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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY ΑΕ. 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
KOKKINOY Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης 

Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που 

η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με 
βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το 

εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου 

των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονομικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές 
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2014 

 

 

 

ΠραισγουωτερχαουςΚοουπερς  

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία                                                                             Μάριος Ψάλτης                  
Λεωφόρος Κηφισίας 268,152 32 Χαλάνδρι                                         Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                                     

ΑΜ. ΣΟΕΛ: 113                                                                                                     ΑΜ. ΣΟΕΛ : 38081  
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια 5 35.340 8.653

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6 553 553

Αναβαλλόµενη φορολογία 7 8.759 2.996

44.652 12.202

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 13.287 4.368

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 9.429 26.944

22.716 31.312
Σύνολο ενεργητικού 67.368 43.514

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 10 60.000 60.000

Αποτελέσµατα εις νέον (38.831) (19.645)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 21.169 40.355

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 46.199 3.159

Σύνολο υποχρεώσεων 46.199 3.159
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 67.368 43.514

Κατά την 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες  11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε. για το 
έτος 2013 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις  15 Μαΐου 2014. 

 
 Ο Πρόεδρος 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο ∆ιευθυντής Λογιστικής 

   
   

Λαζαρίδης Λάζαρος Γεώργιος Αλεξόπουλος Στέφανος Παπαδηµητρίου 
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων 

Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012

Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 12 (24.949) (22.641)

Λειτουργικές ζηµίες (24.949) (22.641)

Ζηµίες προ φόρων (24.949) (22.641)

Φόρος εισοδήµατος 13 5.763 2.996

Καθαρές ζηµίες χρήσης (19.186) (19.645)

Λοιπά συνολικά έσοδα, καθαρά από φορολογία - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα µετά από φόρους (19.186) (19.645)

Χρήση που έληξε την

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων 

Σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποτελέσµατα εις 
νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαιων

Έναρξη χρήσης 18 Οκτωβρίου 2011 10 60.000 - 60.000

Ζηµίες χρήσης - (19.645) (19.645)

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012 60.000 (19.645) 40.355

Ζηµίες χρήσης - (19.186) (19.186)

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2013 10 60.000 (38.831) 21.169

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012

Ζηµίες προ φόρων (24.949) (22.641)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) απαιτήσεων 6,8 (8.919) (4.921)

Αύξηση υποχρεώσεων 11 43.040 3.159

34.121 (1.762)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 9.171 (24.403)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορές ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 5 (26.687) (8.653)

Καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (26.687) (8.653)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 10 - 60.000

Καθαρές ταµειακές εισροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες - 60.000

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα (17.516) 26.944

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 26.944 -
(Μείωση) / Αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (17.516) 26.944

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 9.428 26.944

Χρήση που έληξε την

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε. (Εταιρεία) ιδρύθηκε στις 
18/10/2011.Κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων η µετοχική σύνθεση είχε ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κατά 51% και ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά 
49%. 

Σκοπός και αντικείµενο της Εταιρείας είναι η παραγωγή, και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταΐκα  
στοιχεία και άλλες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η κατασκευή και λειτουργία ενός ή περισσοτέρων 
φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικότερα η 
επένδυση των κεφαλαίων της εταιρίας σε µονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ή γενικά σε 
επιχειρήσεις που επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους αναφερόµενους στο παρόν άρθρο σκοπούς, 
συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς και πώλησης αυτών µε οποιονδήποτε τρόπο. Κάθε άλλη συναφή µε τις 
ανωτέρω δραστηριότητες λειτουργία, συναλλαγή ή υπηρεσία. Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα,  στη διεύθυνση 
Γραβιάς 4A , 151 24 Μαρούσι.  

Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν όσον αφορά την αναγνώριση και τον υπολογισµό των λογιστικών 
µεγεθών είναι οι ίδιες που εφαρµόζονται και στις ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις του Οµίλου Ελληνικά 
Πετρέλαια της 31 ∆εκεµβρίου 2013. Το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα αναφοράς της Εταιρείας είναι το 
Ευρώ και τα οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται σε αυτές τις Οικονοµικές Καταστάσεις εκφράζονται σε  
Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς οι οικονοµικές της καταστάσεις, όπως 
και αυτές των θυγατρικών της, περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής της 
Εταιρείας, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
Α.Ε για τη χρήση 2013 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 15 Μαΐου 2014. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας 
έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις µετά τη ∆ηµοσίευσή τους. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις ευρίσκονται στη διάθεση των χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της µητρικής  
Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. www.helpe.gr 

2 Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Πολιτικών 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται 
κατωτέρω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρµοσθεί συστηµατικά για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε. για τη 
χρήση που έληξε  την 31 ∆εκεµβρίου 2013 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη ∆ιεθνή Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας («going concern»).   

Τα αποτελέσµατα για την προηγούµενη χρήση αφορούν την υπερδωδεκάµηνη περίοδο από 18/10/2011 έως 
31/12/2012 και κατά συνέπεια δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα µε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου. 
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Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί άσκηση κρίσης από την ∆ιοίκηση της 
Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιµήσεις στην διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών για τον υπολογισµό 
των διαφόρων λογιστικών µεγεθών.  

Οι περιοχές που χρήζουν µεγαλύτερου βαθµού υποκειµενικότητας ή είναι αυξηµένης πολυπλοκότητας ή όπου οι 
υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη σηµείωση 4 
«Σηµαντικές λογιστικές  εκτιµήσεις και παραδοχές». Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των 
γεγονότων και ενεργειών από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας και τα πραγµατικά γεγονότα µπορεί να διαφέρουν από 
τις εκτιµήσεις αυτές. 

2.1.1   Συνέχιση δραστηριότητας 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2013 προετοιµάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και 
τις ταµειακές ροές της Εταιρείας µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

2.2 Αλλαγές σε πρότυπα και διερµηνείες 

Έχουν εκδοθεί ορισµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της 
Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή των σχετικών νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

α) Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και ερµηνείες των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία σε οικονοµικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013:  

• ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων». Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις 
οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα 
σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως 
ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.  

• ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους». Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές 
στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των 
παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις 
γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην 
αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 
περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των 
εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη 
διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση 
στην Εταιρεία, καθώς δεν απασχολεί προσωπικό.  

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής 
του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επί 
του παρόντος, η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχει αυτή η τροποποίηση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της.  

• ∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2014). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια 
ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µείον 
έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την 
απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία Μ∆ΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά 
στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
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• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη 
συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, 
ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ως 
αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. Η τροποποίηση δεν έχει 
επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Το Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων) δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον 
πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν την 
επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που 
σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην 
οικονοµική θέση της οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον 
γνωστοποιήσεις κατά την µετάβαση από το ∆ΛΠ 39 στο ∆ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ για την 
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του 
έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας. Η 
Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το 
∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Λογιστική αντιστάθµισης και τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9, ∆ΠΧΑ 7 και 
∆ΛΠ 39» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015). 
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του 
∆ΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και 
αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο υπάρχον µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση 
απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα οι αλλαγές στην εύλογη αξία µίας υποχρέωσης 
της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη 
τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας». Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της 
εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση 
των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους 
επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, 
καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, 
ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών.  

Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Η 
τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014). Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς 
που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος.  
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Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η 
υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της 
εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι 
ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που 
ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

• ∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014). Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση 
εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και 
απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που 
παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού 
ποσοστού του µισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 
του Σ∆ΛΠ. Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 
∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που 
δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 

− ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων».  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα 
συγκριτικά στοιχεία όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε 
(α) κατ’ εφαρµογή του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων 
και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

− ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός 
εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν 
πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για 
περισσότερες από µία περίοδο. 

− ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος 
εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή κερδών αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα ενώ ο 
φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών των λοιπών στοιχείων της 
καθαρής θέσης αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12.  

• Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιουλίου 2014). Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που 
υπεισέρχονται σε εφτά ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου 
προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

− ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών». Η τροποποίηση διευκρινίζει 
τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον 
‘όρο υπηρεσίας’. 

− ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για 
ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου 
ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των 
ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως 
κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι 
στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

− ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν 
αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
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στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι 
ασήµαντη. 

− ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο πρότυπα 
τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ 
αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις 
όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. 

− ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου 
να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού 
διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής 
οντότητας. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιουλίου 2014). Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που 
υπεισέρχονται σε τέσσερα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου 
προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

− ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς». Η 
τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ δύναται 
να ακολουθήσει είτε την προγενέστερη είτε τη νέα εκδοχή ενός αναθεωρηµένου προτύπου 
όταν επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτησή του. 

− ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει 
εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας 
βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.   

− ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που 
παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια 
(συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου 
εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 

− ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί 
πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα. 

β) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερµηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές για τη 
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2013 αλλά δεν έχουν εφαρµογή για την Εταιρεία:  

• ∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» σχετικοί µε επενδυτικά ακίνητα που επιµετρώνται µε τη 
µέθοδο εύλογης αξίας.  

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Κρατικά δάνεια». Η τροποποίηση παρέχει τη δυνατότητα στις οικονοµικές 
οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ και έχουν λάβει κρατικά δάνεια µε προνοµιακό 
επιτόκιο, της µη αναδροµικής εφαρµογής των ∆ΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την 
ηµεροµηνία µετάβασης.  

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

 (α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται µε βάση το κύριο νόµισµα του 
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα αναφοράς της 
Εταιρείας. 
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(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις ισοτιµίες που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.  

Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 
συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που 
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, διαγράφονται στα 
αποτελέσµατα εκτός από την περίπτωση που µεταφέρονται απ΄ ευθείας στην καθαρή θέση λόγω του ότι 
αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων χρηµατοροών και σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων καθαρών 
επενδύσεων. 

2.4 Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια αναγράφονται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση. Το 
κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση ή κατασκευή των 
περιουσιακών στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη σχετιζόµενα µε το πάγιο θα 
εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Αναπόσβεστο υπόλοιπο των 
παγίων που έχουν αντικατασταθεί διαγράφεται στα αποτελέσµατα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 
καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά το χρόνο πραγµατοποίησής του.   

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, είναι πάγια που βρίσκονται υπό κατασκευή. Σχετίζονται κυρίως µε την 
κατασκευή αιολικών και φωτοβολταικών πάρκων, και αναγράφονται στο κόστος τους. Το κόστος περιλαµβάνει 
το κόστος κατασκευής, επαγγελµατικές δαπάνες καθώς και άλλες άµεσες δαπάνες. Οι ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση δεν αποσβένονται καθώς τα πάγια που αφορούν δεν είναι έτοιµα για χρήση. 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια ωφέλιµης ζωής 
τους που έχει ως εξής, ανά κατηγορία παγίου: 

• Φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα και  
λοιπός εξοπλισµός 

20 έτη 

• Έπιπλα και εξαρτήµατα 4-8 έτη 

• Πάγια υπό κατασκευή  0 έτη 

Ενσώµατα πάγια που αφορούν φωτοβολταϊκούς σταθµούς, αιολικά πάρκα και σχετικές λοιπές εγκαταστάσεις 
αποσβένονται µε βάση την διάρκεια της σύµβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µε τον ΛΑΓΗΕ (20 έτη). 

Οι υπολειµµατικές αξίες και η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού. 

Όταν η λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία, η διαφορά (αποµείωση) 
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. (Βλέπε Σηµ. 2.5) 

Κέρδη η ζηµίες από την πώληση ενσωµάτων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που 
λαµβάνεται και της λογιστικής τους καθαρής αξίας. Τα κέρδη ή οι ζηµίες αυτές διαγράφονται στα αποτελέσµατα 
σαν µέρος των λοιπών εσόδων /(εξόδων). 

2.5 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης ετησίως. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας 
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για 
το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του.  
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Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας, µειωµένη µε το απαιτούµενο για την 
πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση 
την εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικής οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίµηση των 
ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Μη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί αποµείωση 
επανεκτιµούνται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

2.6 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

2.6.1   Ταξινόµηση 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµούνται ως δάνεια και απαιτήσεις. Η 
ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε 
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, 
τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. 
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την 
ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης. 

2.6.2   Αναγνώριση και επιµέτρηση 

∆άνεια και απαιτήσεις, αναγνωρίζονται και επιµετρώνται µεταγενέστερα στην παρούσα αξία µε την µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

2.6.3   Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. (Βλέπε Σηµ. 2.5) 

2.6.4   Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών εργαλείων 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µπορούν να συµψηφιστούν µε χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και 
το καθαρό υπόλοιπο να εµφανιστεί στον ισολογισµό εφόσον υπάρχει σχετικό νοµικό κατοχυρωµένο δικαίωµα και 
υπάρχει και η πρόθεση να διακανονιστεί το συµψηφισµένο υπόλοιπο ή να εισπραχθεί η απαίτηση και καταβληθεί 
η υποχρέωση ταυτόχρονα. 

2.7 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές 
αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει 
όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. 

Σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα του αντισυµβαλλοµένου, η πιθανότητα χρεοκοπίας, η οικονοµική 
αναδιοργάνωση και η αδυναµία τακτικών πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί.  

Το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. 
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στο «Κόστος Πωληθέντων». 
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2.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσµίας, καθώς 
και άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις οι οποίες είναι ρευστοποιήσιµες εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους 3 
µήνες.  

2.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, 
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. 

2.10      Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. Ο φόρος 
αναγνωρίζεται στην «Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων» εκτός και αν σχετίζεται µε ποσά που έχουν 
αναγνωριστεί απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα «Ίδια 
Κεφάλαια». 

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά 
την ηµεροµηνία ισολογισµού στη χώρα όπου διεξάγονται οι επιχειρήσεις της Εταιρείας και αναγνωρίζεται ως 
έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήµατα αξιολογεί τις περιπτώσεις 
όπου η κείµενη φορολογική νοµοθεσία χρήζει ερµηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των 
ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου 
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε 
ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους 
φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να 
ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο εάν επιτρέπεται νοµικά ο 
συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί 
διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει µε συµψηφισµό. 

2.11      Παροχές στο προσωπικό 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό.  

2.12      Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
επιµετρούνται σύµφωνα µε το αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.  

Οι υποχρεώσεις ταξινοµούνται σε βραχυπρόθεσµες αν η πληρωµή επίκειται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Εάν όχι, 
παρουσιάζονται  στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  
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2.13      Προβλέψεις 

Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιοργάνωσης και νοµικές υποθέσεις γίνονται όταν η 
εταιρεία έχει νοµικές συµβατικές ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, είναι 
πιθανόν να χρειασθούν µελλοντικές εκροές για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και τα σχετικά ποσά 
µπορούν να υπολογισθούν µε σχετική ακρίβεια. Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαµβάνουν πρόστιµα λόγω 
τερµατισµού συµβάσεων µισθώσεων. Προβλέψεις δεν µπορεί να γίνουν για ενδεχόµενες µελλοντικές 
λειτουργικές ζηµίες. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία των εκτιµήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα 
χρειαστεί για την διευθέτηση των αναµενοµένων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Ο 
συντελεστής προεξόφλησης που χρησιµοποιείται αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς και τη διαχρονική αξία 
του χρήµατος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές µε την υποχρέωση. 

2.14      Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων παραγώµενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθαρά από 
Φόρους Προστιθέµενης Αξίας και εκπτώσεις. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν η αξία του εσόδου µπορεί να 
µετρηθεί αξιόπιστα και όταν υπάρχει η πιθανότητα να εισρεύσουν οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία. 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύµατος αναγνωρίζονται βάση της µηνιαίας παραγωγής που παραδίδεται και 
πιστοποιείται από το ΛΑΓΗΕ και τον ανεξάρτητο διαχειριστή του δικτύου, και η οποία είναι η ηµεροµηνία που 
µεταβιβάζονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη.   

 (β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά µε βάση τον χρόνο και την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 

2.15      Μισθώσεις     

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και οφέλη ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από 
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά 
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

2.16       ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των µετόχων. 

3   ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1  Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Λόγω των δραστηριοτήτων της η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως 
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο ταµειακών ροών. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας καθώς και από την υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων της µητρικής 
Εταιρείας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στο απρόβλεπτο των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη 
χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας. 
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 (α)  Κίνδυνος αγοράς 

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν πραγµατοποίησε συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο 
από συναλλαγµατική ισοτιµία. 

ii ) Κίνδυνος διακύµανσης τιµής προϊόντων 

∆εν υπάρχει κίνδυνος διακύµανσης τιµών καθώς η Εταιρεία δεν είχε εµπορική δραστηριότητα. 

iii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές 
των επιτοκίων, καθώς η Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις. 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος βρίσκεται στα χρηµατικά διαθέσιµα και στις καταθέσεις τραπεζών και 
χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων. Η εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
αναγνωρισµένα ως συστηµικά. Η Εταιρεία είναι επίσης εκτεθειµένη σε πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από 
απαιτήσεις από τον δηµόσιο τοµέα.  

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µε την εξασφάλιση ικανών ταµειακών ισοδυνάµων και διαθεσίµων την 
ικανότητα χρηµατοδότησης καθώς επίσης και την ικανότητα να κλείνει ανοικτές θέσεις µε επαρκή πιστωτικά 
όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.  Όλες οι υποχρεώσεις της Εταιρείας  είναι πληρωτέες εντός ενός έτους από 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

3.2     ∆ιαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
λειτουργίας της εταιρείας στο µέλλον µε σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και λοιπούς 
συµµέτοχους και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος 
κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της µπορεί να µεταβάλει το µέρισµα 
προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να εκποιήσει 
περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το χρέος της. 

Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα διαχείρισης των κεφαλαίων της καθώς δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις. 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές που σχετίζονται µε το µέλλον. Συνεπώς οι εκτιµήσεις αυτές   
εξ ορισµού σπάνια θα ταυτίζονται µε τα πραγµατικά γεγονότα. 

 Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται σηµαντικό κίνδυνο επανεκτίµησης στη λογιστική αξία των 
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στη επόµενη περίοδο αναφέρονται κατωτέρω. 

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιµούνται και βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος όπως 
προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαµβανοµένων 
προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες. 

 (α) Φόρος εισοδήµατος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο 
εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του 
φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει 
εκτιµήσεων για το ενδεχόµενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου 
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είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την 
πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. 

 (β) Εκτιµήσεις αποµείωσης µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

Η Εταιρεία εξετάζει ετησίως αν τα µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της έχουν υποστεί οποιαδήποτε 
αποµείωση σύµφωνα µε την λογιστική πρακτική. Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν την χρήση εκτιµήσεων. 

5 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πάγια υπό κατασκευή Σύνολο

Υπόλοιπο την 18 Οκτωβρίου 2011 - -
Προσθήκες 8.653 8.653

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012 8.653 8.653

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 8.653 8.653
Προσθήκες 26.687 26.687

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013 35.340 35.340

Η Εταιρεία δεν έχει δεσµεύσει ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

Τα πάγια υπό εκτέλεση κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 αφορούν σε δαπάνες µελετών του υπό ανάπτυξη 
Υβριδικού σταθµού στον Παγώντα Εύβοιας καθώς και σε δαπάνες του υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθµού 
4,5 MW στη θέση Νησί Βοιωτίας. Εντός του 2013 υποβλήθηκε  αίτηση για άδεια παραγωγής για Υβριδικό 
σταθµό στον Παγώντα Εύβοιας ισχύος 4MW Αιολικό Πάρκο και 3MW Υδροηλεκτρικό, ο οποίος αναµένεται να 
λειτουργήσει στα µέσα του 2016. Για το δε φωτοβολταϊκό σταθµό στη θέση Νησί Βοιωτίας έχει ήδη ληφθεί 
άδεια παραγωγής και αναµένεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2015.  

6 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Εγγυήσεις 553 553

Σύνολο µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 553 553

Κατά την

 

Οι λοιπές µακροχρόνιες απαιτήσεις αφορούν εγγύηση εκµίσθωσης ακινήτου. 

7 Αναβαλλόµενη φορολογία  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
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31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012
Υπόλοιπο αρxής χρήσης 2.996 -
Αποτέλεσµα xρήσης (Σηµ 13) 5.763 2.996
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 8.759 2.996

Κατά την

Οι αναβαλλόµενος φορολογικές απαιτήσεις προέκυψαν ως ακολούθως: 

31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012

Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές προς συµψηφισµό 33.681 14.970
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 8.759 2.996 

Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση προέκυψε από µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες. Με δεδοµένη την 
αλλαγή στον φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων αρχής γενοµένης από το 2013 και έπειτα, η 
αναβαλλόµενη φορολογία Ενεργητικού / Παθητικού θα υπολογίζεται µε Φ.Σ. 26% από 20% που είναι ο ισχύον 
συντελεστής του 2012. Η αλλαγή του Φ.Σ. το 2013 επέφερε αύξηση στις αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις κατά Ευρώ 896. 

8 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
Ελληνικό δηµόσιο, προκαταβεβληµένοι & παρακρατούµενοι 
φόροι

13.287 4.368

Σύνολο βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων 13.287 4.368

Κατά την 

 

Το υπόλοιπο των απαιτήσεων αντιπροσωπεύει απαίτηση από επιστρεπτέο Φ.Π.Α. 

9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012

∆ιαθέσιµα  σε τράπεζες 9.429 26.944

Σύνολο ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων 9.429 26.944

Κατά την 
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10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Αριθµός κοινών 
µετοχών

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Σύνολο

Έναρξη χρήσης 18 Οκτωβρίου 2011

Καταβολή µετοχικού κεφαλαίου 6.000 60.000 60.000

31 ∆εκεµβρίου 2012 6.000 60.000 60.000

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0

31 ∆εκεµβρίου 2013 6.000 60.000 60.000

Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο είναι ίδιο µε τις µετοχές που έχουν εκδοθεί και διατεθεί σε µετόχους και είναι 
πλήρως καταβεβληµένο. Η ονοµαστική αξία µιας µετοχής της Εταιρείας είναι €10,00 (31 ∆εκεµβρίου 2012: 
€10,00). 

11 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012

Προµηθευτές 39.599 2.484
Λοιπές υποχρεώσεις 600 675
Λοιπές προβλέψεις 6.000 -
Σύνολο προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 46.199 3.159

Κατά την 

 

Η µεταβολή στο υπόλοιπο των προµηθευτών αφορά την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που 
λήφθηκαν από τη ΚΑΠΕ για τα πάγια υπό κατασκευή. 

12   Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 

31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 15.770 10.165
∆ιάφορα έξοδα 9.179 12.476
Σύνολο 24.949 22.641

Έτος που έληξε

 

13 Φόρος εισοδήµατος  

31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012

Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ.7) 5.763 2.996

Σύνολο 5.763 2.996

Έτος που έληξε
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31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012

Ζηµίες προ Φόρων (24.949) (22.641)
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές (έσοδο) / έξοδο (6.487) (4.528)

Φόρος επί εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς

724 1.532

Φόρος χρήσης (5.763) (2.996)

Έτος που έληξε

 

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της εταιρίας για την τρέχουσα χρήση 2013 είναι 26%, ενώ ήταν 20% για τη 
συγκριτική χρήση του 2012. Για το 2013 δεν έχει γίνει πρόβλεψη έκτακτης εισφοράς, καθώς δεν έχει ψηφισθεί 
σχετικός νόµος. 

14 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και νοµικές υποχρεώσεις 

α)    ∆εν υπάρχουν  εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις για την Εταιρεία. 

β)  Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση 2012. Η 
∆ιοίκηση  εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν σηµαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από µελλοντικούς ελέγχους πέρα 
από αυτές που αναφέρονται και συµπεριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που 
οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο 
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από 
φορολογικό έλεγχο που διενεργείτε από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο εκδίδει στην Εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο την υποβολή ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από 
την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις 
αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι 
µεγαλύτερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» 
στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

Η Εταιρεία ελέγχθηκε για τη χρήση 2012 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης µε γνώµη χωρίς 
επιφύλαξη. 

Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2013 ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers 
A.E.. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η ∆ιοίκηση δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις.  

γ) Βάσει του άρθρου 17 του Ν.4203/2013 που ψηφίστηκε στη Βουλή το Νοέµβριο 2013 επιβάλλεται σε όλες τις 
µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι συνδεδεµένες στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και ∆ίκτυο, 
Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού. Στις ανωτέρω µονάδες παραγωγής περιλαµβάνεται και η Εταιρεία.  

Το τέλος έχει εφαρµογή από το Νοέµβριο 2013 και υπολογίζεται ως ποσοστό 2% επί των πωλήσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας, πολλαπλασιαζόµενο µε τον Συντελεστή ∆ιαφοροποίησης ανά κατηγορία µονάδων παραγωγής. Ο 
συντελεστής θα ρυθµιστεί µε νέα κυβερνητική απόφαση και ως εκ τούτου η Εταιρία δεν µπορεί να 
πραγµατοποιήσει εκτίµηση του ποσού που θα βαρύνει το αποτέλεσµα της χρήσης 2013. 
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15 ∆εσµεύσεις και λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές δεσµεύσεις και συµβατικές υποχρεώσεις. 

16 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Η Εταιρεία ελέγχεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ που ελέγχεται 
από την  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., η οποία κατέχει το 100 % του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και 
είναι η Μητρική Εταιρεία και ο τελικός βασικός µέτοχος της Εταιρείας. 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν γίνει µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ακολουθεί η 
Εταιρεία για αντίστοιχες συναλλαγές µε τρίτους. Οι αγορές υπηρεσιών αφορούν κυρίως υπηρεσίες µίσθωσης 
γραφείων. 

Συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεδεµένες εταιρείες αφορούν θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. 

 

I. Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών

31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012

Αγορές υπηρεσιών

Εταιρείες οµίλου 3.412 4.165

3.412 4.165

iii.Υπόλοιπα που προκύπτουν από πωλήσεις / αγορές 
προϊόντων / υπηρεσιών

31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012

Υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη

Εταιρείες  οµίλου 1.731 1.429

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 600 600

2.331 2.029

Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεµένα µέρη 2.331 2.029

Χρήση που έληξε

Κατά την

 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δεν έλαβαν αµοιβές για την χρήση 2013(2012: µηδέν). 
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17 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 17ης Μαρτίου 2014 αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000) µε καταβολή µετρητών και έκδοση  
έξι  χιλιάδων (6.000) ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης. 

Μετά την ανωτέρω προφασισθείσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 120.000), διαιρούµενο σε δώδεκα χιλιάδες 
(12.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης. Η καταβολή του ποσού της 
αύξησης θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης και µπορεί να παραταθεί κατά ένα µήνα κατ’ανώτατο όριο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας. 

Και οι δύο µέτοχοι της Εταιρείας προτίθενται να συµµετάσχουν στην εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, 
αναλογικά κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο, έτσι ώστε να µην µεταβληθεί η µετοχική 
σύνθεση της Εταιρείας. 

Τον Μάρτιο 2014 µε  νοµοθετική ρύθµιση, οι παραγωγοί ΑΠΕ υποχρεώθηκαν στην παροχή έκπτωσης επί της 
συνολικής αξίας ενέργειας που τιµολογούν. Επίσης επήλθαν αλλαγές στον προσδιορισµό της εισφοράς 
αλληλεγγύης. Τέλος σύµφωνα µε το νόµο 4254/2014 για τους παραγωγούς ΑΠΕ που τηρούν συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις η σύµβαση πώλησης επεκτείνεται κατά επτά (7) έτη. Οι παραπάνω αλλαγές της νοµοθεσίας δεν 
επηρεάζουν στην παρούσα φάση την εταιρεία λόγω του ότι δεν έχει παραγωγή. Θα ληφθούν όµως υπόψη στα 
επενδυτικά πλάνα της Εταιρείας.   

 


