, θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 26% θαη πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 12%.
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27. Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ηελ ρξήζε 2013 αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
31/12/2013
Απνκεηψζεηο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ ελζψκαησλ
παγίσλ
Απνκεηψζεηο αδεηψλ πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο
Απνκεηψζεηο αδεηψλ παξαγσγήο θαη εγθαηάζηαζεο
ππφ εθηέιεζε
Πύλνιν

ΌΚΗΙΝΠ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

32.500

0

2.610

2.610

54.285

54.285

89.395

56.895

Αληίζηνηρα ε θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ηε ρξήζε 2012 έρεη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
31/12/2012
Απνκεηψζεηο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ ελζψκαησλ
παγίσλ
Απνκεηψζεηο αδεηψλ πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο
Απνκεηψζεηο αδεηψλ παξαγσγήο θαη εγθαηάζηαζεο
ππφ εθηέιεζε
Πύλνιν

ΌΚΗΙΝΠ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

0

0

0

0

73.239

73.239

73.239

73.239

28. Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό)

Ρν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2013
Ξηζησηηθνί ηφθνη
Σξεσζηηθνί ηφθνη
Θφζηνο ηφθσλ πξφβιεςεηο απνδεκ
πξνζσπηθνχ

17.927

31/12/2012
34.219

(878)

(1.142)

(575)

(613)

16.475

32.464
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πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013
Ξηζησηηθνί ηφθνη
Σξεσζηηθνί ηφθνη
Θφζηνο ηφθσλ πξφβιεςεηο απνδεκ
πξνζσπηθνχ

31/12/2012

17.919

34.219

-776
(575)
16.569

(1.092)
(613)
32.514

29. Φόξνο εηζνδήκαηνο
Απφ ηα θνξνινγηθά βηβιία ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελνπνηνχληαη, αθνχ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αλακνξθψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην θψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, δελ πξνθχπηνπλ θνξνινγεηέα θέξδε θαη ππνρξέσζε
θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο. Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ππάξρνπλ ιφγνη γηα
δεκηνπξγία πξφβιεςεο γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο.
Ν ινγαξηαζκφο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2013
Ρέινο επηηεδεχκαηνο
Αλαβαιινκελε θνξνινγία
Φφξνο αθίλεηεο πεξηνχζηαο

31/12/2012

2.500

2.000

146.156

7.795

735
149.391

9.795

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013
Ρέινο επηηεδεχκαηνο
Αλαβαιινκελε θνξνινγία

31/12/2012

1.000

1.000

146.156

7.060

147.156

8.060

30. Δπηδξάζεηο ιόγσ αλαζεώξεζεο ΓΙΞ 19 θαη αλαηαμηλνκήζεσλ

Νη επηδξάζεηο απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ δελ ζεσξνχληαη νπζηψδεο θαη παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα πνπ
αθνινπζεί.
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πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ
ΘΔΠΖΠ

Πεκ.

Απνζεκαηηθά
Θέξδε (δεκίεο) εηο λένλ
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (α)
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ
έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
Πύλνιν Καθξνπξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη

31/12/2012

15

17
19
20

(1.428.297)
3.562.710

31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν
(7.217)
(1.432.556)
3.551.234

ΔΞΗΓΟΑΠΖ
(7.217)
(4.259)
(11.476)

1/1/2012
Αλαζεσξεκέλν
(6.629) ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19

5.938
67.715
1.854.318
167.109

17.414
79.191
1.852.318
169.109

11.476
11.476
(2.000)
2.000

14.265

ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ
ΑΛΑΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ

(3.016)
(330.868)
(295.982)
33.077
(336.144)
(345.939)

(4.715)
(332.815)
(299.628)
32.464
(340.403)
(350.198)

(1.699)
(1.947)
(3.646)
(613)
(4.259)
(4.259)

ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19

(345.939)
(345.939)

(350.198)
(588)
(350.786)

(4.259)
(588)
(4.847)

ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19

(336.144)
1.000
(1.699)
1.142

(340.403)
2.947
1.755

(4.259)
1.947
1.699
613

ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ
Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά)
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Θέξδε (δεκηέο) εθκεηάιιεπζεο
Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)
Θέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ
Θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο

25
23
28

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ
Θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Ππγ θεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ
Θέξδε/ (Εεκηέο) πξν θόξσλ
Ξξνβιέςεηο
Έζνδα απφ αρξεζηκ. πξνβιεςεηο απνδ. πξνζσπηθνχ
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ
Απνζεκαηηθά
Θέξδε (δεκίεο) εηο λένλ
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (α)
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
Πύλνιν Καθξνπξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη

Πεκ.
15

17
19
20

31/12/2012
(1.410.000)
3.581.007

31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν
(7.217)
(1.414.259)
3.569.531

1/1/2012
Αλαζεσξεκέλν
(6.629) ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19

5.938
67.715
1.818.838
167.109

17.414
79.191
1.817.838
168.109

14.265

ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ
ΑΛΑΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ

(3.016)
(323.137)
(288.251)
33.127
(328.363)
(334.724)

(4.715)
(323.385)
(290.198)
32.514
(330.923)
(338.983)

ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19

(334.724)
(334.724)

(338.983)
(588)
(339.571)

ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19

(328.363)
(1.699)
1.092

(330.923)
1.947
1.705

ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΓΙΞ 19

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ
Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά)
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Θέξδε (δεκηέο) εθκεηάιιεπζεο
Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)
Θέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ
Θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο

25
23
28

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ
Θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Ππγ θεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ
Θέξδε/ (Εεκηέο) πξν θόξσλ
Ξξνβιέςεηο
Έζνδα απφ αρξεζηκ. πξνβιεςεηο απνδ. πξνζσπηθνχ
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Νη επηδξάζεηο απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 είλαη ίδηεο ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Έηαηξεία.
Δπίζεο, ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία πξνέβε ζε αλαηαμηλφκεζε κεηαμχ ησλ θνλδπιίσλ Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο θαη Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη ηεο ρξήζεο 2012 γηα λα θαηαζηνχλ ζπγθξίζηκα
κε απηά ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαζψο απφ ηε ρξήζε 2013 ην ηέινο επηηεδεχκαηνο πεξηιακβάλεηαη ζηε δήισζε
θφξνπ εηζνδήκαηνο.
Νη αλαηαμηλνκήζεηο ζηε ρξήζε 2012 κεηαμχ ησλ θνλδπιίσλ Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαη Φφξνο
εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη δελ επεξέαζαλ ηα απνηειέζκαηα, ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηελ θαηάζηαζε
ηακεηαθψλ ξνψλ.
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31. Θόζηνο θαη αξηζκόο εξγαδνκέλσλ
Ρν θφζηνο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ρξήζε 2013 θαη 2012, αλαιχεηαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
31/12/2013
Κηζζνί,εκεξνκίζζηα θαη επηδφκαηα
Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Ινηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ

31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν

115.600
31.844
3.197
-

113.901
32.740
4.366
1.947

150.641

152.954

Ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δηαηξείαο 31/12/2013 θαη 31/12/2012 αλέξρεηαη ζε πέληε (5) εξγαδνκέλνπο. Ζ
κνλαδηθή ζπγαηξηθή δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Ππλεπψο ην θφζηνο ηεο
εηαηξείαο απνηειεί θαη ηνπ Νκίινπ.
Ξιεξνθνξίεο γηα ηα αλαζεσξεκέλα θνλδχιηα βιέπε ζεκείσζε 30.

32. Ξαξνρέο ζε κέιε Γ.Π. & δηεπζπληηθά ζηειέρε
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2013 δφζεθαλ ζε δηεπζπληέο ακνηβέο πνζνχ επξψ 130.000. Αληίζηνηρα ην θφζηνο
γηα ηε ρξήζε 2012 αλήιζε ζε επξψ 152.000. Δθηφο ησλ αλσηέξσ δελ ππάξρνπλ άιιεο ακνηβέο θαη παξνρέο ζε
δηεπζπληηθά ζηειέρε. Ρα κέιε ΓΠ δελ έιαβαλ ακνηβέο ή άιινπ είδνπο παξνρέο.

33. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
Ζ κεηξηθή εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηελ ζχζηαζε ηεο 2007-2008 (α΄ππεξδσδεθάκελε ρξήζε)
κέρξη ηε ρξήζε 2009, βάζεη εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο πεξαίσζεο Λ. 3888/2010, ελψ δελ έρνπλ εμεηαζηεί
απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο νη θνξνινγηθέο δειψζεηο ηεο ρξήζεο 2010, 2011 θαη 2013.
Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηελ ζχζηαζε ηεο 2007-2008 (α΄ππεξδσδεθάκελε ρξήζε)
κέρξη ηε ρξήζε 2009 βάζεη εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο πεξαίσζεο Λ. 3888/2010 (04/11/2010), ελψ δελ έρνπλ
εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο νη θνξνινγηθέο δειψζεηο ηεο ρξήζεο 2010 & 2011.
Νη θνξνινγηθέο ηνπο δειψζεηο έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα θαη δελ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο.
Γηα ηε ρξήζε 2013 ε κεηξηθή θαη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία έρνπλ ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ
Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994. Ν έιεγρνο
απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε
δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2013. Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ εθηηκά φηη γηα ηηο αλέιεγθηεο
θνξνινγηθά ρξήζεηο (2010, 2011 θαη 2013) φπνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά θαη
ακεηάθιεηα,

δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκηνπξγίαο πξφβιεςεο γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ πνπ ηπρφλ ζα

πξνθχςνπλ απφ κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ έρεη δηελεξγεζεί ζρεηηθή πξφβιεςε.
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Δληφο ηνπ 2013 νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2012 ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994 ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ θαη
ππνβιήζεθαλ ζην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ νη αληίζηνηρεο εθζέζεηο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε.
Ζ ρξήζε ηνπ 2012 ζεσξείηαη νξηζηηθνπνηεκέλε απφ πιεπξάο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ

κεηά ην πέξαο ησλ 18

κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο.

34. Ινηπέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ
Δηαηξεία.
Γελ ππάξρνπλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο.

35. Δκπξάγκαηα βάξε
Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ.

36. Γεζκεύζεηο
Νη δεζκεχζεηο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιχνληαη σο εμήο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2013
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε
απαηηήζεσλ
Δ/Δ θαιήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ κε
πξνκεζεπηέο
Δ/Δ θαιήο πιεξσκήο
Ινηπέο
Πύλνιν

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

53.000

53.000

53.000

53.000

630.109

137.125

630.109

137.125

50.000
3.465.293
4.148.402

5.000
245.125

50.000
3.465.293
4.148.402

240.125

Νη ινηπέο δεζκεχζεηο αθνξνχλ ζε ζπκβάζεηο πνπ έρεη θαηαξηίζεη ν φκηινο θαη ε εηαηξεία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
ελεξγεηαθψλ πάξθσλ.
Νη δεζκεχζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ηελ 31/12/2013 αλέξρνληαη ζε επξψ 103.600 θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
αλσηέξσ πίλαθα.
Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 ππήξρε δέζκεπζε πξνο ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 5.000€ πνπ δηαθαλνλίζηεθε εληφο
ηνπ 2013 θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζηήιε 31/12/2012 ηνπ αλσηέξσ πίλαθα.
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37. Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηή
επηρεηξήζεηο θαη πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ. 2190/20 θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Γ.Ξ.Σ.Α.
Νη ζπλαιιαγέο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο πνπ αθνξνχλ πσιήζεηο θαη αγνξέο θαη ιήςε ππεξεζηψλ πξνο θαη
απφ ηα ζπλδεφκελα κέξε, έρνπλ σο αθνινχζσο:

πνζό ζε επξώ

Ζςοδα και ζξοδα με ςυνδεόμενα μζρη

Ιήςεηο αγ αζώλ & ππεξεζηώλ

ΝΚΗΙΝΠ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013
31/12/2012
100.540

46.310

1.314.816

2.056.468

SORGENIA GREEN SRL

66.250

50.000

ΑΘΖΛΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΔ

13.300

-

358

-

130.000

152.000

J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA

MONDO TRAVEL AE
Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο δηνίθεζεο

1.625.264

2.304.778

πνζό ζε επξώ

Ξσιήζεηο αγ αζώλ & ππεξεζηώλ
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA

ΝΚΗΙΝΠ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013
31/12/2012
384.066

362.021

906.276

758.972

ΔΡΔΘ ΑΔ

21.526

17.140

ΞΟΝΔΡ ΑΔ

77.333

68.128

1.389.201

1.206.261

Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ απφ θαη πξνο ηα ζπλδεφκελα κέξε, έρνπλ σο αθνινχζσο:

Απαιτήςεισ - Τποχρεώςεισ με ςυνδεόμενα μζρη
πνζό ζε επξώ

Δηζπξαθηέα
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
ΔΡΔΘ ΑΔ
ΞΟΝΔΡ ΑΔ

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2013
31/12/2012
104.213

56.394

28.363

238.192

1.302

1.446

160.729

105.804

294.607

401.836
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πνζό ζε επξώ

Ξιεξσηέα

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2013
31/12/2012
89.475

17.202

554.890

595.459

SORGENIA GREEN SRL

38.000

25.750

ΑΘΖΛΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΔ
Ακνηβέο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ

16.359

-

22.000

11.875

J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA

720.724

650.286

Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ θαη πξνο ηα ζπλδεφκελα κέξε ηελ 31/12/2013, έρνπλ σο
αθνινχζσο:

πνζό ζε επξώ

Δηζπξαθηέα
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
ΔΡΔΘ ΑΔ
ΞΟΝΔΡ ΑΔ
ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ ΑΔ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2013
31/12/2012
104.213

56.394

28.363

238.192

1.302

1.446

160.729

105.804

90.000

90.000

384.607

491.836

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ

89.475

31/12/2012
Αλαζεσξεκέλν
17.202

554.890

595.459

SORGENIA GREEN SRL

38.000

25.750

ΑΘΖΛΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΔ

16.359

-

Ακνηβέο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ

22.000

11.875

Ξιεξσηέα
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA

31/12/2013

720.724

650.286

Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο.
Νη δεζκεχζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ηελ 31/12/2013 αλέξρνληαη ζε επξψ 103.600 θαη αθνξνχλ ηε κεηξηθή
εηαηξεία. Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε γηα ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία.
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Νη δεζκεχζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηελ 31/12/2012 αλέξρνληαη ζε € 5.000 θαη αθνξνχζαλ ηελ ζπγαηξηθή
εηαηξία.
Γελ ππάξρνπλ, εθηφο ησλ αλσηέξσ θαη φηη αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 32, άιιεο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα
απαηηήζεσλ- ππνρξεψζεσλ θαη δεζκεχζεσλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 24.

38. Ξξνζαξκνγέο ζηα Ίδηα θεθάιαηα θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο
Νη πξνζαξκνγέο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα θαη απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο απφ ηε κεηάβαζε ζχληαμεο παξνπζίαζεο
θαη δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο πξνγελέζηεξα είραλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ΔΓΙΠ ζε απηέο ησλ ΓΙΞ εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθεο:
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2011
31/12/2010
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ όπσο είραλ
πξνγ ελέζηεξα απεηθνληζζεί ζύκθσλα κε ηα ΔΓΙΠ
Δπίδξαζε απφ ηελ αλαγλψξηζε εμφδσλ σο έμνδα
Δπίδξαζε απφ ηελ απναλαγλψξηζε εμφδσλ
Α΄εγθαηάζηαζεο (Αθάιππηα έμνδα κεηαθεξζέληα ζην
ινγ/ζκφ 16.10 έμνδα ηδξχζεσο θαη Α'εγθαηαζηάζεσο)
Αχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνηίκεζε ζπκκεηνρψλ
Έζνδα επφκελεο ρξήζεσο
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Γεδνπιεπκέλα έμνδα
Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο
Δπίδξαζε απφ ηελ αλαγλψξηζε εμφδσλ σο άπια
Α΄εγθαηάζηαζεο (Αθάιππηα έμνδα κεηαθεξζέληα ζην
Κεηαθνξά εμφδσλ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απεπζείαο ζηα ΗΘ
Απνζβέζεηο εμφδσλ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία
Πύλνιν Ξξνζαξκνγ ώλ
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ζύκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α

4.039.795

2.336.156

(729.607)

-1.108.788,00

(140.202)
182.444
(6.439)
697.223
-9.354
-13.781,38
(77.478)
0
(27.500)
(6.430)
7.060
(124.065)
3.915.731

52.718,00
182.444,00
0,00
692.973,00
-7.594,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.560,00
(186.687)
2.149.469

31/12/2011
Πύλνιν Απνηειεζκάησλ κεηά θόξσλ όπσο είραλ
πξνγ ελέζηεξα απεηθνληζζεί ζύκθσλα κε ηα ΔΓΙΠ
Δπίδξαζε απφ ηελ αλαγλψξηζε εμφδσλ σο έμνδα
Δπίδξαζε απφ ηελ απναλαγλψξηζε εμφδσλ
Α΄εγθαηάζηαζεο (Αθάιππηα έμνδα κεηαθεξζέληα ζην
ινγ/ζκφ 16.10 έμνδα ηδξχζεσο θαη Α'εγθαηαζηάζεσο)
Αχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνηίκεζε ζπκκεηνρψλ
Έζνδα επφκελεο ρξήζεσο

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Γεδνπιεπκέλα έμνδα

786.970

379.181
(352.771)
0
(6.439)

4.249
-1.760

Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο

(13.781)

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαγλψξηζε εμφδσλ σο άπια

(77.478)

Απνζβέζεηο εμφδσλ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Πύλνιν Ξξνζαξκνγ ώλ
Πύλνιν Απνηειεζκάησλ ζύκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α

(6.430)
(75.230)
711.740
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39. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Κε ηελ απφ 20/01/2014 απφθαζε ηνπ Γ.Π., ε εηαηξεία έδσζε ηακεηαθή δηεπθφιπλζε πνζνχ 50.000 επξψ ζηελ
ζπγαηξηθή εηαηξεία ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ AE.
Πηελ απφ 06/02/2014 Έθηαθηε Γ.Π. νη κέηνρνη απνθάζηζαλ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο
θαηά 2.500.000,00 επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 1.500.000,00 επξψ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη
ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο θαη πνζφ 1.000.000,00 επξψ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα
ρξεκαηνδνηεζεί ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ γηα ην Αηνιηθφ Ξάξθν "Θνπξνκάληξη - Οηγαλφιαθθα". Ππγθεθξηκέλα ην
πνζφ ηνπ 1.000.000,00 επξψ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμαγνξά ησλ αδεηψλ παξαγσγήο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ
αηνιηθνχ πάξθνπ 8MV απφ ηελ εηαηξεία VATORA AE, θαζψο θαη γηα ηελ ρξεκαηνδνηηθή θάιπςε ησλ αξρηθψλ
αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ησλ 16MV.
Κε ηελ απφ 27/03/2014 απφθαζε ηνπ Γ.Π., ε εηαηξεία πξνέβε ζηε ζχζηαζε κίαο κνλνπξφζσπεο αλψλπκεο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «VOLTERRA K-R ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ
ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «VOLTERRA K-R ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ Α.Δ.», κε εηαηξηθφ θεθάιαην 500.010 επξψ
ην νπνίν ζα θαηαλέκεηαη 16.667 κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 30 επξψ ε θάζε κία. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ζα είλαη ηα εμήο: Θσλζηαληίλνο Θνπβαξάο ηνπ Δπακεηλψλδα σο Ξξφεδξν, Ξαλαγηψηεο Λίθνπ ηνπ
Θσλζηαληίλνπ σο Γηεπζχλνληαο Πχκβνπινο θαη Andrea (Αληξέα) Fiocchi (Φηφθη) ηνπ Vittorio (Βηηφξην) σο κέινο.
Κε ηελ απφ 01/04/2014 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ε εηαηξεία πξνέβε ζηε ζχλαςε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πξνζπκθψλνπ
γηα ηελ πψιεζε θαη κεηαβίβαζε πξνο ηελ VOLTERRA ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ (ήηνη 600 εηαηξηθψλ
κεξηδίσλ) ηεο εηαηξείαο «ΔΙΞΗΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Γήκν
Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο θαη ηα γξαθεία απηήο επί ηεο νδνχ Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ αξηζκφο 40, απφ ηηο δχν εηαίξνπο
απηήο – εηαηξείεο κε ηελ επσλπκία 1) «ΒΑΠΗΙΖΠ ΘΝΘΘΗΛΗΓΖΠ – ΠΑΒΒΑΠ ΠΡΗΒΖΠ ΝΔ» (θπξίαο 54 κεξηδίσλ) θαη
2) «IMHOTEP INTERNATIONAL S.A» (θπξίαο 546 κεξηδίσλ), κε ζπλνιηθφ ηίκεκα 700.000 επξψ, ην νπνίν
πξνζχκθσλν ζα νξίδεη φηη ε VOLTERRA έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ηνπ νξηζηηθνχ
ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ αγνξαπσιεζίαο θαη κεηαβίβαζεο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, θαζψο θαη φηη ε
«ΔΙΞΗΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» θαη/ ή νη εηαίξνη απηήο ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε
άδεηαο εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ζηε ζέζε «Ακπέιηα – Ξιαηαλάθηα» ησλ Γήκσλ Θεβαίσλ θαη
Σαιθηδαίσλ ησλ Ξ.Δ. Βνησηίαο θαη Δπβνίαο, ηζρχνο 20 MW γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί κε ηελ απφθαζε ππ’ αξ.
272/2011 ηεο Ο.Α.Δ άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθφ ζηαζκφ.
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VOLTERRA A.E. – Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, ΤΚ 151 25, Μαρούσι
Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, δελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα
αθνξνχλ ηελ εηαηξεία θαη επηβάιιεηαη ε αλαθνξά ηνπο απφ ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα.
Καξνχζη, 30 Απξηιίνπ 2014
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο

O Πχκβνπινο

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΝΒΑΟΑΠ

ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΛΗΘΝ

ΣΟΖΠΡΝΠ ΗΩΑΛΛΝ

Α.Γ.Ρ. ΑΗ 597426

Α.Γ.Ρ. Λ8279911

Γ.Ρ. 889746

Ππκβνπιίνπ

Ν Νηθνλνκηθφο

Ζ Ξξντζηάκελε Ινγηζηεξίνπ

Γηεπζπληήο

ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ

ΗΩΑΛΛΑ ΓΑΒΗΡΝ

Α.Γ.Ρ. ΑΗ109515

Α.Γ.Ρ. Π 698786
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