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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της "ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
για τη χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουµε την παρούσα Έκθεση
∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2012.
Η Εταιρεία, έως την 31 ∆εκεµβρίου 2010, τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και ετοίµαζε
τις οικονοµικές της καταστάσεις µε βάση τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο 2190/1920 και
την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και εφεξής, η
Εταιρεία θα συντάσσει τις καταστατικές της οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως όµως έχει το δικαίωµα, εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά
της βιβλία µε βάση τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας. Κατά
συνέπεια και αναφορικά µε τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων οι φορολογικές
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας προσαρµόζονται και αναµορφώνονται µέσω
εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα ∆.Π.Χ.Α..
Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την
οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, περιγραφή των σηµαντικών
γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως, πληροφορίες
σχετικά µε τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες, πληροφορίες σχετικά µε την
διαχείριση των σηµαντικών χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που αντιµετωπίζει η
Εταιρεία καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιµήσεων για την εξέλιξη των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόµενη χρήση.
Α. Πληροφορίες για την προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας και για τις
δραστηριότητες στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης
Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία συστάθηκε στις 3 Αυγούστου 2007 και
εκπροσωπείται νόµιµα από τους κ.κ. Αρθούρο Ζερβό, Πρόεδρο ∆.Σ., και Ιωάννη
Τσιπουρίδη , ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, έχει ως σκοπό:
1. Την κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκµετάλλευση Μονάδων
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ηλιακή ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Έργα).
2. Την ανάληψη και εκτέλεση σχετικών µε τα ανωτέρω έργα Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας µελετών, επιβλέψεων και ερευνών.
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Στις 10 Αυγούστου του 2007 η Εταιρεία υπέβαλε αίτηση στη ΡΑΕ για λήψη άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθµό ισχύος 15 MW στη θέση
«Παλιάµπελα» του Νοµού Κοζάνης (στο εξής το «Έργο»). Η άδεια αυτή εκδόθηκε στις
20.10.2010. Στις 10.08.2010, κατετέθη αίτηση στην ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. για Όρους
Σύνδεσης, οι οποίοι εκδόθηκαν στις 20.12.2010. Στις 02.11.2011, εκδόθηκε από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας η απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου. Στις 20.01.2012, διατυπώθηκε η Οριστική
Προσφορά Σύνδεσης από τον ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και στις 23.01.2011 υποβλήθηκε από
την Εταιρεία προς την ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. η αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς
Σύνδεσης.
Στις 24 Ιουλίου 2012 υπεγράφη η Σύµβαση Σύνδεσης µε την Α.∆.Μ.Η.Ε. Α.Ε., ενώ στις
31 Ιουλίου 2012 υπεγράφη και Σύµβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας µε τη
Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.
Η Πράξη Χαρακτηρισµού εκδόθηκε στις 13.07.2012 και η τελεσιδικία αυτής στις 17
∆εκεµβρίου το 2012.. Στις 30 Οκτωβρίου 2012, εκδόθηκε από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας η Άδεια Εγκατάστασης Στις 13.11.12 κατετέθη
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας αίτηµα τροποποίησης
της ΕΠΟ η οποία και εκδόθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2013.
Με το υπ’ αριθµ. 29/31.01.2013 Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
αποφασίστηκε η προκήρυξη ∆ιαγωνισµού µε Ανοικτή ∆ιαδικασία για την ανάδειξη
Αναδόχου του Έργου: «Μελέτη, Προµήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε
λειτουργία ενός (1) Φωτοβολταϊκού Σταθµού ονοµαστικής ισχύος 14,99 MW στη θέση
Παλιάµπελα του ∆.∆. Αγίας Παρασκευής και ενός Φωτοβολταϊκού Σταθµού
ονοµαστικής ισχύος 14,99 MW στη θέση Ξηροπόταµος του ∆.∆. Πτολεµαΐδας, στο
∆ήµο Εορδαίας στο Νοµό Κοζάνης»
Στις 12 Φεβρουαρίου 2013 δηµοσιεύτηκε ο ακόλουθος ∆ιαγωνισµος:
«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΧΡΗΜ/ΣΗ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 14,99 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΤΟΥ ∆.∆.
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΝΟΣ 14,99MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΤΟΥ ∆.∆.
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ»
Β. Μερισµατική πολιτική και λοιπά διανεµόµενα κέρδη
Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία δεν κατέβαλε µέρισµα.
Για τη χρήση 2012, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταρείας αποφάσισε να προτείνει
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη µη διανοµή
µερίσµατος.
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Γ. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόµενης
οικονοµικής

χρήσεως

και

επίδραση

αυτών

στις

ετήσιες

οικονοµικές

καταστάσεις
∆εν υπήρχαν σηµαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρήσης.

∆. Περιγραφή κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων

Οι λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται βάσει της
ιστορικής εµπειρίας και άλλων παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών για
µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες.
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις και υποθέσεις που αφορούν το µέλλον. Οι
υπολογιζόµενες λογιστικές εκτιµήσεις σπανίως θα ισούνται µε τα σχετικά πραγµατικά
αποτελέσµατα. Οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις, που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο στο να
αλλοιώσουν τα λογιστικά αποτελέσµατα των στοιχείων του ενεργητικού και των ιδίων
κεφαλαίων και υποχρεώσεων της χρήσης, παρατίθενται παρακάτω.
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι φορολογικές δηλώσεις από την σύσταση της εταιρείας 03/08/2007 έως 31/12/2010
δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές. Θεωρούµε ότι δεν θα προκύψουν
πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν από τις
φορολογικές αρχές. Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82
παράγραφος 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των
οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2012.
Εκτίµηση ζηµίας από ενδεχόµενα γεγονότα
∆εν υπάρχουν
ΣΤ. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόµενης και προηγούµενης χρήσεως και µέχρι
σήµερα δε διατηρεί υποκαταστήµατα µέσω των οποίων ασκεί τις επιχειρηµατικές της
δραστηριότητές.
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Ζ. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την
ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως
∆εν υπήρχαν σηµαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης µέχρι την υποβολή της
έκθεσης.

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των
οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 γεγονότα, που θα µπορούσαν
να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική θέση της Εταιρείας.

Αγία Παρασκευή , 22 Μαρτίου 2013

Αρθούρος Κ. Ζερβός
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») που
αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, την
κατάσταση συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών
της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και την περίληψη σηµαντικών
λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η ∆ιοίκηση 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή 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
δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.
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Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που
έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας
γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012,
τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νίκος Αργυρού
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 15511)
Ernst & Young (Ελλάς)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
11ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας
14451 Μεταµόρφωση
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 107)
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ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιοικητικό Συµβούλιο: ΖΕΡΒΟΣ Κ. ΑΡΘΟΥΡΟΣ : Πρόεδρος ∆.Σ.
ΤΣΙΠΟΥΡΙ∆ΗΣ Λ. ΙΩΑΝΝΗΣ : ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Μέλος ∆.Σ

Έδρα Εταιρείας:

Καποδιστρίου 3
153 43, Αγία Παρασκευή
Ελλάδα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

64015/01ΑΤ/Β/07/008(2011)

Ελεγκτική Εταιρεία:

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
144 51, Μεταµόρφωση
Ελλάδα
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ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ

Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτές Ζηµιές
Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Ζηµιές προ φόρων
Μείον φόροι
Ζηµιές µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµίες)
µετά από φόρους
Ζηµιές µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε
Ευρώ)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή
Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ )
01.01.201201.01.201131.12.2012
31.12.2011
-

-

(19.009)
(19.009)
(19.009)

(14.650)
(14.650)
(14.650)

-

-

(19.009)

(14.650)

0,1462
-

(0,1465)
-

(19.009)

(14.650)

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 13 έως και την σελίδα 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
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ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(Ποσά εκφρασµένα σε
ευρώ)
31.12.2012
31.12.2011
8.046
0
12.975
30.223
51.244

7.860
0
10.130
21.472
39.461

130.000
(80.105)
49.895
1.351
1.351
51.245

100.000
(61.096)
38.904
558
558
39.461

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 13 έως και την σελίδα 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
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ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµίες) µετά από φόρους
Ποσό αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

(Ποσά εκφρασµένα σε
ευρώ)
31.12.2012
31.12.2011
38.904
23.884
(19.009)
(14.980)
30.000
30.000
49.895
38.904

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 13 έως και την σελίδα 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
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ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ )
01.01.201201.01.201131.12.2012
31.12.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµιές προ φόρων
Προσαρµογή ζηµιών προ φόρων
Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες

(19.009)

(14.650)

(2.054)

(6.999)

(21.063)

(21.649)

(186)
(186)

(1.690)
(1.690)

30.000

30.000

30.000

30.000

Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στην
αρχή της χρήσης

8.751

6.661

21.472

14.811

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος
της χρήσης

30.223

21.472

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 13 έως και την σελίδα 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
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ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Εταιρεία "ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " εφεξής η
"Εταιρεία" ιδρύθηκε στις 03/08/2007 , σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 13579/31.07.2007 πράξη του
Συµβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Κων. Σπανδάγος. Η εγκριτική υπ’ αριθµ.
28697/07(δις) – 03.08.2007 απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών µαζί µε περίληψη της ως άνω
πράξεως δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµ. 9299/07.08.2007 Φύλλο του ∆ελτίου Ανωνύµων
Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Αρχικός σκοπός της Εταιρείας ήταν η
παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ο Αρ.Μ.Α.Ε. της Εταιρείας είναι ο 64015/01ΑΤ/Β/07/008(2011).
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της µητρικής της εταιρείας ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, η οποία συµµετέχει στις 31/12/2012 έµµεσα
µε ποσοστό 100,0 % στο µετοχικό κεφάλαιο της και έχει έδρα στην Ελλάδα.
Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 τελούν υπό την
αίρεση της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΝΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Οι οικονοµικές καταστάσεις της "ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ " έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ και
τον ΚΝ 2190/1920 που εφαρµόζεται για τις εταιρείες που δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.
Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και της
συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας.
Λόγω της απόσχισης του Κλάδου ∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε. και της εισφοράς του στην Εταιρεία
συντρέχει η εφαρµογή του άρθρου 134 παρ. περίπτωση 1β του Ν. 2190/1920, περί
εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, για την Εταιρεία και ως εκ τούτου αυτές είναι
οι δεύτερες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάσσονται σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Α..
Οι παραπάνω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι βασισµένες στις οικονοµικές καταστάσεις
που καταρτίζει η Εταιρεία σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, επί των οποίων
έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειµένου να συµφωνούν µε
τα ∆.Π.Χ.Α.. Συνεπώς, η Εταιρεία εφάρµοσε τις διατάξεις του ∆.Π.Χ.Α. 1 "Πρώτη εφαρµογή
των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς" µε ηµεροµηνία µετάβασης την 31η
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ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

∆εκεµβρίου 2009. Οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν
σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Π.Χ.Α. είναι αυτές της χρήσεως που έληξε την
31η ∆εκεµβρίου 2011.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων
σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και υποθέσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών
αρχών της Εταιρείας. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι πολύπλοκοι, ή
τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις,
αναφέρονται στη σηµείωση 6.
Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές αποκλίσεις οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται, όπως αυτές ισχύουν κατά την κατάρτιση
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, αναφέρονται παρακάτω. Οι εν λόγω αρχές έχουν
εφαρµοστεί για όλες της χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
3.1 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος
(α) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόµισµα λειτουργίας της
Εταιρείας.
3.2 Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως
τους µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν ζηµιές
αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την
απόκτηση των στοιχείων.
Οι µεταγενέστερες δαπάνες συµπεριλαµβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, ανάλογα µε την περίπτωση,
µόνο όταν είναι πιθανό ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το στοιχείο θα
εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος του στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Η
λογιστική αξία του αντικαθισταµένου τµήµατος διαγράφεται. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευής
και συντήρησης χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της
οικονοµικής περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται.
Η απόσβεση των άλλων στοιχείων ενεργητικού υπολογίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο
για την κατανοµή του κόστους τους στις υπολειµµατικές τους αξίες κατά τη διάρκεια της
εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, ως εξής:
Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις

Βάσει Μισθωτηρίου Συµβολαίου

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

5-10 έτη
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Η υπολειµµατική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και
προσαρµόζονται ανάλογα µε την περίπτωση, στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς.
Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, µειώνεται αµέσως στο ποσό της ανακτήσιµης
αξίας του εάν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το
υπολογιζόµενο ποσό της ανακτήσιµης αξίας.
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση πάγιων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις
µε τη λογιστική τους αξία και αναγνωρίζονται στα κονδύλια "Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως" και
"Λοιπά λειτουργικά έξοδα" στην κατάσταση συνολικών εσόδων αντίστοιχα.
3.3 Aσώµατα πάγια στοιχεία
(α) Άδειες λογισµικού
Οι άδειες λογισµικού που αγοράζονται κεφαλαιοποιούνται βάσει των δαπανών για την
απόκτηση και της δυνατότητας χρησιµοποίησης του συγκεκριµένου λογισµικού. Η απόσβεση
υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, η οποία ανέρχεται σε 5
έτη.
3.4 Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση όταν γεγονότα ή
αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Μία
ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. Το ανακτήσιµο ποσό είναι η υψηλότερη της
εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου µείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσης.
Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται
στο χαµηλότερο επίπεδο για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστά αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές
(µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών). Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία εκτός
από την υπεραξία που υπέστη αποµείωση, ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης
σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς.
3.5 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
3.5.1 Ταξινόµηση
H Εταιρεία κατατάσσει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία δάνεια και
απαιτήσεις. Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο απέκτησε τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Η διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της κατά την αρχική αναγνώριση.
(α) ∆άνεια και απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε
σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά.
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από αυτά των οποίων η λήξη είναι
µεγαλύτερη των 12 µηνών µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα εν λόγω στοιχεία
ταξινοµούνται ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις
περιλαµβάνονται στα κονδύλια "Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις", "Πελάτες και λοιπές
απαιτήσεις" και "Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα" της κατάστασης οικονοµικής θέσης.
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Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις που ταξινοµούνται ως επενδύσεις που διατηρούνται µέχρι
τη λήξη τους και διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
3.5.2 Αναγνώριση και επιµέτρηση
Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά
την ηµεροµηνία της συναλλαγής - την ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να
αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην
εύλογη αξία τους συν το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
που δεν αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων. Τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από
τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. Αναφορικά µε τα δάνεια και τις απαιτήσεις, η
µεταγενέστερη αποτίµηση γίνεται στο αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου.
3.6 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης,
όταν υπάρχει ένα νοµικά εκτελεστό δικαίωµα συµψηφισµού και υπάρχει η πρόθεση
τακτοποίησης σε καθαρή βάση, ή ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου εξοφλώντας
ταυτόχρονα την υποχρέωση.
3.7 Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία αξιολογεί στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική
ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί αποµείωση. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό
στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί αποµείωση
αξίας και προκύπτουν ζηµίες αποµείωσης µόνον όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις
αποµείωσης της αξίας τους ως αποτέλεσµα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν
µετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (ζηµιογόνο γεγονός) και εκείνο το
ζηµιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές
του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή οµάδας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων που µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
Τα κριτήρια που χρησιµοποιεί η Εταιρεία για να καθορίσει ότι υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι
υπάρχει ζηµία αποµείωσης περιλαµβάνουν:
(α) σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του εκδότη ή του οφειλέτη,
(β) παραβίαση της σύµβασης, όπως αθέτηση ή πληµµέλεια στις πληρωµές τόκου ή κεφαλαίου,
(γ) η Εταιρεία, για οικονοµικούς ή νοµικούς λόγους που σχετίζονται µε την οικονοµική
δυσχέρεια του δανειολήπτη, χορηγεί στον δανειολήπτη δικαίωµα υπαναχώρησης που ο
δανειστής σε διαφορετική περίπτωση δε θα εξέταζε,
(δ) καθίσταται πιθανό ότι ο δανειολήπτης θα πτωχεύσει ή θα προχωρήσει σε σηµαντική
αναδιοργάνωση,
(ε) η εξαφάνιση µιας ενεργούς αγοράς για το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο λόγω
οικονοµικών δυσχερειών, ή
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(στ) εµφανή στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει µετρήσιµη µείωση στις εκτιµώµενες µελλοντικές
ταµειακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων από την
αρχική αναγνώριση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, αν και η µείωση δεν µπορεί ακόµα
να προσδιοριστεί µε τα επιµέρους χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο,
συµπεριλαµβανοµένων των εξής:
(i) δυσµενείς µεταβολές στην κατάσταση πληρωµών των δανειοληπτών στο χαρτοφυλάκιο, και
(ii) εθνικές ή τοπικές οικονοµικές συνθήκες που συσχετίζονται µε καθυστερήσεις στην
εξυπηρέτηση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου.
Η Εταιρεία αξιολογεί το κατά πόσον υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης.
Το ποσό της ζηµίας υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του ενεργητικού
στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών (εξαιρώντας
µελλοντικές πιστωτικές ζηµίες που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί) προεξοφληµένων µε το αρχικό
πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου µειώνεται και το ποσό της ζηµίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων. Εάν ένα δάνειο έχει κυµαινόµενο επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για
την µέτρηση της ζηµίας αποµείωσης είναι το τρέχον πραγµατικό επιτόκιο που καθορίζεται
σύµφωνα µε τη σύµβαση. Στην πράξη, η Εταιρεία µπορεί να µετρά την αποµείωση ενός
στοιχείου χρησιµοποιώντας µία εµφανή αγοραία τιµή.
Εάν, σε µεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της ζηµίας αποµείωσης µειώνεται και η µείωση
µπορεί να συνδεθεί αντικειµενικά µε γεγονός που επήλθε µετά την αναγνώριση της
αποµείωσης (όπως η βελτίωση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη), η
αντιστροφή της ζηµίας αποµείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
3.8 Εµπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από πελάτες για εµπορεύµατα που πωλούνται ή
υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης. Αν η είσπραξη των
ποσών αναµένεται να πραγµατοποιηθεί σε ένα έτος ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του
κύκλου εκµετάλλευσης της επιχείρησης, αν είναι µεγαλύτερη), έχουν ταξινοµηθεί στο
κυκλοφορούν ενεργητικό. Αν δεν είναι, ταξινοµούνται στο µακροπρόθεσµο ενεργητικό.
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου, µειούµενο κατά την πρόβλεψη για αποµείωση.
3.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο, τις καταθέσεις
όψεως, άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας µε αρχική ληκτότητα τριών
µηνών ή λιγότερο, και τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εµφανίζονται
στην κατάσταση οικονοµικής θέσης στον δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.
3.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα
αποδοτέο στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου
ποσού.
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Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των
σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων.
3.11 Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις για αγαθά ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί
κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης από τους προµηθευτές. Οι εµπορικές υποχρεώσεις
ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν αναµένεται να πραγµατοποιηθεί η
πληρωµή εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εκµετάλλευσης
της επιχείρησης, εφόσον είναι µεγαλύτερος). Αν δεν ισχύει το παραπάνω κριτήριο,
παρουσιάζονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου.
3.12 Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος
Το έξοδο του φόρου για την περίοδο αποτελείται από τους τρέχοντες και αναβαλλόµενους
φόρους. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, εκτός εάν πρόκειται για
αντικείµενα που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Η τρέχουσα δαπάνη φόρου εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τους φορολογικούς νόµους που
είναι σε ισχύ ή ουσιαστικά έχουν εφαρµογή κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής
θέσης στις χώρες όπου η Εταιρεία λειτουργεί και παράγει φορολογητέο εισόδηµα. Η διοίκηση
αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαµβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις όσον αφορά
καταστάσεις στις οποίες κανονιστικές πράξεις υπόκεινται σε ερµηνεία. ∆ιενεργούνται
προβλέψεις, όπου ενδείκνυται, βάσει των ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις
φορολογικές αρχές.
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της
υποχρέωσης, για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των
στοιχείων ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων, καθώς και των αντίστοιχων
ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις. Ωστόσο, αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν
υπολογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή των
ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων σε συναλλαγή, εκτός από µία συνένωση επιχειρήσεων,
που κατά τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε φορολογητέο κέρδος
ή ζηµία.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών
(και νόµους) που έχουν θεσπιστεί, ή έχουν ουσιαστικά εφαρµογή, την ηµεροµηνία της
κατάστασης οικονοµικής θέσης και αναµένεται να τακτοποιηθούν όταν η αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση πραγµατοποιηθεί, ή η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
διακανονιστεί.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που είναι πιθανό
ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές
διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει
νοµικά εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων αφορούν φόρους εισοδήµατος που
επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε η φορολογητέα οντότητα ή διαφορετικές
οντότητες έχουν την πρόθεση τακτοποίησης των υπολοίπων σε καθαρή βάση.
Η εταιρία δεν αναγνώρισε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις από την διαγραφή των
εξόδων πολυετούς απόσβεσης λόγω της αµφιβολίας ύπαρξης µελλοντικών φορολογητέων
προσωρινών διαφορών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την ανάκτηση των ως
άνω σχετικών προσωρινών εκπεστέων διαφορών
3.13 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους
µέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και
προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να
εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.
Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα,
οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά
υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν
συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την
χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται
συγκεκριµένα µε την υποχρέωση.
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά
οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
3.14 Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται
στους µετόχους της Εταιρείας µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους.
Ο µέσος σταθµισµένος αριθµός των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της
λογιστικής περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόµενες λογιστικές περιόδους προσαρµόζεται
για γεγονότα που έχουν µεταβάλει τον αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία χωρίς
αντίστοιχη µεταβολή στους πόρους.
3.15 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή της απαίτησης για
την πώληση αγαθών και υπηρεσιών κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας. Τα έσοδα παρουσιάζονται καθαρά από τον φόρο προστιθέµενης αξίας, εκπτώσεις
και επιστροφές.
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Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα, όταν το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα, είναι
πιθανό ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οντότητα και όταν ειδικά κριτήρια
για κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας ικανοποιούνται, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Η
Εταιρεία στηρίζει τις εκτιµήσεις της σε ιστορικά στοιχεία, λαµβάνοντας υπόψη το είδος του
πελάτη, το είδος της συναλλαγής και τις ιδιαιτερότητες της κάθε συµφωνίας.
(α) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που
καθορίζεται από την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των
συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται.
(β) Έσοδα τόκων
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν ένα
δάνειο ή µία απαίτηση αποµειωθεί, η Εταιρεία µειώνει τη λογιστική αξία µε το ανακτήσιµο ποσό
τους, το οποίο είναι η κατ' εκτίµηση προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές µε το αρχικό
πραγµατικό επιτόκιο. Τα έσοδα από τόκους για αποµειωµένα δάνεια και απαιτήσεις
αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο.
3.16 Μισθώσεις
Οι µισθώσεις στις οποίες ένα σηµαντικό µέρος των κινδύνων και των ωφελειών 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) χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια
της µίσθωσης.
3.17 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται
από τους µετόχους της Εταιρείας.
3.18 Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελεί τον προϊστάµενο λήπτη αποφάσεων. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο κάνει χρήση της διαθέσιµης εσωτερικής πληροφόρησης, µε απώτερο σκοπό να
αξιολογήσει την αποδοτικότητα και την κατανοµή των πόρων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα και πιο συγκεκριµένα στη παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στη Ελλάδα
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η
εταιρία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα
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∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των
στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιουλίου 2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που
παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να
αναταξινοµηθούν (ή να "ανακυκλωθούν¨) στα Αποτελέσαµτα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγµή
στο µέλλον (για παράδειγµα, καθαρό κέρδος από αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης,
συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή αλλοδαπών δραστηριοτήτων, καθαρή µεταβολή
αντισταθµίσεων ταµειακών ροών και καθαρή ζηµία/κέρδος χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση) θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία
δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ (για παράδειγµα, αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές σε
προγράµµατα καθορισµένων παροχών και αναπροσαρµογή οικοπέδων και κτηρίων). Η
τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική
θέση της Εταιρείας ή στη δραστηριότητα. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν επηρεάζεται
από την τροποποίηση αυτή.
∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (αναθεώρηση)
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια σειρά από τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 19. Οι
τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται από θεµελιώδεις αλλαγές όπως η κατάργηση του µηχανισµού
γνωστού ως “µέθοδος περιθωρίου” και την έννοια της αναµενόµενης απόδοσης από
περιουσιακά στοιχεία προγραµµάτων έως απλές διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις. Η ∆ιοίκηση
της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν επηρεάζεται από την τροποποίηση αυτή.
∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Για τις εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηµεροµηνία εφαρµογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Ως συνέπεια των
νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 11 Από κοινού συµφωνίες και ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών
σε άλλες επιχειρήσεις, το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις µετονοµάστηκε σε
∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και περιγράφει την εφαρµογή
της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν των επενδύσεων σε
συγγενείς επιχειρήσεις. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν επηρεάζεται από την
τροποποίηση αυτή.
∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συµψηφισµός
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2014. Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια “υφίσταται στο παρόν
νοµικά επιβαλλόµενο δικαίωµα για συµψηφισµό”. Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την
εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32 στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε
κεντρικά συστήµατα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν µηχανισµούς µεικτούς
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διακανονισµού οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν
επηρεάζεται από την τροποποίηση αυτή.
∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συµψηφισµός
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013.
Οι τροποποιήσεις αυτές απαιτούν από µια εταιρεία να γνωστοποιήσει πληροφορίες για τα
δικαιώµατα συµψηφισµού και σχετικούς διακανονισµούς (πχ. διακανονισµούς εξασφαλίσεων).
Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη για
την αξιολόγηση της επίδρασης των διακανονισµών συµψηφισµού στην κατάσταση οικονοµικής
θέσης µιας εταιρείας. Οι νέες γνωστοποιήσεις απαιτούνται για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
που έχουν αναγνωριστεί και έχουν υποστεί συµψηφισµό σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32
Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση. Οι γνωστοποιήσεις εφαρµόζονται επίσης σε
χρηµατοοικονοµικά µέσα που υπόκεινται σε εκτελεστέους «κύριους διακανονισµούς
συµψηφισµού» (master netting arrangement) ή παρόµοιους διακανονισµούς, ανεξάρτητα από
το εάν έχουν συµψηφιστεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν
επηρεάζεται από την τροποποίηση αυτή.
∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Ταξινόµηση και Επιµέτρηση
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015.
Όπως έχει εκδοθεί το ∆ΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του Σ∆ΛΠ για την
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και εφαρµόζεται κατά την ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως
ορίζονται από το ∆ΛΠ 39. Το πρότυπο είχε αρχικά οριστεί να εφαρµοστεί για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013, αλλά οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9
Υποχρεωτική Ηµεροµηνία Εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 και Γνωστοποιήσεις Μετάβασης που
εκδόθηκαν το ∆εκέµβριο 2011, µετέφεραν την υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής στις 1
Ιανουαρίου 2015. Στις επόµενες φάσεις, το Σ∆ΛΠ θα ασχοληθεί µε τη λογιστική αντιστάθµισης
και την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η υιοθέτηση της
πρώτης φάσης του ∆ΠΧΑ 9 θα έχει επίπτωση στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αλλά δεν θα έχει επίπτωση στην ταξινόµηση και
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Ο Όµιλος/Εταιρεία θα ποσοτικοποιήσει
την επίπτωση σε συνδυασµό µε τις άλλες φάσεις, όταν θα εκδοθεί το τελικό πρότυπο το οποίο
θα περιλαµβάνει όλες τις φάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο
αυτό. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν επηρεάζεται από την τροποποίηση αυτή.
∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Για τις εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηµεροµηνία εφαρµογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 10
αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις που
σχετίζεται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, αναφέρεται σε θέµατα που
αναπτύσσονται στη ∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Το
22

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες,
συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που
εισάγονται από το ∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου
να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από
τη µητρική, συγκρινόµενες µε τις απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ∆ΛΠ 27. Η ∆ιοίκηση της
Εταιρείας εκτιµά ότι δεν επηρεάζεται από την τροποποίηση αυτή.
∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Για τις εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηµεροµηνία εφαρµογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 11
αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες και τη ∆ιερµηνεία 13 Από κοινού
ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες – Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Το
∆ΠΧΑ 11 καταργεί την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού ελεγχόµενων
εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον ορισµό της
κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο καθαρής θέσης. Η ∆ιοίκηση
της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν επηρεάζεται από την τροποποίηση αυτή.
∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Για τις εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηµεροµηνία εφαρµογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 12
περιλαµβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27 και
σχετίζονταν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς επίσης και όλες τις
γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 31 και στο ∆ΛΠ 28. Οι
γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται µε τη συµµετοχή µιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε
από κοινού συµφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δοµηµένες εταιρείες. Απαιτούνται επίσης µια
σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν επηρεάζεται από την
τροποποίηση αυτή.
∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών καθοδήγησης των ∆ΠΧΑ
για όλες τις επιµετρήσεις εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά µε
το πότε η εταιρεία απαιτείται να χρησιµοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση
στο τρόπο επιµέτρησης της εύλογης αξίας στα ∆ΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή
επιτρέπεται. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν επηρεάζεται από την τροποποίηση αυτή.

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οι λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται βάσει της ιστορικής
εµπειρίας και άλλων παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών για µελλοντικά
γεγονότα που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες.
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Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις και υποθέσεις που αφορούν το µέλλον. Οι υπολογιζόµενες
λογιστικές εκτιµήσεις σπανίως θα ισούνται µε τα σχετικά πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι
εκτιµήσεις και οι υποθέσεις, που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο στο να αλλοιώσουν τα λογιστικά
αποτελέσµατα των στοιχείων του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων της
χρήσης, παρατίθενται παρακάτω.
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
Οι φορολογικές δηλώσεις από την σύσταση της εταιρείας 03/08/2007 έως 31/12/2010 δεν
έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές. Θεωρούµε ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετοι
φόροι και προσαυξήσεις κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν από τις φορολογικές αρχές. Για
τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 Ν. 2238/1994. Ο
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2012.
Εκτίµηση ζηµίας από ενδεχόµενα γεγονότα
∆εν υπάρχουν

6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Οι λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται βάσει της ιστορικής
εµπειρίας και άλλων παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών για µελλοντικά
γεγονότα που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες.
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις και υποθέσεις που αφορούν το µέλλον. Οι υπολογιζόµενες
λογιστικές εκτιµήσεις σπανίως θα ισούνται µε τα σχετικά πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι
εκτιµήσεις και οι υποθέσεις, που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο στο να αλλοιώσουν τα λογιστικά
αποτελέσµατα των στοιχείων του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων της
χρήσης, παρατίθενται παρακάτω.

Εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής περιουσιακών στοιχείων
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων και ασώµατων
παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται µέσω απόκτησης. Οι εκτιµήσεις
αυτών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα και τις
εκάστοτε συνθήκες αγοράς.
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

24

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

Η Εταιρεία επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σηµαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και
αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόµενη εν µέρει στην άποψη των νοµικών υπηρεσιών. Εάν
η ενδεχόµενη ζηµιά από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και
το ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία αναγνωρίζει µια υποχρέωση για την
εκτιµώµενη ζηµιά. Τόσο για τον καθορισµό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισµό του αν
ο κίνδυνος µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σηµαντικό βαθµό η κρίση της
∆ιοίκησης.

7. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:
Χρήση 1/131/12/2012
Φόρος εισοδήµατος χρήσεως
Αναβαλλόµενος φόρος
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

0
0
0

Χρήση 12/1131/12/2011
0
0
0

Ο φόρος εισοδήµατος για τα κέρδη επί της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα
προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο φορολογικό συντελεστή που εφαρµόζεται
στα κέρδη των ενοποιηµένων οντοτήτων ως εξής:
Χρήση 1/131/12/2012
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή
της Εταιρείας (2012: 20 %, 2011: 20 %)
∆απάνες µη εκπιπτόµενες από τη φορολογία
εισοδήµατος
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Χρήση 12/1131/12/2011

(19.009)

(14.650)

(0)

(0)

0

0

0

0

Ο συντελεστής φόρου που ισχύει για τις εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα για τις χρήσεις
2012 και 2011 είναι 20% . Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν
επιµετρηθεί µε τη χρήση των φορολογικών συντελεστών που θα είναι σε ισχύ τη χρήση που
αυτές καταστούν οριστικές.
Η ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα
κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως
ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του
φορολογούµενου τη στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαρισθούν και οι σχετικές φορολογικές
υποχρεώσεις.
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Το γεγονός ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, για
σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της
λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων
(deferred tax assets ή deferred tax liabilities).

8. ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών (ζηµιών) ανά µετοχή έχει ως ακολούθως:

Χρήση 1/131/12/2012
Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της
Εταιρείας
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών
Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε
κυκλοφορία
Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €)

Χρήση 12/1131/12/2011

(19.009)

(14.650)

130.000
0

100.000
0

130.000

100.000

(0,1462)

(0,1465)

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία παρουσίασης για την Εταιρεία αναλύονται ως
ακολούθως:

Στοιχεία ενεργητικού όπως
εµφανίζονται στην Κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης της 31/12/2012
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα
Καταθέσεις όψεως και προθεσµία ς
Σύνολο

Στοιχεία ενεργητικού όπως
εµφανίζονται στην Κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης της 31/12/2011
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα
Καταθέσεις όψεως και προθεσµία ς

∆ιαθέσιµα για
πώληση
∆άνεια και
χρηµατοοικονοµικά
απαιτήσεις
στοιχεία
ενεργητικού
80
0
30.143
0
30.223
0
∆ιαθέσιµα για
πώληση
∆άνεια και
χρηµατοοικονοµικά
απαιτήσεις
στοιχεία
ενεργητικού
0
0
21.472
0
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Σύνολο

80
30.143
30.223

Σύνολο

0
21.472
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Σύνολο

21.472

0

21.472

10. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
∆εν υπάρχουν εµπορικές απατήσεις καθώς η Εταιρεία έως και σήµερα δεν έχει εµπορική
δραστηριότητα.

11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κατά την 31/12/2012, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 130.000
(ποσό σε ευρώ), διαιρούµενο σε 130.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας (ποσό
σε €) € 1,00 εκάστη.
Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2012 αποκλειστικός µέτοχος
της Εταιρείας είναι η εταιρεία ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

12. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται
ως κάτωθι:
Κατά την
31/12/2012
Προµηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις
Πιστωτές διάφοροι
Υπόλοιπο

0
0
611
740
1351

Κατά την
31/12/2011
0
0
0
558
558

13. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εµπορικής νοµοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες
να διανέµουν κάθε έτος πρώτο µέρισµα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών µετά
φόρων και µετά τον σχηµατισµό του κατά νόµο τακτικού αποθεµατικού. Η µη διανοµή
µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση του 70% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας. Η ελληνική εµπορική νοµοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριµένες
προϋποθέσεις για την διανοµή µερίσµατος, οι οποίες έχουν ως εξής:
α) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας,
όπως εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µετά από αυτή την διανοµή είναι
µικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον των µη διανεµοµένων αποθεµατικών.
β) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των
εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι µεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεµατικά συν το υπόλοιπο
κερδών εις νέο.
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Κατά την κλειόµενη χρήση, λόγω αρνητικού υπολοίπου εις νέον η Εταιρεία δεν πληρούσε τις
προϋποθέσεις για να διανείµει µέρισµα.

14. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων τους), καθώς επίσης και τους µετόχους
που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και τα
υπόλοιπα της Εταιρείας, κατά τη χρήση 1/1-31/12/2012 και την 31η ∆εκεµβρίου 2012,
αντίστοιχα, ήταν οι εξής:
Κατά την χρήση 1/1Κατά την 31/12/2012
31/12/2012
Απαιτήσεις
Υποχρεώσει
Έσοδα από Έξοδα προς
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ
από
ς προς
συνδεδεµένα συνδεδεµέν
ΠΡΟΣΩΠΑ
συνδεδεµέν συνδεδεµένα
πρόσωπα
α πρόσωπα
α πρόσωπα
πρόσωπα
∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
0
2.400
0
611
Σύνολο
0
2.400
0
611

Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως δεν δόθηκαν πάσης φύσεως αµοιβές προς Μέλη της
∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά Στελέχη Κατά την 31/12/2012 δεν υπήρχαν απαιτήσεις και
υποχρεώσεις της Εταιρείας από και προς Μέλη της ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά Στελέχη.

15. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(α) ∆ικαστικές υποθέσεις
Η Εταιρεία δεν εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε δικαστικές
υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της.
(β) ∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2012 είχε συνάψει µισθωτήριο συµβόλαιο δωδεκαετούς διάρκειας
αρχής γενοµένης από 25/11/2010, µε τη ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για τη µίσθωση των
γραφείων στα οποία εδρεύει η Εταιρεία επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 3.

(γ) Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της. Η Εταιρεία εκτιµά ότι δε θα
προκύψουν σηµαντικά ποσά κατά τον έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων από τις
αρµόδιες φορολογικές αρχές.
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16. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα µετά το τέλος της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012,
τα οποία να αφορούν την εταιρεία και να χρίζουν αναφοράς, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

Οι οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 1 έως 29 συντάχθηκαν σύµφωνα µε
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 21 Μαρτίου 2013 και υπογράφονται για
λογαριασµό αυτού από τους :

Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΑΡΘΟΥΡΟΣ Κ. ΖΕΡΒΟΣ
Α.∆.Τ ΑΙ 616325

ΤΣΙΠΟΥΡΙ∆ΗΣ Λ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 041026
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Ο Λογιστής

ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. ΝΕΡΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 038929
ΑΡ.Α∆. 0001281 Α’ ΤΑΞΗΣ

