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Α. ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο VOLTERRA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ
ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο VOLTERRA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, νη νπνίεο
απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο
Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηοαπνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνχ
εηζνδήκαηνο, 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 Σξεκαηννηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη
ελνπνηεκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
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 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 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
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 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 ρξεκαηννηθνλνκηθέο 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 ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 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 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
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
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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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 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
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή
ζέζε ηεο Δηαηξείαο VOLTERRA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ θαη ησλ
ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, 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.
Έθζεζε επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α (παξ.3α), 108 θαη 37 ηνπ θ.λ.
2190/1920.

Αζήλα, 29Απγνχζηνπ 2016
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο

ΒαζίιεοΓξνχιηαο
ΑΚ ΠΝΔΙ: 30941
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Β. ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2015
Θχξηνη Κέηνρνη,
Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αθνξά ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2015 θαη
ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 άξζξν 43α παξάγξαθνο 3 θαη 4, άξζξν
107 παξάγξαθνο 3 θαη άξζξν 136 παξάγξαθνο 2 θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. Πηελ παξνχζα
έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά πιεξνθνξίεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο VOLTERRA ΑΛΩΛΚΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ
ζε κία γεληθή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (νηθνλνκηθή ζέζε, ζπλνιηθά
έζνδα θιπ), ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο
εηαηξηθήο ρξήζεο (01.01.2015 – 31.12.2015), ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαη ηελ
επίδξαζε απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο απηήο. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ
θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία ζην
κέιινλ, ε πξνβιεπφκελε πνξεία θαη εμέιημε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ,
Δλφςεη δε φηη απφ ηελ Δηαηξία ζπληάζζνληαη θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε παξνχζα
Έθζεζε είλαη εληαία, κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη κε αλαθνξά
ζηα εηαηξηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο VOLTERRA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ
ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, κφλν φπνπ έρεη θξηζεί ζθφπηκν ή αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο.
Αλαζθόπεζε ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ
Ρελ 30/06/2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ε νπνία ελέθξηλε ηηο
Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01.01.2014-31.12.2014.
Γξάζεηο – Ξξννπηηθέο
Θαηά ην 2015, παξά ηηο δπζκελείο πνιηηηθφ-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο, ε Γηεύζπλζε
Αλάπηπμεο αθνινχζεζε πιήξσο ην εηήζην πξφγξακκά ηεο θαη ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο
ελεξγεηαθώλ έξγσλ δηεθπεξαίσζε ηα εμήο:
Έιαβε Έγθξηζε Ξεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΑΔΞΝ) γηα 3 λέα έξγα (2 Αηνιηθά Ξάξθα θαη 1
Φσηνβνιηατθφ Ξάξθν) ζπλνιηθήο ηζρχνο 53MW.
Ξξνζθφκηζε ζηνλ ΑΓΚΖΔ (Γηαρεηξηζηή ηνπ Ππζηήκαηνο) Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο (Δ/Δ) απφ
Ρξάπεδα ζπλνιηθνχ χςνπο 910.000€ γηα λα δηαζθαιίζεη ηνπο Γεζκεπηηθνύο Όξνπο
ζύλδεζεο κε ην δίθηπν (ζηα πιαίζηα ηεο λέαο λνκνζεζίαο ΑΞΔ) γηα 4 Αηνιηθά Ξάξθα
ζπλνιηθήο ηζρχνο 67MW.
Έιαβε Άδεηα Ξαξαγσγήο απφ ηε ΟΑΔ γηα ην έξγν Α/Ξ ΙΝΙΝΓΗ ζηε Λ. Πακνζξάθε,
ζπλνιηθήο ηζρχνο 108MW. Ρν έξγν απηφ απνηειεί ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ελεξγεηαθφ έξγν γηα
ηε Volterra θαζψο ζα αλαπηπρζεί ζε ηνπνζεζία κε ηδηαίηεξα πςειό αηνιηθό δπλακηθό θαη
ζα ζπλδέεηαη ζηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα κέζσ ππνβξπρίνπ θαισδίνπ θαζηζηψληαο ην
κνλαδηθφ θαη πςειψλ απαηηήζεσλ έξγν. Ξαξάιιεια μεθίλεζε ε εχξεζε θαηάιιεισλ
ζπκβνχισλ κέζσ δηαγσληζκψλ γηα ηηο κειέηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ.
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Νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία εύξεζεο θαη εμαγνξάο, θαηάιιεινπ βάζεη πξνδηαγξαθώλ
ΑΓΚΖΔ, νηθνπέδνπ 15.000ηκ γηα ηηο αλάγθεο πνζηαζκνχ Αηνιηθνχ Ξάξθνπ ζηελ πεξηνρή
ηεο Βνησηίαο.
Θαηέζεζε αίηεκα γηα λέα Άδεηα Ξαξαγσγήο ζηε ΟΑΔ 2 φκνξσλ Αηνιηθψλ Ξάξθσλ ζπλνιηθήο
ηζρχνο 62MW ζηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο.
Ππλέρηζε ηελ αλάπηπμε ησλ έξγσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο (ζπλνιηθά 16 έξγα ηζρχνο
461MW) θάλνληαο ηαπηφρξνλα βειηηζηνπνίεζε ησλ έξγσλ κέζσ ζηνρεπκέλσλ
ηξνπνπνηήζεσλ.
Αμηνιφγεζε έξγα ηξίησλ πξνο ζπλεξγαζία ή εμαγνξά κε ζηφρν λα θαηαηεζνχλ λέα έξγα ζηε
ΟΑΔ γηα ιήςε Άδεηαο Ξαξαγσγήο εληφο ηνπ 2016.
Πε ζπλεξγαζία κε ηελ Ρερληθή Γηεχζπλζε, ζπλέβαιε ζηε δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκώλ γηα
πξνκήζεηα Αλεκνγελλεηξηψλ θαη Έξγσλ πνδνκήο θαηαξηίδνληαο ηνπο θαθέινπο κε ηηο
πξνδηαγξαθέο γηα ηηο πξνζθνξέο ηνπ Αηνιηθνχ Ξάξθνπ ΙΘΝΒΝΛΗ ηζρχνο 43MW.
Πε ζπλεξγαζία κε ην Σξεκαηννηθνλνκηθφ ηκήκα ηεο J&P-ΑΒΑΜ ΑΔ, ζπλέβαιε ζηελ δηαρείξηζε
ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ (technicaldue-diligence) αιιά θαη ζηνλ γεληθό ζπληνληζκό ηεο
ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ Α/Ξ ΘΝΟΝΚΑΛΡΟΗ-ΟΗΓΑΛΝΙΑΘΑ 16MW ηεο
VOLTERRAK-R ΑΔ. Ρν έξγν έιαβε Γεζκεπηηθνύο Όξνπο ρξεκαηνδόηεζεο απφ ηελ Δζληθή
Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο.
πέγξαςε Κλεκόλην Ππλεξγαζίαο (MoU) κε ηελ εηαηξεία NUR-ENERGIELtd πνπ
αλαπηχζζεη ηνλ Ζιηνζεξκηθφ Πηαζκφ Ξαξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ΚΗΛΩΠ ζπλνιηθήο
ηζρχνο 50MWζηνλ Αζεξηλφιαθν ηεο Θξήηεο. Ρν κλεκφλην πξνδηαγξάθεη ηηο πξνζέζεηο γηα
ζπκκεηνρή ηεο J&P-ΑΒΑΜ ΑΔ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνχ θαη ηεο VOLTERRA ΑΔ ζηελ
δηαρείξηζε/επίβιεςε/ζπληήξεζε ηνπ ζηαζκνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία.
Γηαρεηξίζηεθε9 ελεξγνύο αλεκνινγηθνύο ηζηνύο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Αηνιηθψλ Ξάξθσλ ζε
δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
Δηζήγαγε λέεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Γηεχζπλζεο θαη ζπκκεηείρε ζε ζπλέδξηα
θαη δεκόζηεο δηαβνπιεύζεηο επί ησλ ζρεδίσλ λφκνπ γηα ηηο ΑΞΔ.
Ζ Ρερληθή Γηεχζπλζε θαηά ην 2015, ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ελεξγεηαθώλ έξγσλ δηεθπεξαίσζε
ηα εμήο:
Γηεμήγαγε, ππνζηήξημε θαη νινθιήξσζε δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηε θαηαζθεπή ππνζηαζκνχ
αλχςσζεο γηα ηε ζχλδεζε ησλ Α/Ξ Θνπξνκάληξη θαη Οηγαλφιαθα (16MW ζπλνιηθήο ηζρχνο) κε
ην Δζληθφ Πχζηεκα Κεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
Νινθιήξσζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε ηερληθφ, εκπνξηθφ θαη λνκηθφ επίπεδν ηνπ ζπκβνιαίνπ
θαηαζθεπήο ππνζηαζκνχ αλχςσζεο γηα ηε ζχλδεζε ησλ Α/Ξ Θνπξνκάληξη θαη Οηγαλφιαθα κε
ην Δζληθφ Πχζηεκα Κεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
Θαηάξηεζε ην θάθειν δηαγσληζκνχ γηα ηε πξνκήζεηα αλεκνγελλεηξηψλ γηα ην Α/Ξ ΘάζηξνΙπθνβνχλη, ηζρχνο 42.9MW.
Γηεμήγαγε, ππνζηήξημε θαη νινθιήξσζε ηε πξψηε θάζε δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηε
πξνκήζεηα αλεκνγελλεηξηψλ γηα ην Α/Ξ Θάζηξν-Ιπθνβνχλη.
Θαηάξηεζε ην θάθειν δηαγσληζκνχ γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ Α/Ξ Θάζηξν-Ιπθνβνχλη.
πνζηήξημε ηερληθά ηελ αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ ηεο εηαηξείαο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε
ηερληθέο κειέηεο.
Ππκκεηείρε ζηελ αμηνιφγεζε Αηνιηθψλ Ξάξθσλ θαη άιισλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ ηνπ ηκήκαηνο
αλάπηπμεο ζε ηερληθφ επίπεδν.
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Θαηά ην έηνο 2015 νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δκπνξηθνύ Ρκήκαηνο ήηαλ:
Σνλδξηθή (Trading)
Ππκκεηνρή ζηηο Ζκεξήζηεο Γεκνπξαζίεο Αγνξάο Δλέξγεηαο (Δηζαγσγέο – Δμαγσγέο) ζηε
δηαζχλδεζε Διιάδαο – Ηηαιίαο.
Ππκκεηνρή ζηηο Κεληαίεο Γεκνπξαζίεο Αγνξάο Δλέξγεηαο, εθηειψληαο Δηζαγσγέο Δλέξγεηαο
απφ ην FYROM θαη ηε Βνπιγαξία.
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.
Ππκκεηνρή ζε Ππλέδξηα θαη Ζκεξίδεο κε αληηθείκελν ηελ εμέιημε ησλ Αγνξψλ Δκπνξίαο
Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε.
Ιηαληθή (Retail)
Αλάπηπμε Ξειαηνινγίνπ ζηε Σακειή θαη ηε κέζε Ράζε, κε ζηφρεπζε θπξίσο ζε κεγάιεο
επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο.
Αλάπηπμε Ρκήκαηνο Γηθηχνπ Ξσιήζεσλ εληφο ηεο εηαηξίαο.
Αλάπηπμε ηκήκαηνο Marketing γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξίαο θαη ηε βειηίσζε
ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο (brandawareness).
Ππλέρηζε θαη επέθηαζε Ππλεξγαζηψλ κε Ξσιεηέο (Δμσηεξηθνχο Ππλεξγάηεο) γηα ηελ
πξνζέιθπζε πειαηψλ.
Αλάπηπμε Ππζηήκαηνο ERP - CRM γηα ηηο δηαδηθαζίεο Ρηκνιφγεζεο θαη Ινγηζηηθήο
Θαηαρψξεζεο ησλ κεληαίσλ Ινγαξηαζκψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, θαζψο θαη ηελ νινθιεξσκέλε
δηαρείξηζε πειαηψλ.
Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε Γεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Δκπνξηθνχ Ρκήκαηνο. Ρα δεδνκέλα απηά αθνξνχλ: ζηνηρεία
Θαηαλάισζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο πειαηψλ, ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν ησλ εμφδσλ
πξνκήζεηαο, αλάιπζε θεξδνθνξίαο ζε επίπεδν πειάηε, αλάιπζε θαη δηακφξθσζε ηεο
Πηξαηεγηθήο Γειψζεσλ Φνξηίνπ, αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
ζηελ Διιάδα θαη ηνπ Αληαγσληζκνχ.
Πρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηε δηαθήκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
εηαηξίαο θπξίσο ζε ξαδηνθσληθά κέζα, εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά.
Ππκκεηνρή ζε Ππλέδξηα θαη Ζκεξίδεο κε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ Διιεληθή Αγνξά
Δλέξγεηαο, κέζσ ρνξεγηψλ θαη παξνπζηάζεσλ.
Γεκηνπξγία θαη δηαξθήο ελεκέξσζε βάζεο δεδνκέλσλ εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο
αιιεινγξαθίαο.
Νηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2015
Ρα απνηειέζκαηα 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 € 17.074.141(2014: € 14.057.880)
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Θόζηνο πσιήζεσλ: Γηα ηε ρξήζε 2015 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ θαη εηαηξείαο αλήιζε
ζην πνζφ ησλ €15.633.557 (2014:€ 13.235.608).
Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά): Γηα ηε ρξήζε 2015 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ αλήιζε
ζην πνζφ ησλ € 35.222 θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 40.719 (2014:€ 16.394
έμνδα ν φκηινο θαη € 451.704 έμνδα ε εηαηξεία).
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο: Γηα ηε ρξήζε 2015 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ αλήιζε
ζην πνζφ ησλ € 222.758 (2014: € 379.775) θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο € 183.748 (2014: € 367.975).
Έμνδα δηαζέζεσο: Γηα ηε ρξήζε 2015 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ θαη εηαηξείαο αλήιζε
ζην πνζφ ησλ € 35.796 (2014: € 28.860).
Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο: Γηα ηε ρξήζε 2015 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν
Νκίινπ αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 340.487 (2014: € 167.127) θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ
ησλ € 313.427 (2014: € 126.146).
Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ: Γηα ηε ρξήζε 2015 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ
αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 130.339 (2014: € 500) θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ €
130.339 (2014: € 500).
Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό): Ρν θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζε επίπεδν Νκίινπ
γηα ηελ ρξήζε 2015 αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 33.092θαη απνηέιεζε έμνδν γηα ηνλ Όκηιν (2014:€ 8.029,
έζνδν) θαη γηα ηελ εηαηξεία ην θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ ρξήζε 2015 αλήιζε
αληίζηνηρα ζην πνζφ ησλ € 32.889(2014: € 7.562, έζνδν).
Έμνδα θόξνπ ρξήζεο: Γηα ηε ρξήζε 2015 ζε επίπεδν Νκίινπ ην ελ ιφγσ θνλδχιη αλήιζε ζην πνζφ
ησλ € 147.381 θαη γηα ηελ εηαηξεία € 70.048 (2014: € 83.009ν φκηινο θαη € 81.707 ε εηαηξεία).
Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο 2015 κεηά απφ θφξνπο δηακνξθψζεθε ζε επίπεδν Νκίινπ ζε θέξδε
πνζφ € 565.955 (2014: θέξδε €187.424) θαη γηα ηελ εηαηξεία ζε θέξδε πνζφ €715.056 (2014: θέξδε
€676.350).
Αλάιπζε θνλδπιίσλ Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 31/12/2015
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία:Αλέξρνληαη ζε 235.237 γηα ηνλ φκηιν (2014: €
116.000) θαη ζε € 145.237 γηα ηελ εηαηξεία (2014: € 26.000)
Yπεξαμία: Αλέξρεηαη ζε πνζφ € 91.837θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ
Α.Δ.
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Πε επίπεδν Νκίινπ αλέξρνληαη ζε πνζφ € 4.174.445 (2014:€
3.655.515). θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε € 2.760.793 (2014: € 2.653.782).
Θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ: Πε επίπεδν Νκίινπ αλέξρνληαη ζε πνζφ € 5.733.041
(2014: € 6.912.787) εθ ησλ νπνίσλ πνζφ € 3.861.711 (2014: € 2.305.733) αθνξά ζε Ξειάηεο θαη
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ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη πνζφ € 1.871.330 (2014: € 4.607.053) αθνξά ζε Ραµεηαθά∆ηαζέζηµα
θαη Ηζνδχλακα θαη γηα ηελ εηαηξεία αλέξρνληαη ζε πνζφ € 5.376.227 (2014: € 7.118.671) εθ ησλ
νπνίσλ πνζφ € 3.940.237 (2014: € 2.636.220) αθνξά ζε Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη
πνζφ € 1.435.990 (2014: € 4.482.451) αθνξά ζε Ραµεηαθά∆ηαζέζηµα θαη Ηζνδχλακα.
Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο: Πε επίπεδν Νκίινπ αλέξρνληαη ζε πνζφ € 738.134 (2014:€
389.401) θαη αθνξνχλ πξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία €
26.510(2014: € 20.958), ιεθζείζεο εγγπήζεηο € 341.297 (2014: € 145.613) θαη αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο € 370.327(2014: € 222.829) θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε πνζφ €
663.956 (2014: € 392.559) θαη αθνξνχλ πξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν απφ
ηελ ππεξεζία € 26.510 (2014: € 20.958),ιεθζείζεο εγγπήζεηο € 341.297 (2014: € 145.613) θαη
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο € 296.149 (2014: € 225.987).
Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο: Πε επίπεδν Νκίινπ αλέξρνληαη ζε πνζφ € 4.459.929 (2014: €
7.108.816) εθ ησλ νπνίσλ πνζφ € 3.872.781αθνξά ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο-πηζησηέο θαη
πνζφ 587.148αθνξά Φφξν εηζνδήκαηνο θαη ινηπνχο θφξνπο πιεξσηένπο θαη γηα ηελ εηαηξεία ζε πνζφ
€ 4.419.021 (2014: € 7.048.982) εθ ησλ νπνίσλ πνζφ € 3.837.985αθνξά ππνρξεψζεηο πξνο
πξνκεζεπηέο-πηζησηέο θαη πνζφ € 581.037αθνξά Φφξν εηζνδήκαηνο θαη ινηπνχο θφξνπο
πιεξσηένπο.
Ίδηα θεθάιαηα: Ρν ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζε επίπεδν Νκίινπ ζηηο 31/12/2015 αλέξρεηαη ζε
€ 5.043.759 (2014: € 3.280.510) εθ ησλ νπνίσλ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ αλέξρνληαη ζε δεκηά €
1.134.629 (2014: δεκηά € 1.700.579) θαη γηα ηελ εηαηξεία αλέξρεηαη ζε € 5.812.616 (2014: €
3.900.261) εθ ησλ νπνίσλ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ αλέξρνληαη ζε δεκηά € 365.772 (2014: δεκηά
1.080.828).
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.
Ρν θαινθαίξη ηνπ 2016 ζα ηεζεί πξνο ςήθηζε ν θαηλνχξγηνο λφκνο πνπ ζα αθνξά ηαξίθα
εμαγνξάο ηεο πξνζθεξφκελεο ελέξγεηαο.

Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ
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. Πηελ παξνχζα θάζε ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά
ιεηηνπξγίαο.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ γηα ηα νπνία έρνπλαδεηνδνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, έρνπλ
ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαη ζπλεπψο δεκηνπξγία εζφδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απαηηνχληαη ζεκαληηθά
θεθάιαηα.
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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 ζηνηρεία πνπ
εθηίζεληαη ζην θίλδπλν απηφ είλαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηα νπνία είλαη
θαηαηεζεηκέλα ζε θεξέγγπεο ηξάπεδεο θαη νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο, νη νπνίνη θξίλνληαη
θεξέγγπνη θαη αμηφπηζηνη σο πξνο ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πξνο ηελ εηαηξία. Ρέινο,
ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, δηαηεξψληαο επαξθή δηαζέζηκα.
Tν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ ΑΛΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ
ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΔΛΔΩΠΗΚΩΛ ΞΖΓΩΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, έρεη θαηαζηεί
αξλεηηθφ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48
ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920, πεξί ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ κε ηελ
ζηήξημε ησλ κεηφρσλ ηεο, έρεη ζρεδηάζεη δξάζεηο γηα ηελ άξζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ
48 ηνπ Λ. 2190/1920 ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηφζν ησλ
ζπγαηξηθψλ ηεο φζν θαη ηεο ίδηαο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα Κεηαγελέζηεξα Γεγνλφηα ζα
δηαηεζνχλ ρξήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ ΑΛΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ
ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΔΛΔΩΠΗΚΩΛ ΞΖΓΩΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ.
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.

πνζά ζε επξψ
Ιήςεηο αγαζώλ & ππεξεζηώλ
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
59.300
65.548
5.539.042
6.661.569
106.041
125.000
115.000
5.723.342
6.948.158

Ιήςεηο αγαζώλ & ππεξεζηώλ
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
59.300
65.548
5.539.042
6.661.569
106.041
90.000
80.000
5.688.342
6.913.158

πνζά ζε επξψ
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πνζά ζε επξψ
Ξσιήζεηο αγαζώλ & ππεξεζηώλ
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
345.229
358.920
533.940
116.866
890.202
158.401
1.769.371
634.188

Ξσιήζεηο αγαζώλ & ππεξεζηώλ
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
345.229
358.920
533.940
116.866
4.500
856.949
890.202
158.401
1.773.871
1.491.137

πνζά ζε επξψ

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

πνζά ζε επξψ
Δηζπξαθηέα
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
406.837
224.991
87.994
28.052
564.981
102.300
1.059.812
355.343

πνζά ζε επξψ
Ξιεξσηέα
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
41.255
595.000
2.108.318
3.670.988
36.860
35.796
36.050
2.186.433
4.337.834

Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ θαη πξνο ηα ζπλδεφκελα κέξε ηελ 31/12/2015,
έρνπλ σο αθνινχζσο:
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πνζά ζε επξψ
Δηζπξαθηέα
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
406.837
224.991
87.994
28.052
342.896
358.360
564.981
102.300
1.402.708
713.702

πνζά ζε επξψ
Ξιεξσηέα
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
41.255
595.000
2.108.318
3.670.988
36.860
35.796
2.186.433
4.301.784

Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο.
Νη δεζκεχζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε πξνο ηε κεηξηθή Δηαηξεία ηελ 31/12/2015 αλέξρνληαη ζε επξψ
750.
Κεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα
Ρν γεγνλφο ην νπνίν έιαβε ρψξα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη
ην εμήο:
1.

Πηηο 4/3/2016 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ ΑΔ πξφηεηλε
ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο λα πξνβνχλ ζε ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
θαηά Δπξψ Ξελήληα Σηιηάδσλ (50.000,00 €) κε ηκεκαηηθή θαηαβνιή, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. Ωο εκεξνκελία ζπγθιήζεσο
ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ελ ιφγσ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
εηαηξείαο πξνηείλεηαη ε 31/12/2016.

Ξέξαλ ηνπ αλσηέξσ, δελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα
νπνία λα αθνξνχλ ηνλ Όκηιν θαη επηβάιιεηαη ε αλαθνξά ηνπο απφ ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα.
Καξνχζη, 30 Καΐνπ 2016
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 2015

Νη ζπλεµµέλεοΝηθνλνµηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην ∆ηνηθεηηθφΠπµβνχιην ηεο VOLTERRA A.E.
ζηηο 30 Καΐνπ 2016θαη ζα δεµνζηνπνηεζνχλ µε ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηαδίθηπαθφ ηφπν ηνπ
Γ.Δ.Κ.Ζ., θαζψο επίζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαοwww.volterra.gr.
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΝΚΗΙΝ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ
ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2015
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
Πεκεηώζεηο
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Κε θπθινθνξνύλ ελεξγ εηηθό
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
πεξαμία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ππκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο
Ινηπά ζηνηρεία παγίνπ ελεξγεηηθνχ

31/12/2015

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

7
8
9
10
11

235.237
91.837
4.174.445
7.263
4.508.782

116.000
91.837
3.655.515
2.589
3.865.940

145.237
2.760.793
2.607.272
6.065
5.519.367

26.000
2.653.782
1.540.760
2.589
4.223.131

12
13

3.861.711
1.871.330
5.733.041

2.305.733
4.607.053
6.912.787

3.940.237
1.435.990
5.376.227

2.636.220
4.482.451
7.118.671

10.241.823

10.778.727

10.895.594

11.341.802

Πύλνιν κε θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ
Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Πύλνιν θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ

Πύλνιν Δλεξγ εηηθνύ

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

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

14
14
15

4.809.402
1.368.405
582
(1.134.629)

3.609.402
1.381.605
(9.918)
(1.700.579)

5.043.759

3.280.510

5.812.616

3.900.261

16

370.327

222.829

296.149

225.987

17

26.510

20.958

26.510

20.958

18

341.297
738.134

145.613
389.401

341.297
663.956

145.613
392.559

19
20

3.872.781
587.148
4.459.929

6.709.677
399.139
7.108.816

3.837.985
581.037
4.419.021

6.660.727
388.255
7.048.982

5.198.064
5.043.759

7.498.217
3.280.510

5.082.977
5.812.616

7.441.541
3.900.261

10.241.823

10.778.727

10.895.594

11.341.802

Πύλνιν Ηδίσ λ Θεθαιαίσ λ (α)

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ
έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
Ινηπέο πξνβιέςεηο θαη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο
Πύλνιν Καθξνπξόζεζκσ λ πνρξεώ ζεσ λ

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη
Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσ λ πνρξεώ ζεσ λ

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ (β)

ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ
ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ (α+β)

4.809.402
1.368.405
582
(365.772)

3.609.402
1.381.605
(9.918)
(1.080.828)

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΝΚΗΙΝ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ
31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2015
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
Πεκεηώζεηο

31/12/2015

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Θχθινο εξγαζηψλ
Θφζηνο Ξσιήζεσλ
Κηθηό θέξδνο

21
22

17.074.141
(15.633.557)
1.440.584

14.057.880
(13.235.608)
822.272

17.074.141
(15.633.557)
1.440.584

14.057.880
(13.235.608)
822.272

Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά)
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Έμνδα δηαζέζεσο
Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο
Θέξδε (δεκηέο) εθκεηάιιεπζεο

26
23
24
25

35.222
(222.758)
(35.796)
(340.487)
876.766

16.394
(379.775)
(28.860)
(167.127)
262.904

40.719
(183.748)
(35.796)
(313.427)
948.332

451.704
(367.975)
(28.860)
(126.146)
750.995

Απνκείσζε θφζηνπο ππεξαμίαο/ζπκκεηνρψλ
Απνκεηψζεηο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ θαη άπισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)
Θέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ

27
28
29

(130.339)
(33.092)
713.335

(500)
8.029
270.433

(130.339)
(32.889)
785.104

(500)
7.562
758.057

Φφξνο εηζνδήκαηνο
Θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο

30

(147.381)
565.955

(83.009)
187.424

(70.048)
715.056

(81.707)
676.350

565.955
-

187.424
-

715.056
-

676.350
-

Ρα θαζαξά θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο
αλαινγ νύλ ζε:
Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο
Mε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Ξξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε επξώ)

-

-

-

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

-

-

872.832

268.911

-

-

-

944.398

337.984

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΝΚΗΙΝ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ
ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2015
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
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
Mε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

15

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

565.955

187.424

715.056

676.350

10.501
576.455

(2.492)
184.931

10.501
725.557

(2.492)
673.859

576.455
-

184.931
-

725.557
-

673.859
-

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΡΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΝΚΗΙΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ
31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2015
πνζά ζε επξώ
Αξηζκόο
κεηνρώλ
πόινηπν ηελ 1/1/2014

1.203.134

Κεηνρηθό
Θεθάιαην
3.609.402

ΝΚΗΙΝΠ
Θεθάιαην ππέξ
Απνζεκαηηθά
ην άξηην
1.381.605

Απνηειέζκαηα
εηο λέν

(7.426)

(1.881.671)

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία
Ππλαιιαγ έο κε ηδηνθηήηεο
Απνηειέζκαηα ρξήζεο
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Ππγ θεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο

-

-

-

-

-

(2.492)
(2.492)

15
-

πόινηπν ηελ 31/12/2014

1.203.134

3.609.402

1.381.605

3.101.910

(8.408)
2.077

(8.408)
2.077

(6.331)

(6.331)

187.424
187.424

(9.918)

Πύλνιν
Θεθαιαίσλ

(1.700.579)

187.424
(2.492)
184.931
3.280.510

πνζά ζε επξώ
Αξηζκόο
κεηνρώλ
πόινηπν ηελ 1/1/2015
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία

πόινηπν ηελ 31/12/2015

1.203.134

3.609.402

400.000

1.200.000

1.381.605

Απνηειέζκαηα
εηο λέν

(9.918)

(1.700.579)

400.000

1.200.000

(13.200)

-

-

11.614
(1.114)
10.501

15
1.603.134

4.809.402

1.368.405

582

Πύλνιν
Θεθαιαίσλ
3.280.510

(4)

1.200.000
(13.200)
(4)

(4)

1.186.796

(13.200)

Ππλαιιαγ έο κε ηδηνθηήηεο
Απνηειέζκαηα ρξήζεο
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία - Ινηπνί θφξνη
Ππγ θεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο

Κεηνρηθό
Θεθάιαην

ΝΚΗΙΝΠ
Θεθάιαην ππέξ
Απνζεκαηηθά
ην άξηην

565.955
565.955
(1.134.629)

565.955
11.614
(1.114)
576.455
5.043.759

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΡΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ
ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2015
πνζά ζε επξώ
Αξηζκόο
κεηνρώλ
πόινηπν ηελ 1/1/2014

1.203.134

Ππλαιιαγ έο κε ηδηνθηήηεο
Απνηειέζκαηα ρξήζεο
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Ππγ θεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο

-

Κεηνρηθό
Θεθάιαην
3.609.402
-

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Θεθάιαην ππέξ
Απνζεκαηηθά
ην άξηην
1.381.605

-

πόινηπν ηελ 31/12/2014

1.203.134

3.609.402

(7.426)

-

-

-

(2.492)
(2.492)

15

1.381.605

Απνηειέζκαηα
εηο λέν
(1.757.179)
676.350
676.350

(9.918)

(1.080.828)

Πύλνιν
Θεθαιαίσλ
3.226.402
676.350
(2.492)
673.859
3.900.261

πνζά ζε επξώ
Αξηζκόο
κεηνρώλ
πόινηπν ηελ 1/1/2015

1.203.134

Ππλαιιαγ έο κε ηδηνθηήηεο
Απνηειέζκαηα ρξήζεο
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία - Ινηπνί θφξνη
Ππγ θεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
πόινηπν ηελ 31/12/2015

-

Κεηνρηθό
Θεθάιαην
3.609.402
-

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Θεθάιαην ππέξ
Απνζεκαηηθά
ην άξηην
1.381.605
-

15
400.000

1.200.000

1.603.134

4.809.402

(13.200)
1.368.405

Απνηειέζκαηα
εηο λέν

(9.918)

(1.080.828)

-

11.614
(1.114)
10.501

582

715.056
715.056

(365.771)

Πύλνιν
Θεθαιαίσλ
3.900.261
715.056
11.614
(1.114)
725.557
1.186.800
5.812.616

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΡΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΝΚΗΙΝ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ
ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2015
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηνηήηεο
Θέξδε/ (Εεκηέο) πξν θόξσ λ
Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Έζνδα απφ αρξεζηκ. πξνβιεςεηο απνδ. πξνζσπηθνχ
Ξηζησηηθνί ηφθνη
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Θέξδνο απφ εηζθνξά αχινπ ζηνηρείνπ

713.335

3.934
130.339
(28.906)
-

270.433

785.104

6.006
500
(2.702)
(16.516)
8.487
-

758.057

3.934
130.339
(28.896)
-

6.006
500
(2.702)
(15.949)
8.387
(419.018)

(222.273)
3.535.817

Κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο
(Αχμεζε)/Κείσζε απαηηήζεσλ
Αχμεζε/(Κείσζε) ππνρξεψζεσλ
Πύλνιν εηζξνώ λ/(εθξνώ λ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο(α)
Ρφθνη πιεξσζέληεο
Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη
Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώ λ δξαζηεξηνηήησ λ

(1.545.187)
(2.451.504)

32.981
3.297.859

(1.307.492)
(2.417.113)

(3.177.989)

3.597.049

(2.834.125)

(1.000)
(3.178.989)

(7.887)
(985)
3.588.177

(1.000)
(2.835.125)

3.648.826
(7.787)
3.641.039

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηνηήηεο
Αγνξέο ελζσκάησλ & άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Ξξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο αχισλ ζηνηρείσλ
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία
Ρφθνη εηζπξαρζέληεο

(772.439)
28.906

(398.000)
(575.000)
-

(360.520)
-

(398.000)
-

(1.066.512)

(500.010)

16.516

28.896

15.949

Πύλνιν εηζξνώ λ/(εθξνώ λ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο(β)

(743.533)

(956.484)

(1.398.136)

(882.060)

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηνηήηεο
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Σξεκαηηθέο δηεπθνιχλζεηο ζε ζπγαηξηθή
Ξνζά γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο
Θαηεζέζεηο κεηφρσλ γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Δηαηξείαο

1.200.000
(13.200)
-

(8.408)
1.195.000

1.200.000
(13.200)
-

(50.000)
(200.000)
1.195.000

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

1.186.800

1.186.593

1.186.800

945.000

(2.735.723)
4.607.053

3.818.286
788.767

(3.046.461)
4.482.451

3.703.979
778.472

1.871.330

4.607.053

1.435.990

4.482.451

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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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.» 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)
OlivierClaudePrudhomme (Πχκβνπινο)
AndreaFiocchi (Πχκβνπινο)
MarioMolinari (Πχκβνπινο)
MassimoOrlandi (Πχκβνπινο)
Κε ην απφ 26/9/2013Ξξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπαληηθαηαζηάζεθε ν MassimoOrlandi θαη
εθιέρζεθε λέν κέινο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ν AndreaMangoni.
Κεηαγελέζηεξα δεδνκέλνπ φηη ν θχξηνο Molinari παξαηηήζεθε απφ κέινο Γ.Π.,ην Γ.Π. απνθαζίδεη ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ ηνλ θ.AlbertoBigi.
Κε ηελ απφ 21/1/2015 ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. απνθαζίδεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. AndreaFiocchi ηνπ
Vittorio ζην Γ.Π. απφ ηoλ θ GiovanniChiura ηνπ Giuseppe, γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ δεδνκέλνπ
φηη ν θχξηνο AndreaFiocchi ηνπ Vittorio, παξαηηήζεθε απφ κέινο ηνπ Γ.Π..
Ρέινο, ηελ 16/6/2015 απνθαζίζηεθε νκφθσλα απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ε αληηθαηάζηαζε ηνπ
θ.AndreaMargoniαπφ ηνλ θ. GiovanniManciniηνπ Gianfrancoγηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο.
ToΓηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πιένλ απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο κέιε:
Θνπβαξάο Θσλζηαληίλνο (Ξξφεδξνο)
Σξήζηνο Ησάλλνπ (Πχκβνπινο)
OlivierClaudePrudhomme (Πχκβνπινο)
GiovanniChiura (Πχκβνπινο)
AlbertoBigi (Πχκβνπινο)
Giovanni Mancini (Πχκβνπινο)
Ρν παξαπάλσ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εγθξίλεη ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε
αληηθαηάζηαζε ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο πξνζερνχο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.
Πηηο 31/12/2015 ε Δηαηξεία απαζρνινχζε 8 άηνκα πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
ανξίζηνπ ρξφλνπ (31/12/2014: 6 άηνκα).
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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.
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 ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηελ 31εΓεθεκβξίνπ2015πνπ θαιχπηνπλ ηε
ρξήζε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ2015:
- Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (goingconcern) 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 31/12/2015.
- 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.
- Ρν ιεηηνπξγηθφ λφµηζµα, δειαδή ην λφµηζµα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνµηθνχ πεξηβάιινληνο ζην
νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο 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 πξαγµαηηθάαζξνίζµαηα ησλ πνζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο
ζπλνπηηθέο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη λα µελ είλαη αθξηβψο ίζα µε ηα αζξνίζµαηα
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο παξνχζεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο.
- Έρνπλ εγθξηζεί νκφθσλα απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 30 Καΐνπ 2016.
- 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 ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεοVOLTERRAKRΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ AE θαη
ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ Α.Δ. ησλ νπνίσλε Δηαηξεία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο
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θεθαιαίνπ(βιέπε ζεκείσζε 3.3.1.1).
Ξεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ J&P-ΑΒΑΜ Α.Δ.κε
έδξα ζηελ Διιάδα θαη SORGENIASpAκε έδξα ζηελ Ηηαιία κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Ζ θάζε κία εηαηξεία μερσξηζηά θαηέρεη πνζνζηφ 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο κεηξηθήο
εηαηξίαο.
Ξιαίζην θαηάξηηζεο Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη 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
(goingconcern) 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 δηνίθεζε έρεη πηνζεηήζεη φια ηα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη
ππνρξεσηηθή θαηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη ηηο κεηέπεηηα αλαζεσξήζεηο ή λέεο εθδφζεηο πνπ έρνπλ
εθαξκνγή γηα ην Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία.
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
Αλαγλψξηζε θαη Απνκείσζεαχισλ ζηνηρείσλ
Απνκείσζε Δλζψκαησλ Ξαγίσλ
Ωθέιηκε Εσή Απνζβέζηκσλ Πηνηρείσλ
Ξξνβιέςεηο
Δλδερφκελα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο
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3

Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο

Πηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα
θαηαξηηζηνχλ νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014, πξνζαξκνζκέλσλ κε λέα Ξξφηππα, θαη
ηηο αλαζεσξήζεηο επί ησλ Ξξνηχπσλ, πνπ επηηάζζνπλ ηα ΓΞΣΑ (βι. παξαγξάθνπο 3.1 έσο 3.2).
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 01/01/2015 ή
κεηαγελέζηεξα.
•
Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινο 2011-2013 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015)
Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ
Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2011 - 2013», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά
πξνζαξκνγψλ ζε 4 Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα
Ξξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Ρα
ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΞΣΑ 1: Ζ έλλνηα ησλ πθηζηάκελσλ
ΓΞΣΑ, ΓΞΣΑ 3: Δμαηξέζεηο γηα θνηλνπξαμίεο, ΓΞΣΑ 13: Ξεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 52
(εμαίξεζε ραξηνθπιαθίνπ), θαη ΓΙΞ 40: Απνζαθήληζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 3 Ππλελψζεηο
Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΙΞ 40 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αθηλήησλ σο επελδχζεηο ζε
αθίλεηα ή σο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα.Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ
ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηνπ.
•
Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 19: «Ξξόγξακκα Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ: Δηζθνξέο
εξγαδνκέλσλ» (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/07/2014)
Ρν Λνέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ
19 «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» κε ηίηιν Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ
(Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 19). Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή
ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ν ζθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη
λα απινπνηήζεη ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο εηζθνξέο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε
ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ
πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο.Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηνπ.
•
Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινο 2010-2012 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2014)
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Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ
Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2010 - 2012», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά
πξνζαξκνγψλ ζε 8 Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα
Ξξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Ρα
ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη νη εμήο: ΓΞΣΑ 2: Νξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ
θαηνρχξσζεο, ΓΞΣΑ 3: Ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε ζπλελψζεηο
επηρεηξήζεσλ, ΓΞΣΑ 8: Ππλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, ΓΞΣΑ 8: Ππκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο
επηρείξεζεο, ΓΞΣΑ 13: Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ΓΙΞ 7: Θαηαβιεζέληεο ηφθνη
πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη, ΓΙΞ 16/ΓΙΞ 38: Κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ
ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ΓΙΞ 24: Βαζηθά Γηεπζπληηθά Πηειέρε. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
•
Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 27: «Κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2016):
Ρνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ην IASB έθδσζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 27 «Κέζνδνο
ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, κία
εηαηξεία έρεη ηελ επηινγή λα επηκεηξήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο
βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, θάηη ην νπνίν έσο
θαη ηελ έθδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο, δελ ίζρπε. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε
φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηνπ.
•
Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινο 2012-2014 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2014 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ
Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2012 - 2014», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά
πξνζαξκνγψλ ζε 4 Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα
Ξξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα.
Ρα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΞΣΑ 5: Αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο
ηεο Ξψιεζεο, ΓΞΣΑ 7: Ππκβάζεηο ππεξεζίαο θαη εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 7 ζηηο
Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ΓΙΞ 19: Δπηηφθην πξνεμφθιεζε, θαη ΓΙΞ 34: Γλσζηνπνηήζεηο
πιεξνθνξηψλ ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ
παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηνπ.
•
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 16 θαη ζην ΓΙΞ 41: «Γεσξγία: Θαξπνθόξεο Φπηείεο»
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρν Ηνχλην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ αιιάδεη ε
ρξεκαηννηθνλνκηθά αλαθνξά θαξπνθφξσλ θπηεηψλ. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, απνθαζίζηεθε φηη νη
θαξπνθφξεο θπηείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ζα πξέπεη
λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ην ίδην ηξφπν φπσο ηα ελζψκαηα πάγηα (ΓΙΞ 16). Ππλεπψο νη ηξνπνπνηήζεηο
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ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θαξπνθφξεο θπηείεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 16 αληί ηνπ ΓΙΞ 41. Ζ
παξαγσγή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο θαξπνθφξεο θπηείεο παξακέλεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 41.
Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ
ηνπ, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία.
•
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 11: «Ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ απνθηήζεσλ ζπκκεηνρώλ
ζε από θνηλνύ ιεηηνπξγίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά
ηελ 01/01/2016)
Ρν Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΞΣΑ 11. Νη ελ ιφγσ
ηξνπνπνηήζεηο πξνζζέηνπλ λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο απφθηεζεο
ζπκκεηνρήο ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη
δηεπθξηλίδνπλ ην θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηέηνηεο απνθηήζεηο. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηνπ, αλ θαη δελ αλακέλεηαη
λα έρεη θακία.
•
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1: «Ξξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΞ 1. Νη ελ ιφγσ
ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο
παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο θξίζεο απφ ηηο
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηνπ. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
•
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 16 θαη ζην ΓΙΞ 38: «Γηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε
Απνδεθηέο Κεζόδνπο Απνζβέζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ
ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρν Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΞ 16 θαη ΓΙΞ 38. Ρν ΓΙΞ 16
θαη ην ΓΙΞ 38 θαζηεξψλνπλ ηηο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
αληηκεησπίδνληαη νη απνζβέζεηο ζην ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ
νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ρν IASB έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ε
ρξήζε ησλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζβεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ δελ είλαη θαηάιιειε, δηφηη ηα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ
πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γεληθά αληαλαθινχλ άιινπο παξάγνληεο θαη φρη
ηελ αλάισζε ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ
Νκίινπ ηνπ.
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
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ππάξρνληα Ξξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ
εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ππγθεθξηκέλα:
•
ΓΞΣΑ 14 «Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Οπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» ( εθαξκνγή
γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΞΣΑ 14. Πηφρνο ηνπ ελδηάκεζνπ απηνχ
πξνηχπνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ
πνπ έρνπλ ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Πε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ θιάδνη πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή
ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θπβεξλεηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηνπ, αλ θαη δελ αλακέλεηαη
λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
•
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 10 θαη ζην ΓΙΞ 28: «Ξσιήζεηο ή Δηζθνξέο Πηνηρείσλ ηνπ
Δλεξγεηηθνύ κεηαμύ ελόο Δπελδπηή θαη ηεο Ππγγελνύο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο ηνπ»
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρν Πεπηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ «Ξσιήζεηο ή Δηζθνξέο
Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ κεηαμχ ελφο Δπελδπηή θαη ηεο Ππγγελνχο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο»
(ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10 θαη ΓΙΞ 28). Ζ ηξνπνπνίεζε ζα εθαξκφδεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο
νληφηεηεο κειινληηθά γηα πσιήζεηο ή εηζθνξέο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
ζηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016. Ξξνγελέζηεξε εθαξκνγή
επηηξέπεηαη, κε απαξαίηεηε ηε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε απηήο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ν Όκηινο
ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηνπ. Ρα
αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
•
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28: «Δπελδπηηθέο νληόηεηεο:
Δθαξκόδνληαο ηελ εμαίξεζε από ηελ Δλνπνίεζε» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζηα
ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο
απαηηήζεηο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ νληνηήησλ, ελψ παξέρνπλ εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο
πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο ζα κεηψζνπλ ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. Ν
Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηνπ.
Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
•
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 12 Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία “ Ζ αλαγλώξηζε ηεο
αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο γηα κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο” (εθαξκόδεηαη
γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017)
Ρν Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 12. Ν ζηφρνο
ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απνζαθεληζηεί ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο απφ ρξεφγξαθα πνπ απνηηκψληαη
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ζηελ εχινγε αμία. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηνπ. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
•
ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017)
Ρνλ Κάην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΞΣΑ 15. Ρν ελ ιφγσ πξφηππν είλαη
πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ηφζν θάησ απφ ηηο
αξρέο ησλ ΓΞΣΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (US GAAP). Ρν λέν πξφηππν έξρεηαη
λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 18 Έζνδα, ΓΙΞ 11 Θαηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο θαη θάπνηεο δηεξκελείεο
πνπ είλαη ζρεηηδφκελεο κε ηα έζνδα. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηνπ. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
•
ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 9. Νη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην
λέν πξφηππν αθνξνχλ ηελ χπαξμεο ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε,
έλα εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ απνκείσζε θαη επίζεο κηα νπζηαζηηθά
αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε
φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηνπ. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
•
ΓΞΣΑ 16 “Κηζζώζεηο” (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά
ηελ 01/01/2019)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB δεκνζίεπζε ην λέν Ξξφηππν, ΓΞΣΑ 16. Ν ζθνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ
IASB ήηαλ ε αλάπηπμε λένπ Ξξνηχπνπ γηα κηζζψζεηο πνπ θαζνξίδεη ηηο αξρέο ηηο νπνίεο εθαξκφδνπλ
θαη ηα δχν κέξε ζε κηα ζχκβαζε - δειαδή θαη ν πειάηεο («ν κηζζσηή») θαη ν πξνκεζεπηήο («ν
εθκηζζσηήο») - γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο κε ηνλ ηξφπν πνπ πηζηά θαηαγξάθεη
απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηνπ. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ
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
Ετήςιεσ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ για τη χρήςη από 1 η Ιανουαρίου 2015 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2015

Σελίδα 28

VOLTERRAA.E. – Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, ΤΚ 151 25, Μαρούσι

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 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 δχν ζπγαηξηθέο, ηελ ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ Α.Δ. θαη ηε VOLTERRAK-RΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ A.E. θαη
θαηέρεη, ζε φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Ζ έδξα ησλ
ζπγαηξηθψλ είλαη ζηελ Διιάδα.
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
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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.
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.

Ετήςιεσ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ για τη χρήςη από 1 η Ιανουαρίου 2015 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2015

Σελίδα 30

VOLTERRAA.E. – Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, ΤΚ 151 25, Μαρούσι

3.3.1.1 Γνκή ηνπ νκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ
Δθηφο απφ ηελ κεηξηθή Δηαηξεία ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο 31/12/2015
πεξηιακβάλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο νη θάησζη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο:
Αλη ηθείκελν
Γξαζη εξηόη εη αο

%
Ππκ/ρήο

Πρέζε πνπ ππαγόξεπζε ηελ
ελνπνίεζε

ΚΑΟΝΠΗ

Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο

100%

Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο

ΚΑΟΝΠΗ

Ξαξαγσγή θαη εκπνξία ελέξγεηαο

100%

Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο

Δπσλπκία

Έδξα

ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ Α.Δ
VOLTERRA K-R ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ Α.Δ

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.
Πε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ε Γηνίθεζε θαη’εθαξκνγή ηνπ Γ.Ι.Ξ. 36 «Απνκείσζε Ξεξηνπζηαθψλ
Πηνηρείσλ (ImpairmentofAssets)», 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:
Ινηπφο εμνπιηζκφο

15% - 20%

Κηθξήο αμίαο πάγηα απνζβέλνληαη εθάπαμ ζηε ρξήζε απφθηεζεο.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.
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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 άδεηεοεκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, άδεηεο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αηνιηθά θαη Φσηνβνιηατθά πάξθα, άδεηεο παξαγσγήο &
εγθαηάζηαζεο ππφ εθηέιεζε θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.
- Γηθαηώκαηα θαη ινηπά άπια
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 ηεοαίηεζεοάδεηαο πξνκήζεηαο. Ρν θφζηνο θηήζεο ηεο άδεηαοπξνκήζεηαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θεθαιαηνπνηήζεθεζηε 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 ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ
Πην ινγαξηαζκφ απηφ ε εηαηξεία θαηαρσξεί ηηο ακνηβέο θαη ηα έμνδα γηα ηελ απφθηεζε ησλ
ζρεηηθψλ αδεηψλ απφ ηε ΟΑΔ.
Πε πεξίπησζε απνξξηπηηθήο απφθαζεο ηα ζπζζσξεπκέλα 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
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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 αδεηνδφηεζεοθαζψο 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.
- 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 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.
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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 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
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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 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.
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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, 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 :
(1)
ηακεηαθά δηαζέζηκα,
(2)
ζπκκεηνρηθφ ηίηιν άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ,
(3)
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
(4)
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
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είλαη ηα ίδηα ζπκβφιαηα γηα ηε κειινληηθή παξαιαβή ή παξάδνζε ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ
ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
Σξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζεείλαη θάζε ππνρξέσζε πνπ αθνξά :
(1) 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
(2) 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.
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.
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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 ΛφκνΛ. 3908/2011 γηα επηρνξήγεζε 2
Αηνιηθψλ Ξάξθσλ
Ζ Δηαηξεία κέρξη ηελ 31/12/2013δελ έρεη ιάβεη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο.
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
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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 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
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(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.
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 (ProjectedUnitCreditMethod) 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 πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη
κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.
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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,
- 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 31/12/2015 δελ έρεη πξνβεί ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.
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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.

3.4

Ινγηζηηθέο θξίζεηο θαη εθηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο

3.4.1 Πεκαληηθέο Ινγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο
Ν Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηηο
θαηαιιειφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο ζε ζρέζε κε ηελ κειινληηθή εμέιημε γεγνλφησλ θαη ζπλαιιαγψλ. Νη
ελ ιφγσ εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηα ηξέρνληα δεδνκέλα θαη λα αληαλαθινχλ ηνπο εθάζηνηε ηξέρνληεο θηλδχλνπο θαη
βαζίδνληαη ζηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν/φγθν ησλ
ζπλαθψλ ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ.
Νη βαζηθέο εθηηκήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα ε εμέιημε ησλ νπνίσλ
ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο
έρνπλ σο θάησζη:

3.4.2 Ξξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Νη επηζθαινχο είζπξαμεο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα
αλαθηεζνχλ. Νη εθηηκήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο
θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ Νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Κφιηο
γίλεη γλσζηφ φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο
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πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ., ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ
χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, θηι.), ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο
επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε.

3.4.3 Έιεγρνη απνµείσζεο ππεξαμίαο
Ν Όκηινο δηελεξγεί ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε.
Ξξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν έιεγρνο απνκείσζεο ζα γίλεη πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο ησλ κνλάδσλ
παξαγσγήο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηηο νπνίεο έρεη θαηαλεκεζεί ε ππεξαμία. Ν ελ ιφγσ πξνζδηνξηζκφο ηεο
αμίαο ρξήζεο απαηηεί λα γίλεη κία εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο θάζε ζεκαληηθήο
κνλάδαο παξαγσγήο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα επηιεγεί ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο, κε βάζε
ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί ε παξνχζα αμία ησλ αλσηέξσ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.

3.4.4 Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ
Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Ρελ
εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ρα
πξαγκαηνπνηεζέληα απνηειέζκαηα, σζηφζν, είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ιφγσ ηερληθήο βαζκηαίαο
απαμίσζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ θαη ην κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ.

3.4.5 Θεθαιαηνπνίεζε θόζηνπο θηήζεο αδεηώλ Ξαξαγσγήο Δγθαηάζηαζεο θαη
Ιεηηνπξγίαο
Ζ δηνίθεζε ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή αμηνινγεί ην βαζκφ θαη ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ηα πνζά ησλ
δαπαλψλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ αδεηψλ παξαγσγήο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απαηηείηαη λα
θεθαιαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα θαη κε ηα φζα νξίδνληαη ζην ΓΙΞ 38.Κηα ηέηνηα αμηνιφγεζε ελζσκαηψλεη
ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηεο ζηηγκήο θαηά ηελ νπνία απηή ιακβάλεη ρψξα, θαζψο θαη ηε ζηάζκηζε
κηαο ζεηξάο ελδερφκελσλ γεγνλφησλ θαη παξαγφλησλ ηα νπνία ζα επεξεάζνπλ ηελ ηειηθή έθβαζε ηνπ
θάζε project.Δλδεηθηηθά ηέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη ε εμέιημε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
κειεηψλ, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, ε αληαπφθξηζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο αλάγθεο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θηι. Ππλεπψο νη ζρεηηθέο εθηηκήζεηο απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή
πξνζέγγηζε θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.Ωζηφζν εχινγα πεξηιακβάλνπλ
θίλδπλν ζρεηηθά κε ην αλ ηειηθά νη εθηηκήζεηο επαιεζεπηνχλ φζνλ αθνξά ζηελ έθβαζε ηνπ θάζε
projectθαη ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη απφ ην ΓΙΞ 38 ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ
δαπαλψλ

3.4.6 Απνκείσζε Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Κέζσλ
Ν Όκηινο αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΙΞ 39 γηα ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ επελδχζεψλ
ηνπ. Θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πφηε κηα επέλδπζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο ν Όκηινο
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εθηηκά, καδί κε άιινπο παξάγνληεο, ηε δηάξθεηα ή ηελ έθηαζε πνπ ε εχινγε αμία κηαο επέλδπζεο είλαη
ρακειφηεξε ηνπ θφζηνπο, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη κία αληηθεηκεληθή έλδεημε
απνκείσζεο, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο πξννπηηθέο, ηηο
επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο, ην κέιινλ ηεο επέλδπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ φπσο ε
επίδνζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ, θαη ηηο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηηο
ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο.

3.4.7 Ξξόβιεςε γηα Φόξν Δηζνδήκαηνο
Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηηο
θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε θαη πξφβιεςε
γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε θνξνινγηθνχο ειέγρνπο.
Νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθέο λνκνζεζίεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Γηα ηνλ
ζπλνιηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε
Νηθνλνκηθήο Θέζεο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο θαη
ππνινγηζκνχο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο. Ν Όκηινο αλαγλσξίδεη
ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε βάζε ππνινγηζκνχο γηα ην θαηά πφζν ζα
πξνθχςεη επηπξφζζεηε θνξνινγία.

3.4.8 Ξξόβιεςε γηα Απνδεκίσζε Ξξνζσπηθνύ
Ρν χςνο ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ βαζίδεηαη ζε αλαινγηζηηθή κειέηε. Ζ
αλαινγηζηηθή κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ ζηνηρεηνζέηεζε παξαδνρψλ ζρεηηθψλ κε ην πξνεμνθιεηηθφ
επηηφθην, ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε ηηκψλ
θαηαλαισηή θαη ηελ αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή. Νη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα θαη ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ πξνβαίλεη ζε ζπλερή επαλεθηίκεζή
ηνπο
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 31/12/2015 δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο ζε Μ.Λ. θαη ζπλεπψο
δελ εθηίζεληαη ζε απηφλ ηνλ θίλδπλν αγνξάο.
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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

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
3.868.974
2.308.322
1.871.331
4.607.053
5.740.305
6.915.375

πνζά ζε επξψ
Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

4.4

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
3.946.302
2.638.809
1.435.990
4.482.451
5.382.292
7.121.260

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
ΝΚΗΙ ΝΠ
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
31/12/2015
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν
31/12/2014
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν

Δληόο 6 κελώλ

6 έσο 12 κήλεο

4.459.929

0

Κάθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Α πό 1 έσο 5
Α ξγ όηεξα από
έηε
5 έηε
0
0

0

0

341.297

0

4.459.929

0

Δληόο 6 κελώλ

6 έσο 12 κήλεο

7.108.816

0
Α ξγ όηεξα από
5 έηε
0

0

341.297
Α πό 1 έσο 5
έηε
0

0

0

145.613

0

2.472.724

0

87.941

0

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑ ΗΟΔΗΑ
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
31/12/2015
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν
31/12/2014
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν

Δληόο 6 κελώλ

6 έσο 12 κήλεο

4.419.021

0

Κάθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Α πό 1 έσο 5
Α ξγ όηεξα από
έηε
5 έηε
0
0

0

0

341.297

0

4.419.021

0

Δληόο 6 κελώλ

6 έσο 12 κήλεο

7.048.982

0
Α ξγ όηεξα από
5 έηε
0

0

341.297
Α πό 1 έσο 5
έηε
0

0

0

145.613

0

2.426.333

0

87.941

0
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Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ γηα ηα νπνία έρεη αδεηνδνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη ζέζεη απηψλ
ζε ιεηηνπξγία θαη ζπλεπψο δεκηνπξγία εζφδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απαηηνχληαη ζεκαληηθά
θεθάιαηα.
Ρν ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Νκίινπ ππεξβαίλεη ηε
ζπλνιηθή αμία ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλθαηά ην πνζφ επξψ 1.273.112.
Ρελ 31/12/2015 ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ ΑΛΩΛΚΖ
ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΔΛΔΩΠΗΚΩΛ ΞΖΓΩΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, έρεη θαηαζηεί
κηθξφηεξν απφ ην 1/10 ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπθαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920, πεξί ζπλέρηζεο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο.
Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ κε ηελ ζηήξημε ησλ κεηφρσλ ηεο, έρεη ζρεδηάζεη δξάζεηο γηα ηελ άξζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Λ. 2190/1920 ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο
ξεπζηφηεηαο ηφζν ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο φζν θαη ηεο ίδηαο. Ήδε φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 38
ζηηο αξρέο ηνπ 2015 πινπνηήζεθε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη
δηαηέζεθαλ ρξήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ.
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.
λα εμαζθαιίζεη επαξθή θεθάιαηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ηεο ζρεδίσλ. Ζ
εμαζθάιηζε ησλ θεθαιαίσλ απηψλ ζρεδηάδεηαη λα γίλεη κέζσ ελφο κηθηνχ ζρήκαηνο πνπ
πεξηιακβάλεη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη ίδηα θεθάιαηα. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ
ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηα ζρεηηθά θεθάιαηα επηδηψθεηαη λα έρνπλ θφζηνο θαη πεξίνδν σξίκαλζεο
ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηε βησζηκφηεηα ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαη ζπλνιηθά ηεο εηαηξείαο
αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ.
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:

ΝΚΗΙΝΠ
Πεκεηώζεηο

31/12/2015

πνζά ζε επξψ

31/12/2014

Κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

11

7.263

2.589

7.263

2.589
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Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

12
13

3.861.711
1.871.330
5.733.041

2.305.733
4.607.053
6.912.786

5.740.304

6.915.375

18

341.297
341.297

145.613
145.613

19

3.872.781

6.709.677

20

587.148
4.459.929

399.139
7.108.816

4.801.226

7.254.429

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ
Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη
πιεξσηένη
Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Πεκεηώζεηο

31/12/2015

31/12/2014

11

6.065
6.065

2.589
2.589

12
13

3.940.237
1.435.990
5.376.227

2.636.220
4.482.451
7.118.671

5.382.292

7.121.260

Κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ
Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

18

341.297
341.297

145.613
145.613

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

19

3.837.985

6.660.727
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Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη
πιεξσηένη

20

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ

7

581.037
4.419.021

388.255
7.048.982

4.760.318

7.194.595

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

Νη κεηαβνιέο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηε ρξήζε 2014αλαιχνληαη σο
αθνινχζσο:
πνζά ζε επξψ
Ν ΝΚΗΙΝΠ
Δπηπια &
Γήπεδαινηπόο
νηθόπεδα
εμνπιηζκόο
Πύλνιν
Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2013

116.500

17.583

134.083

Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014

-

4.962

4.962

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

(500)

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014

-

-

πόινηπν 31.12.2014

116.000

(500)
-

22.545

138.545

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν 31.12.2013

-

17.583

17.583

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014

-

4.962

4.962

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

-

-

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014

-

-

-

πόινηπν 31.12.2014

-

22.545

22.545

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2014

116.000

-
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Νη κεηαβνιέο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηε ρξήζε 2015 αλαιχνληαη σο
αθνινχζσο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
Δπηπια &
Γήπεδαινηπόο
νηθόπεδα
εμνπιηζκόο
Πύλνιν
Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2014
Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015

116.000
119.236

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή
Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015
πόινηπν 31.12.2015

235.236

22.545
2.890

138.545
122.126

-

-

-

-

25.435

260.671

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν 31.12.2014

-

22.545

22.545

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015

-

2.890

2.890

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

-

-

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015

-

-

-

πόινηπν 31.12.2015

-

25.435

25.435

0

235.237

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2015

235.236
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Νη κεηαβνιέο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2014, αλαιχνληαη
σο αθνινχζσο:
πνζά ζε επξψ
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δπηπια &
Γήπεδαινηπόο
νηθόπεδα
εμνπιηζκόο
Πύλνιν
Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2013

26.500

17.583

44.083

4.962

4.962

Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014

-

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

(500)

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014

-

-

πόινηπν 31.12.2014

26.000

(500)
-

22.545

48.545

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν 31.12.2013

-

17.583

17.583

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014

-

4.962

4.962

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

-

-

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014

-

-

-

πόινηπν 31.12.2014

-

22.545

22.545

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2014

26.000

-
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Νη κεηαβνιέο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2015, αλαιχνληαη
σο αθνινχζσο:
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δπηπια &
Γήπεδαινηπόο
νηθόπεδα
εμνπιηζκόο
Πύλνιν
Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2014
Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015

26.000
119.236

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή
Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015
πόινηπν 31.12.2015

145.236

22.545
2.890

48.545
122.126

-

-

-

-

25.435

170.671

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν 31.12.2014

-

22.545

22.545

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015

-

2.890

2.890

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή

-

-

-

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015

-

-

-

πόινηπν 31.12.2015

-

25.435

25.435

0

145.237

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2015

145.236

Πηε ρξήζε 2014 επηβαξχλνληαη ηα απνηειέζκαηα κε πνζφ € 500 πνπ αληηζηνηρεί ζε απνκείσζε ηεο
αμίαο θηήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνχ «Γήπεδα Νηθφπεδα» θαζψο ε ινγηζηηθή αμία ππεξέβαηλε ηελ εχινγε
αμία θαηά ην πνζφ απηφ.
Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ.
Κέρξη θαη ηελ 31/12/2015 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 Νκίινππξνέξρεηαη απφ ηελ
εμαγνξά ηεο ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ Α.Δ. θαη αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
Αξρηθή
πεξαμία
πόινηπν 1/1/2014
Ξξνζζήθεο
Απνκεηψζεηο
πόινηπν ιήμεο 31/12/2014
Κεηαβνιέο ρξήζεο
πόινηπν ιήμεο 31/12/2015

91.837
91.837

Απνκείσζε
πεξαμίαο
-

91.837

91.837
91.837

-

-

Πύλνιν
πεξαμίαο

-

-

-

91.837

Ζ ππεξαμία πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπλελψζεηο ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα.
Γελ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα απνκείσζεο ηεο αμίαο ηεο ππεξαμίαο.
9

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ζ θίλεζε ηνπ θνλδπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2014, γηα ηνλ Όκηιν,έρεη σο εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ
Άδεηεο
ελεξγεηαθώλ
ζη αζκώλ

Γηθαηώκαη α θαη
ινηπά άπια

Πύλνιν

Αμία θηήζεσο
 πφινηπν 31.12.2013
Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014
Κεηαθνξέο
Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή
Αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ
Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014
πόινηπν 31.12.2014

2.665.975
1.389.770
(421.733)
3.634.012

23.590
-

2.689.565
1.389.770
-

-

(421.733)

23.590

3.657.602

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
 πφινηπν 31.12.2013
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014

-

1.044
1.044

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή
Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014

-

-

πόινηπν 31.12.2014

-

2.088

1.044
1.044
2.088

Αλαπόζβεζη ε αμία
πόινηπν 31.12.2014

3.634.012

21.502
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Ρελ 31/12/2014 ν Όκηινο είρε 1 άδεηα πξνκήζεηαο/εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 10 άδεηεο
παξαγσγήο, 2 άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη 6 άδεηεο ππφ εθηέιεζε.
Αληίζηνηρα, γηα ηε ρξήζε 2015 ε θίλεζε παξνπζηάδεηαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
Άδεηεο
ελεξγεηαθώλ
ζηαζκώλ

Γηθαηώκαηα θαη
ινηπά άπια

Πύλνιν

Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2014
Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015
Κεηαθνξέο
Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή
Αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ
Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015
πόινηπν 31.12.2015

3.634.012
650.314
(130.339)
4.153.987

23.590
-

3.657.602
650.314
-

-

(130.339)
-

23.590

4.177.577

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν 31.12.2014
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015
Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή
Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015

-

2.088
1.044

2.088
1.044

-

-

-

πόινηπν 31.12.2015

-

3.132

3.132

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2015

4.153.987

20.458

4.174.445

Ππλνιηθά ηελ 31/12/2015 ν Όκηινο έρεη 1 άδεηα πξνκήζεηαο/εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 10 άδεηεο
παξαγσγήο αηνιηθψλ παξθψλ, 3 άδεηεο εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ παξθψλθαη 3 άδεηεο αηηήζεηο ζε
αλακνλή γηα έθδνζε άδεηαο παξαγσγήο αηνιηθψλ πάξθσλ απφ ηελ ΟΑΔ.
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Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2014, γηα ηελ Δηαηξεία, έρεη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Άδεηεο
ελεξγεηαθώλ
ζηαζκώλ

Γηθαηώκαηα
θαη ινηπά
άπια

Πύλνιν

Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2013
Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014
Κεηαθνξέο
Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή
Αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ
Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014
πόινηπν 31.12.2014

2.660.975
393.038
(421.733)
2.632.280

23.590
-

2.684.565
393.038
-

-

(421.733)

23.590

2.655.870

1.044
1.044

1.044
1.044

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν 31.12.2013
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014
Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή
Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2014

-

-

πόινηπν 31.12.2014

-

2.088

2.088

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2014

2.632.280

21.502

2.653.782
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Αληίζηνηρα, γηα ηε ρξήζε 2015 ε θίλεζε παξνπζηάδεηαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί:

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Άδεηεο
ελεξγεηαθώλ
ζηαζκώλ

Γηθαηώκαηα
θαη ινηπά
άπια

Πύλνιν

Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2014
Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015
Κεηαθνξέο
Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή
Αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ
Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015
πόινηπν 31.12.2015

2.632.280
238.394
-

23.590
-

(130.339)
2.740.335

2.655.870
238.394
-

-

(130.339)
-

23.590

2.763.925

2.088
1.044

2.088
1.044

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν 31.12.2014
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015
Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ/Αλαπνξαζαξκνγή
Ξσιήζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2015

-

-

πόινηπν 31.12.2015

-

3.132

3.132

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2015

2.740.335

20.458

2.760.793

10 Ππκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2015, γηα ηελ Δηαηξεία, έρεη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
Αξρή πεξηόδνπ
Ξξνζζήθεο
Απνκείσζε
πόινηπν ιήμεο

1.540.760
1.066.512
2.607.272

31/12/2014
200.000
1.340.760
1.540.760
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Ζ πξνζζήθε ηεο ρξήζεο 2015 αθνξά απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ
ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ Α.Δ. θαη VOLTERRAK-R ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ Α.Δ.ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ ε
Δηαηξείαζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% (αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ δνκή ηνπ νκίινπ βιέπε ελφηεηα
3.3.1.1).
Απφ ηα ηεζη πνπ δηελεξγήζεθαλ δελ έρεη πξνθχςεη αλάγθε γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ
ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε θιεηφκελε ή ηε ζπγθξηηηθή ρξήζε.

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

πνζά ζε επξψ
Γνζκέλεο εγγπήζεηο

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
7.263
2.589
7.263
2.589

πνζά ζε επξψ
Γνζκέλεο εγγπήζεηο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
6.065
2.589
6.065
2.589

Νη δνζκέλεο εγγπήζεηοζα εηζπξαρζνχλ κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο.
12 Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ν ινγαξηαζκφο απηφο γηα ηνλ Όκηιν αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Ινηπέο απαηηήζεηο

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
2.353.610
1.656.003
1.508.101
649.730
3.861.711
2.305.733

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

Δλειηθίσζε απαηηήζεσλ

Ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο
Κεηαμχ 3 θαη 6 κελψλ
Κεηαμχ 6 κελψλ θαη 9 κελψλ
Κεηαμχ 9 κελψλ θαη 1 έηνπο
Άλσ ηνπ 1 έηνπο

πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
1.322.677
910.057
374.469
311.378
462.989
294.568
158.412
140.000
35.063
0
2.353.610
1.656.003
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Δηδηθφηεξα, ζηνπο ινγαξηαζκνχοινηπψλ απαηηήζεσλ ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλνληαη:

πνζά ζε επξψ
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Απαηηήζεηο ΦΞΑ
Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη
Έζνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα
Ξξνθαηαβνιέο ηξίησλ
Σξεψζηεο δηάθνξνη

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
115.063
4.082
362.426
27.368
3.786
2.345
952.960
520.579
53.891
87.957
18.780
7.399
1.508.101
649.730

Ρν ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ εκθαλίδεηαη ζε αλαθηήζηκεο αμίεο θαη ηελ 31/12/2015 δελ ππάξρνπλ
ελδείμεηο γηα δηελέξγεηα απνκεηψζεσλ.
Αληίζηνηρα, γηα ηελ Δηαηξεία, ν ινγαξηαζκφο Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Ινηπέο απαηηήζεηο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
2.353.610
1.656.003
1.586.627
980.217
3.940.237
2.636.220

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

πνζά ζε επξψ
Ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο
Κεηαμχ 3 θαη 6 κελψλ
Κεηαμχ 6 κελψλ θαη 9 κελψλ
Κεηαμχ 9 κελψλ θαη 1 έηνπο
Άλσ ηνπ 1 έηνπο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
1.322.677
910.057
374.469
311.378
462.989
294.568
158.412
140.000
35.063
0
2.353.610
1.656.003

Δηδηθφηεξα, ζηνπο ινγαξηαζκνχο ινηπψλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνληαη:
πνζά ζε επξψ
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Απαηηήζεηο ΦΞΑ
Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη
Απαηηήζεηο ζην Διιεληθφ Γεκφζην
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε
Έζνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα
Ξξνθαηαβνιέο ηξίησλ
Σξεψζηεο δηάθνξνη

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
113.065
3.662
103.393
3.786
2.260
1.194
339.788
358.360
952.960
520.579
51.287
87.957
21.154
7.399
1.586.627
980.217

Ετήςιεσ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ για τη χρήςη από 1 η Ιανουαρίου 2015 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2015

Σελίδα 57

VOLTERRAA.E. – Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, ΤΚ 151 25, Μαρούσι

13 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Ρα ηαµεηαθάδηαζέζηµα θαη ηζνδχλακα ηνπ Νκίινπ, αλαιχνληαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο

883
1.870.448
1.871.331

384
4.606.670
4.607.053

Ρα ηαµεηαθάδηαζέζηµα θαη ηζνδχλακα ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο

527
1.435.463
1.435.990

75
4.482.375
4.482.451

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:

πνζά ζε επξψ
31/12/2015
Θαηαβιεκέλν
1.603.134 κεηνρέο * 3 € ε θάζε κία
Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην

31/12/2014

4.809.402

3.609.402

1.368.405
6.177.807

1.381.605
4.991.007

Ζ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ Κεηνρηθφ θεθάιαην θαη Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην, έρεη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ

πόινηπν ηελ 1/1/2014
Κεηαβνιέο ρξήζεο
πόινηπν ηελ 31/12/2014
Κεηαβνιέο ρξήζεο
πόινηπν ηελ 31/12/2015

Αξηζκόο
κεηνρώλ

Κεηνρηθό
Θεθάιαην

1.203.134
1.203.134
400.000
1.603.134

3.609.402
3.609.402
1.200.000
4.809.402

Θεθάιαην
ππέξ ην άξηην
1.381.605
1.381.605
(13.200)
1.368.405
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Πηηο 25/6/2014 πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο απφ ηελ
SORGENIAGREENSrL ζηε SORGENIASpA.
Νη κέηνρνη εληφο ηνπ 2014 έιαβαλ απφθαζε γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2015.

15 Απνζεκαηηθά
Ρν θνλδχιηα γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
Αλαινγηζηηθά
θέξδε/(δεκηέο)
πόινηπν ηελ 1/1/2014
Αλαινγηζηηθέο δεκηέο πξφβιεςεο απνδ πξνζσπηθνχ
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
πόινηπν ηελ 31/12/2014
Αλαινγηζηηθά θέξδε πξφβιεςεο απνδ πξνζσπηθνχ
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
Κεηαβνιή ρξήζεο
πόινηπν ηελ 31/12/2015

Πύλνιν

(7.426)
(3.368)
876
(9.918)
11.614
(1.114)
10.501
582

(7.426)
(3.368)
876
(9.918)
11.614
(1.114)
10.501
582

16 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / (ππνρξεώζεηο)
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηνλ Όκηιναλαιχνληαη σο εμήο:

Αναβαλλόμενες υορολογικές
απαιτήσεις/(σποτρεώσεις)
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Έμνδα α'εγθαηάζηαζεο
Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ
έμνδν από ηελ ππεξεζία
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

Τπόλοιπο
την
1/1/2015
81.318
(310.246)
5.449
650
(222.830)

ποσά σε ευρώ
ΟΜΙΛΟ
(Υρέωση)/
(Υρέωση)/Πί
Πίστωση
Τπόλοιπο την
στωση στα
στην καθαρή 31/12/2015
αποτελέσματα
θέση
651
651
(4.530)
(4)
76.785
1.488
1.488
(118.088)
(428.334)
(31.939)
(31.939)
3.352
2.684
(146.382)

(1.114)
(1.119)

(Υρέωση)/
Τπόλοιπο
(Υρέωση)/Πί
Πίστωση
την
στωση στα
στην καθαρή
1/1/2014 αποτελέσματα
θέση
Έμνδα α'εγθαηάζηαζεο
93.188
(14.378)
2.508
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
(239.344)
(70.902)
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν από ηελ- ππεξεζία
4.573
876
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
650
(146.156)
(80.057)
3.384
Αναβαλλόμενες υορολογικές
απαιτήσεις/(σποτρεώσεις)
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Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχνληαη σο εμήο:

Αναβαλλόμενες υορολογικές
απαιτήσεις/(σποτρεώσεις)
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Έμνδα α'εγθαηάζηαζεο
Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ
έμνδν από ηελ ππεξεζία
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

Αναβαλλόμενες υορολογικές
απαιτήσεις/(σποτρεώσεις)
Έμνδα α'εγθαηάζηαζεο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ
έμνδν από ηελ ππεξεζία

Τπόλοιπο
την
1/1/2015
78.810
(310.246)
5.449
(225.987)

ΕΣΑΙΡΕΙΑ
(Υρέωση)/
(Υρέωση)/Πί
Πίστωση
στωση στα
στην καθαρή
αποτελέσματα
θέση
651
(4.530)
1.488
(40.681)
(31.939)
3.352
2.610
(69.048)

(1.114)
(1.114)

(Υρέωση)/
Τπόλοιπο
(Υρέωση)/Πί
Πίστωση
την
στωση στα
στην καθαρή
1/1/2014 αποτελέσματα
θέση
93.188
(239.344)
(146.156)

(14.378)
(70.902)
4.573
(80.707)

876
876

ποσά σε ευρώ

Τπόλοιπο την
31/12/2015
651
74.280
1.488
(350.928)
(31.939)
7.688
2.610
(296.149)

Τπόλοιπο την
31/12/2014
78.810
(310.246)
5.449
(225.987)

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίζηεθε κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 29% γηα ηε ρξήζε 2015 θαη κε
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 26% γηα ηε ρξήζε 2014.
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 γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν
από ηελ ππεξεζία
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο

πνζά ζε επξψ

πνζά ζε επξψ

31/12/2015
26.510
26.510

31/12/2014
20.958
20.958

Ετήςιεσ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ για τη χρήςη από 1 η Ιανουαρίου 2015 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2015

Σελίδα 60

VOLTERRAA.E. – Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, ΤΚ 151 25, Μαρούσι

Νη κεηαβνιέο ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο έρνπλ σο εμήο :
πόινηπν αξρήο ρξήζεο
Θφζηνο απαζρφιεζεο
Θφζηνο ηφθσλ
Αλαινγηζηηθά δεµηέο / (θέξδε)
Ρεξκαηηθέο παξνρέο/Δπίδξαζε Ξεξηθνπήο/Γηαθαλνληζκνχ
Ξαξνρέο πιεξσζείζεο
πόινηπν ηέινπο ρξήζεο

πνζά ζε επξψ

πνζά ζε επξψ

31/12/2015
20.958
2.986
398
2.168
26.510

31/12/2014
18.197
1.494
601
3.368
(2.702)
20.958

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ έρνπλ σο εμήο:

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Ρεξκαηηθέο παξνρέο/Δπίδξαζε Ξεξηθνπήο/Γηαθαλνληζκνχ
Αλαινγηζηηθή δεκία / (θέξδε)
Έμνδν αλαγλσξηζκέλν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ
απνηειεζκάησλ

πνζά ζε επξψ

πνζά ζε επξψ

31/12/2015
2.986
398
2.168

31/12/2014
1.494
601
(2.702)
-

5.552

(607)

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ έρνπλ σο εμήο:

Αλαινγηζηηθή δεκία / (θέξδε)
Έμνδν αλαγλσξηζκέλν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ
απνηειεζκάησλ

πνζά ζε επξψ

πνζά ζε επξψ

31/12/2015
2.168

31/12/2014
3.368

2.168

3.368

Νη παξαδνρέο έρνπλ σο εμήο:
31/12/2015
2%
1%
2%
0%

Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ
Ξιεζσξηζκφο
Ξνζνζηφ απνρσξήζεσλ

31/12/2014
1,90%
0% έσο ην 2015
2%
0%

Ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δηαηξείαο 31/12/2015 θαη 31/12/2014 αλέξρεηαη ζε νθηψ (8) θαη έμη
(6) εξγαδνκέλνπο. Νη ζπγαηξηθέο δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.
Ππλεπψο ε ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο απνηειεί θαη ηνπ Νκίινπ.

18 Ινηπέο πξνβιέςεηο θαη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ρν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
Ιεθζείζεο εγγπήζεηο

31/12/2015
341.297
341.297

31/12/2014
145.613
145.613
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19 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Ρν θνλδχιη ηεο θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο,Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο γηα ηνλ Όκηιν
θαη ηελ Δηαηξεία, απνηειείηαη απφ:
πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015 31/12/2014
Ξξνκεζεπηέο
Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

3.578.377
294.404
3.872.781

4.036.626
2.673.051
6.709.677

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015 31/12/2014
3.576.507
261.478
3.837.985

4.036.486
2.624.241
6.660.727

Νη Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
Απνδνρέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ
Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί
Ξηζησηέο δηάθνξνη
Θαηαζέζεηο κεηφρσλ πξννξηζκέλεο γηα αχμεζε
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα/Αγνξέο ππφ ηαθηνπνίεζε

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015 31/12/2014
10.544
8.055
11.504
9.567
195.572
202.785
18.748
58.036
294.404

1.195.000
1.257.645
2.673.051

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015 31/12/2014
10.544
8.055
11.504
9.567
162.661
156.474
18.748
58.021
261.478

1.195.000
1.255.145
2.624.241

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
πνρξεψζεηο ΦΞΑ
Ινηπνί θφξνη πιεξσηένη
Ρέινο επηηεδεχκαηνο

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015 31/12/2014
13.738
16.340
5.884
4.704
141.540
563.527
231.555
4.000
5.000
587.149
399.139

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
10.659
8.840
5.884
4.704
141.540
563.494
231.171
1.000
2.000
581.037
388.255

21 Θύθινο εξγαζηώλ
Ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, αλαιχνληαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
Έζνδα απφ εκπφξην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Ινηπέο πσιήζεηο

31/12/2015

31/12/2014

15.308.856
1.765.285
17.074.141

12.398.110
1.659.770
14.057.880
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Νη ινηπέο πσιήζεηο αθνξνχλ πσιήζεηο απφ ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά απνθιίζεσλ.
Νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο δελ έρνπλ έζνδα απφ ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα.
22 Θόζηνο Ξσιήζεσλ
Ρν θφζηνο πσιήζεσλ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία αλαιχεηαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
Δκπνξεχκαηα
Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
Απνζβέζεηο
Ξξφβιεςε απνδεκείσζεο πξνζσπηθνχ

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
15.280.642
12.957.292
125.639
112.877
189.873
147.784
3.555
1.197
1.109
3.860
28.806
7.001
3.934
5.598
15.633.557

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
15.280.642
12.957.292
125.639
112.877
189.873
147.784
3.555
1.197
1.109
3.860
28.806
7.001
3.934
5.598

13.235.608

15.633.557

13.235.608

23 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Ρα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία αλαιχεηαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
Απνζβέζεηο
Ξξφβιεςε απνδεκείσζεο πξνζσπηθνχ

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
75.178
45.692
58.365
170.896
36.987
36.560
11.600
71.667
23.861
53.465
16.768
1.494
222.759
379.775

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
75.178
45.692
36.815
163.595
36.963
36.560
6.883
70.953
11.142
49.680
16.768
1.494
183.748
367.975

24 Έμνδα δηαζέζεσο
Ρα έμνδα δηαζέζεσο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία αλαιχνληαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
Απνζβέζεηο
Ξξφβιεςε απνδεκείσζεο πξνζσπηθνχ

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
28.860
35.796
35.796
28.860

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
28.860
35.796
35.796
28.860
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25 Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
Ρα Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιχνληαη σο εμήο:
πνζά ζε επξψ
Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
Απνζβέζεηο
Ξξφβιεςε απνδεκείσζεο πξνζσπηθνχ

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
28.591
31.325
242.865
97.746
13.948
7.409
37.780
4.923
17.304
25.315
409
340.487
167.127

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
28.591
31.325
242.865
57.047
9.182
7.409
21.186
4.923
11.603
25.033
409
313.427
126.146

26 Ινηπά έζνδα-έμνδα (θαζαξά)
Ρα ινηπά έζνδα- έμνδα γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, αλαιχνληαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
Ινηπά έμνδα
Έζνδα απφ αρξεζηκ. πξνβιέςεηο απνδ. πξνζσπηθνχ
Ινηπά έζνδα

(3.247)
38.470
35.223

(139.938)
2.702
153.630
16.394

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
Ινηπά έμνδα
Έζνδα απφ αρξεζηκ. πξνβιέςεηο απνδ. πξνζσπηθνχ
Ινηπά έζνδα

(2.251)
42.970
40.719

(139.838)
2.702
588.840
451.704

Πηα ινηπά έζνδα ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2014 πνζφ επξψ 419 ρηι. αθνξά θέξδνο απφ ηελ εηζθνξά
άπινπ ζηνηρείνπ ζηε λενζπζηαζείζα εηαηξεία VOLTERRAK-R ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ Α.Δ.
27 Απνκείσζε θόζηνπο ππεξαμίαο/ζπκκεηνρώλ
Ζ ππεξαμία ε νπνία πξνθχπηεη θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ εμαγνξά
ππφθεηηαη ζε ηεζη απνκείσζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
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28 Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαιχεηαη σο εμήο:
ΌΚΗΙΝΠ
31/12/2015 31/12/2014
Απνκεηψζεηο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ
ελζψκαησλ παγίσλ
Απνκεηψζεηο δηθαησκάησλ θαη ινηπψλ αχισλ
Απνκεηψζεηο αδεηψλ ελεξγεηαθψλ ζηαζκψλ
Πύλνιν

130.339
130.339

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015 31/12/2014

500

130.339
130.339

500

500
500

29 Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό)
Ρν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
Ξηζησηηθνί ηφθνη
Ξξνκήζεηα Δ/Δ
Ινηπά Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Θφζηνο ηφθσλ πξφβιεςεηο απνδεκ
πξνζσπηθνχ

31/12/2014

28.896
(37.690)
(23.697)

15.949
(7.787)

(398)
(32.889)

(601)
7.562

πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
Ξηζησηηθνί ηφθνη
Ξξνκήζεηα Δ/Δ
Ινηπά Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Θφζηνο ηφθσλ πξφβιεςεηο απνδεκ
πξνζσπηθνχ

28.906
(37.690)
(23.910)
(398)
(33.092)

31/12/2014
16.516
(7.887)
(601)
8.029

30 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:
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πνζά ζε επξψ
ΝΚΗΙΝΠ
Ρέινο επηηεδεχκαηνο
Αλαβαιινκελε θνξνινγία
Φφξνο αθίλεηεο πεξηνχζηαο

31/12/2015
1.000
146.381
147.381

31/12/2014
3.000
79.625
384
83.009

πνζά ζε επξψ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Ρέινο επηηεδεχκαηνο
Αλαβαιινκελε θνξνινγία

31/12/2015
1.000
69.048
70.048

31/12/2014
1.000
80.707
81.707

Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ ζεσξεηηθνχ θφξνπ βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θαη ηνπ
εμφδνπ θφξνπ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο ζπλνςίδεηαη σο εμήο:

Ποσά σε €

31/12/2015

Κζρδη/(Ζημιζσ) προ φόρων
Εφαρμοςτζοσ Φορολογικόσ υντελεςτήσ
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου

(785.104)
29%
(227.680)

Προ/γζσ για ειςοδήματα που δεν υπόκεινται ςε
φορολογία
- Ζημιζσ χρήςησ για τισ οποίεσ δεν αναγνωρίςτηκε
αναβαλ.φορολ.απαίτ.
Προσ/γζσ για ζξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κοφσ
ςκοποφσ
- Μη εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ
Προςαρμογή αναβαλλόμενησ φορολογίασ από
μεταβολή φορολογικοφ ςυντελεςτή
Λοιπά
Ζξοδο φόρου ςε Κατάςταςη Αποτελεςμάτων Χρήςησ

193.228

22.918
-26.075
(32.438)
(70.048)

31 Θόζηνο θαη αξηζκόο εξγαδνκέλσλ
Ρν θφζηνο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο ρξήζε 2015θαη 2014, αλαιχεηαη σο εμήο:

πνζά ζε επξψ
Κηζζνί,εκεξνκίζζηα θαη επηδφκαηα
Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Ινηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ

31/12/2015
176.740
43.598
9.071
2.986
232.395

31/12/2014
167.628
42.969
8.157
1.494
220.248
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Ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δηαηξείαο 31/12/2015θαη 31/12/2014αλέξρεηαη ζε νθηψ (8) θαη έμη
(6) αληίζηνηρα εξγαδνκέλνπο. Νη ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ δελ απαζρνινχλπξνζσπηθφ κε ζρέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Ππλεπψο ην θφζηνο ηεο εηαηξείαο είλαη ίζν κε απηφ ηνπ Νκίινπ.
32 Ξαξνρέο ζε κέιε Γ.Π. & δηεπζπληηθά ζηειέρε
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2015 δφζεθαλ ζε δηεπζπληέο ακνηβέο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ Νκίινπ
πνζφ επξψ 125.000 θαη ηεο Δηαηξείαο πνζφ επξψ 90.000. Αληίζηνηρα ην θφζηνο γηα ηε ρξήζε
2014αλήιζε γηα ηνλ Όκηιν ζε επξψ 115.000 θαη γηα ηελ Δηαηξεία ζε επξψ 80.000. Δθηφο ησλ
αλσηέξσ δελ ππάξρνπλ άιιεο ακνηβέο θαη παξνρέο ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε. Ρα πνζά απηά
πεξηιακβάλνληαη θαη ζηε ζεκείσζε 37.
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. Γηα ηηο
ρξήζεηο 2012 έσο θαη 2015, ε Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ Λφκηκν Διεγθηή ή
ειεγθηηθφ γξαθείν ζχκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Λ. 2238/1994 (ρξήζεηο 2011-2013) θαη
ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Λ.4174/2013 (ρξήζε 2014), θαη έιαβε Ξηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο
Ππκκφξθσζεο κε Πχκθσλε Γλψκε.Ν έιεγρνο δελ έρεη νινθιεξσζεί γηα ηε ρξήζε 2015 θαη ην ζρεηηθφ
θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2015.
Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ ΑΔ 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, 2014 θαη 2015. Γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013, ε Δηαηξεία ππφθεηηαη
ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ Λφκηκν Διεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν ζχκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ
82 ηνπ Λ. 2238/1994 θαη έιαβε Ξηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο κε Πχκθσλε Γλψκε.
Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία VOLTERRAKRAE είλαη λενζπζηαζείζα θαη δελ έρεη εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο
αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2014 θαη 2015.
Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ εθηηκά φηη γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο ρξήζεο 2015, 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.
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.
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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:
πνζά ζε επξψ
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε
απαηηήζεσλ
Δ/Δ θαιήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ κε
πξνκεζεπηέο
Ινηπέο
Πύλνιν

-

53.000

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
-

53.000

1.590.234

643.558

1.320.234

643.558

6.842.750
8.432.984

3.653.443
4.350.001

6.775.750
8.095.984

3.465.593
4.162.151

Νη Ινηπέο δεζκεχζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζεζπκβάζεηο πνπ έρεη θαηαξηίζεη ν Όκηινο θαη εΔηαηξεία γηα
ηελ αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ πάξθσλ.
Νη δεζκεχζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ηελ 31/12/2015 γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλέξρνληαη ζε
επξψ 750 θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα.
Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014 νη δεζκεχζεηο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλέξρνληαλ ζε επξψ
27.350 θαη επξψ 23.600 αληίζηνηρα θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα.
Πηηο 10/2/2015, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία VolterraKR ππέγξαςε ζπκβφιαην κε ηε VESTAS HELLAS ΑΔ γηα
ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 8 αλεκνγελλεηξηψλ Vestas V90-2MW πνπ αθνξνχλ ζην έξγν Αηνιηθφ
Ξάξθν ΘΝΟΝΚΑΛΡΟΗ-ΟΗΓΑΛΝΙΑΘΑ ζπλνιηθήο ηζρχνο 16MW ζηνλ Γήκν Λαππαθηίαο ηνπ Λνκνχ
Αηησι/λίαο. Ξαξάιιεια, ην ζπκβφιαην αθνξά θαη ζηελ καθξνρξφληα (10 έηε) ζχκβαζε ζπληήξεζεο
OAM5000 θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, ζηηο 13/3/2015, ε Volterra K-R ΑΔ
ππέγξαςε κε ηε GES AE ζχκβαζε πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη θαηαζθεπήο ηνπ Αηνιηθνχ Ξάξθνπ
ΘΝΟΝΚΑΛΡΟΗ-ΟΗΓΑΛΝΙΑΘΑ ζπλνιηθήο ηζρχνο 16MW ζηνλ Γήκν Λαππαθηίαο ηνπ Λνκνχ Αηησι/λίαο.
Πηε ζχκβαζε πεξηιακβάλνληαη φια ηα Ζ/Κ έξγα, ηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη νη εξγαζίεο
απνθαηάζηαζεο.

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:
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πνζά ζε επξψ
Ιήςεηο αγαζώλ & ππεξεζηώλ
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
59.300
65.548
5.539.042
6.661.569
106.041
125.000
115.000
5.723.342
6.948.158

πνζά ζε επξψ
Ιήςεηο αγαζώλ & ππεξεζηώλ
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
59.300
65.548
5.539.042
6.661.569
106.041
90.000
80.000
5.688.342
6.913.158

πνζά ζε επξψ
Ξσιήζεηο αγαζώλ & ππεξεζηώλ
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
345.229
358.920
533.940
116.866
890.202
158.401
1.769.371
634.188

πνζά ζε επξψ
Ξσιήζεηο αγαζώλ & ππεξεζηώλ
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
345.229
358.920
533.940
116.866
4.500
856.949
890.202
158.401
1.773.871
1.491.137

Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ απφ θαη πξνο ηα ζπλδεφκελα κέξε, έρνπλ σο αθνινχζσο:
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πνζά ζε επξψ
Δηζπξαθηέα
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
406.837
224.991
87.994
28.052
564.981
102.300
1.059.812
355.343

πνζά ζε επξψ
Ξιεξσηέα
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2015
31/12/2014
41.255
595.000
2.108.318
3.670.988
36.860
35.796
36.050
2.186.433
4.337.834

Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ θαη πξνο ηα ζπλδεφκελα κέξε ηελ 31/12/2015,
έρνπλ σο αθνινχζσο:

πνζά ζε επξψ
Δηζπξαθηέα
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
406.837
224.991
87.994
28.052
342.896
358.360
564.981
102.300
1.402.708
713.702

Ξιεξσηέα
J&P ΑΒΑΜ ΑΔ
SORGENIA SPA
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Γηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015
31/12/2014
41.255
595.000
2.108.318
3.670.988
36.860
35.796
2.186.433
4.301.784

πνζά ζε επξψ

Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο.
Πηελ ζεκείσζε 36 γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δεζκεχζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε.
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Γελ ππάξρνπλ, εθηφο ησλ αλσηέξσ θαη φηη αλαθέξεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο 32, 36 θαη 37, άιιεο
ζπλαιιαγέο, ππφινηπα απαηηήζεσλ – ππνρξεψζεσλ θαη δεζκεχζεσλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαη
απαηηείηαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 24.

38 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Ρν γεγνλφο ην νπνίν έιαβε ρψξα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη
ην εμήο:
1.

Πηηο 4/3/2016 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ ΑΔ πξφηεηλε
ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο λα πξνβνχλ ζε ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
θαηά Δπξψ Δμήληα Σηιηάδσλ (50.000,00 €) κε ηκεκαηηθή θαηαβνιή, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. Ωο εκεξνκελία ζπγθιήζεσο
ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ελ ιφγσ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
εηαηξείαο πξνηείλεηαη ε 31/12/2016.

Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, δελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα
νπνία λα αθνξνχλ ηνλ Όκηιν θαη επηβάιιεηαη ε αλαθνξά ηνπο απφ ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα.

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΝΒΑΟΑΠ
Α.Γ.Ρ. ΑΗ 597426

Καξνχζη, 30Καΐνπ 2016
Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο

O Πχκβνπινο

ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΛΗΘΝ
Α.Γ.Ρ. Λ8279911

ΣΟΖΠΡΝΠ ΗΩΑΛΛΝ
Γ.Ρ. 889746

Ν ΝηθνλνκηθφοΓηεπζπληήο

Ζ Ξξντζηάκελε Ινγηζηεξίνπ

ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ
Α.Γ.Ρ. ΑΗ109515

ΗΩΑΛΛΑ ΓΑΒΗΡΝ
Α.Γ.Ρ. Π 698786
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