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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης
∆εκεµβρίου 2013, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη 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 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. ∆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 δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
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Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 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
1.

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από
τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920.

2.

Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 2.1 των οικονοµικών καταστάσεων, τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας
στο τέλος της κλειόµενης χρήσης ήταν κατώτερα από το µισό (1/2) του µετοχικού της κεφαλαίου µε
συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν.
2190/1920.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2014

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Λεωφ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι

∆έσποινα Μαρίνου

ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Αρ Μ ΣΟΕΛ 17681
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

31-∆εκ-13

31-∆εκ-12

12

17.362
17.362

12.127
12.127

5
6

4.168
1.017
5.185
22.547

3.109
106
3.215
15.342

7

76.200
(55.653)
20.547

60.000
(54.252)
5.748

8

2.000
2.000

9.594
9.594

22.547

15.342

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων

Σηµ.

Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
εκµετάλλευσης (καθαρά)

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-13

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-12

9

(6.457)

(8.441)

11

-

(4.135)

(6.457)

(12.576)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

10

8

3

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)

10

(9)

(6)

(6.458)

(12.580)

5.189

1.689

(1.269)

(10.891)

Ζηµίες προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρές ζηµίες χρήσης

13

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
1-Ιαν. έως
31-∆εκ-13

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-12

Καθαρές ζηµίες χρήσης

(1.269)

(10.891)

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, µετά
από φόρους)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης

(1.269)

(10.891)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Σηµ.
1 Ιανουαρίου 2012
Καθαρές ζηµίες χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης
(καθαρά, µετά από φόρους)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
χρήσης
31 ∆εκεµβρίου 2012
1 Ιανουαρίου 2013
Καθαρές ζηµίες χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης
(καθαρά, µετά από φόρους)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
χρήσης
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
31 ∆εκεµβρίου 2013

7

Μετοχικό
κεφάλαιο
60.000
-

Αποτελέσµατα
εις νέον
(43.361)
(10.891)

Σύνολο
16.639
(10.891)

-

-

-

60.000

(10.891)
(54.252)

(10.891)
5.748

60.000
-

(54.252)
(1.269)

5.748
(1.269)

-

-

-

-

(1.269)

(1.269)

16.200
76.200

(132)
(55.653)

16.068
20.547

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών

Σηµ.
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Ζηµίες προ φόρων
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

10
10

Επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

01.01.2013-

01.01.2012-

31.12.2013

31.12.2012

(6.458)

(12.580)

(8)
9

(3)
6

(1.059)
(7.594)

3.127
7.117

(9)

(6)

(15.118)

(2.338)

8

3

8

3

16.200
(178)

-

16.022

-

912

(2.336)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

6

106

2.441

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

6

1.017

106

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
1

Γενικές πληροφορίες

Η ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») δραστηριοποιείται, κυρίως στον κλάδο της ενέργειας.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται (µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης) στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., η οποία συµµετέχει έµµεσα, µε ποσοστό
86,00%, στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας,µέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 13 Μαρτίου 2014 και
τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου της
Εταιρείας: www. eolos-wind.gr.

2
2.1

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τα ∆ΠΧΑ που
έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και
κρίσης από την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές
που εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν
σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4.
Επειδή το σύνολο των κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 είναι κατώτερο του 1/2 του
µετοχικού της κεφαλαίου συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.
Ο βασικός µέτοχος έχει εκφράσει στη διοίκηση της Εταιρείας την πρόθεσή του να λάβει τα απαραίτητα µέτρα
ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας τουλάχιστον κατά τους
επόµενους 12 µήνες.

2.2

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, 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 αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
∆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.

(11) / (25)

ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε ευρώ)

∆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.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος»
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά
ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». (∆εν
έχει εφαρµογή στην Εταιρεία)
∆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.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία
θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας 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 οικονοµικής οντότητας.
Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής»
Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης των στείρων
υπερκείµενων («απογύµωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερµηνείας, οι
µεταλλευτικές οικονοµικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσµατα εις νέον της
έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν
να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος µεταλλεύµατος (“ore body”). Η διερµηνεία
έχει εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες
εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η ερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το
2011 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
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.
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∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική
πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται
από το ∆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 αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
των τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς».
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2014
∆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 (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 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 (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 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 τρέχων 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 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.
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∆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 διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες
απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
κατάσταση οικονοµικής θέσης.
∆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.
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. 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 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.
∆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.
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’.
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∆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 8 «Λειτουργικοί τοµείς»
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των
λειτουργικών τοµέων.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων 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 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.
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∆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.

2.3
(α)

Συναλλαγµατικές µετατροπές
Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης.

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της
Εταιρείας.
(β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την µετατροπή
των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την
ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη
νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και
συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

2.4

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν
αποµείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το
κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων, εφόσον
υφίστανται, υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους. Η ωφέλιµη ζωή των
µηχανηµάτων του αιολικού πάρκου έχει προσδιορισθεί στα 20 χρόνια.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση
τουλάχιστον κάθε τέλος χρήσης.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.5).
Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής
τους αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το
χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως.

2.5

Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

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

2.6

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης
δεν είναι σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν ζηµία αποµείωσης. Η ζηµιά αποµείωσης για τις εµπορικές απαιτήσεις
δηµιουργείται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά
των απαιτήσεων µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης είναι η διαφορά
µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών, προεξοφληµένη µε το πραγµατικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα
της χρήσης.

2.7

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.

2.8

Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών
εµφανίζονται απαλλαγµένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήµατος, αφαιρετικά στην καθαρή θέση.

2.9

∆άνεια

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου
του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου
του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η
εταιρεία δεν έχει δάνεια.

2.10

Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. Ο φόρος
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός και αν σχετίζεται µε ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα
λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης
στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα.
Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών εφόσον υπάρχουν, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που
έχει θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 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
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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 κατά την έκταση στην οποία θα 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
και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει µε συµψηφισµό.

2.11

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωµή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν
αποκτηθεί κατά την άσκηση της συνήθους εµπορικής δραστηριότητας από προµηθευτές. Οι πληρωτέοι
λογαριασµοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν η πληρωµή οφείλεται εντός ενός έτους ή
λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι εµπορικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.

2.12

Επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε
να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων, περιλαµβάνονται στις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο κατά αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των
σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

2.13

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις, εφόσον υφίστανται, αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη
δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για
τον διακανονισµό της δέσµευσης και όταν το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.

2.14

Αναγνώριση εσόδων

Η Εταιρεία έως το τέλος της χρήσεως δεν είχε έσοδα από κύρια δραστηριότητα.

2.15

Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. ∆ιαφορές
που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.

2.16 Συγκριτικές πληροφορίες
Όπου έχει κριθεί απαραίτητο, τα συγκριτικά ποσά έχουν
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.
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∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

3

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

3.1

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς
(µακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελληνική αγορά, κίνδυνο επιτοκίων, κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα:
εµπορικές απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και
δανεισµός. Οι λογιστικές αρχές σχετικά µε τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά µέσα περιγράφονται στη
Σηµείωση 2.
Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση της µητρικής Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Α.Ε. και ειδικότερα από την Κεντρική ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου και
διαµορφώνεται στα πλαίσια οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο τη χρήση παραγώγων και µη-παραγώγων
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και την βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων.
Κίνδυνος αγοράς

(α)
i)

Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους από ξένο νόµισµα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό της νόµισµα. Ο
συναλλαγµατικός κίνδυνος ενδεχοµένως να προκύψει από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές.

ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο µεταβολής επιτοκίων στα ταµειακά διαθέσιµα είναι µικρή δεδοµένου ότι
δε διακρατεί σηµαντικά ταµειακά διαθέσιµα.
(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Μοναδικός πελάτης της Εταιρείας θα
είναι το ∆Ε∆∆ΗΕ, η οποία διαθέτει επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Επίσης η Εταιρεία έχει διαδικασίες ώστε
να περιορίζει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από µεµονωµένα πιστωτικά ιδρύµατα και οι ταµειακές
συναλλαγές περιορίζονται µονο σε πιστωτικά ιδρύµατα µε υψηλή ποιότητα πίστωσης.
(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές της
και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µη χρησιµοποιηµένα τραπεζικά πιστωτικά
όρια.
Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από τη ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

3.2

∆ιαχείριση Κεφαλαίων

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της Εταιρείας και
την επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική της ικανότητα.
Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας θα πρέπει να αξιολογείται ο Καθαρός
∆ανεισµός (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα), εφόσον η Εταιρεία έχει δάνεια.
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Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις διοικήσεως

4

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν ενδέχεται να
εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά γεγονότα σε σχέση µε τις
εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις
και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τις
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους
υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρείας.
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων έχουν ως εξής:
Ενδεχόµενη πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος

(i)

Σύµφωνα µε την ΥΑ 1726/2003 Αρθ 9 παρ. 4, οι εταιρείες που εκµεταλλεύονται αιολικά πάρκα, θα
πρέπει µε τη λήξη λειτουργίας του Σταθµού Παραγωγής Ενέργειας να αποµακρύνουν τις
εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσουν το τοπίο στην αρχική του µορφή.
Η Εταιρεία, για τα αιολικά πάρκα που θα εκµεταλλεύεται, θα προσδιορίσει πρόβλεψη κόστους
αποµάκρυνσης του εξοπλισµού και αποκατάστασης του χώρου, από τη στιγµή που τα αιολικά
πάρκα θα τεθούν σε λειτουργία.
(ii)

Φόρος εισοδήµατος
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.
Εάν το τελικό αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς
αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη
φορολογία της περιόδου.

5

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31-∆εκ-13

31-∆εκ-12

Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο

4.168
4.168

3.109
3.109

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

4.168

3.109

4.168

3.109

Ο λογαριασµός «Λοιπές απαιτήσεις» την 31.12.2013 και την 31.12.2012 αφορά χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ.
Το σύνολο των λοιπών απαιτήσεων είναι σε ευρώ.

6

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
31-∆εκ-13

31-∆εκ-12

∆ιαθέσιµα στο ταµείο

463

5

Καταθέσεις όψεως

554

100

1.017

106

Σύνολο
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Το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων είναι σε ευρώ
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από την
εταιρεία Standard & Poor (S&P).
Ποσοστό καταθέσεων όψεως
Rating Χρηµατοπιστωτικού
Ιδρύµατος (S&P)

31-∆εκ-13

31-∆εκ-12

CCC

100,0%

100,0%

ΣΥΝΟΛΟ

100,0%

100,0%

Η εµφανιζόµενη συνεργασία µε πιστωτικά ιδρύµατα χαµηλότερης πιστοληπτικής αξιολόγησης οφείλεται στην
υποβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης ελληνικών τραπεζών λόγω της κρίσης χρέους που αντιµετωπίζει
η Ελλάδα.

7

Μετοχικό κεφάλαιο

1 Ιανουαρίου 2012
31 ∆εκεµβρίου 2012
1 Ιανουαρίου 2013
Έκδοση νέων µετοχών
31 ∆εκεµβρίου 2013

Αριθµός
µετοχών
10.000
10.000

Μετοχικό
κεφάλαιο
60.000
60.000

Σύνολο
60.000
60.000

10.000

60.000

60.000

2.700

16.200

16.200

12.700

76.200

76.200

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 01.01.2013 ανερχόταν σε ευρώ 60.000 διαιρούµενο σε 10.000 κοινές
ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, ονοµαστικής αξίας 6,00 ευρώ η κάθε µία.
Στη χρήση 2013, µε την από 08.11.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας,
πραγµατοποιήθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ποσού ευρώ 16.200 µε έκδοση 2.700 νέων
µετοχών ονοµαστικής αξίας 6,00 ευρώ.
Ως εκ τούτου, την 31.12.2013 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 76.200 διαιρούµενο σε
12.700 µετοχές µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας 6,00 ευρώ έκαστη και έχει ολοσχερώς καταβληθεί.

8

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Προµηθευτές
∆εδουλευµένα έξοδα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες
Σύνολο

31-∆εκ-13
2.000
2.000

31-∆εκ-12
2.455
2.000
4.687
452
9.594

2.000
2.000

9.594
9.594

Η λογιστική αξία των υπολοίπων προµηθευτών προσεγγίζει την εύλογή τους αξία.
Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε ευρώ.
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9

Έξοδα ανά κατηγορία
1-Ιαν. έως 31-∆εκ-13

Λοιπές αµοιβές & έξοδα τρίτων

1-Ιαν. έως 31-∆εκ-12

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

3.615

3.615

3.786

3.786

Φόροι-Τέλη
Συνδροµές,εισφορές,δωρεές,επιχορηγήσεις
Έξοδα δηµοσιεύσεων οικονοµικών
καταστάσεων
Λοιπά έξοδα

494
40

494
40

420

420

2.298
10

2.298
10

4.235
-

4.235
-

Σύνολο

6.457

6.457

8.441

8.441

10

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) – καθαρά
1-Ιαν. έως
31-∆εκ-13

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-12

- Έσοδα τόκων
- ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών

8
(9)

3
(6)

Καθαρά (έξοδα) / έσοδα τόκων

(1)

(4)

11

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
1-Ιαν. έως
31-∆εκ-13

ΦΠΑ εισροών µη εκπιπτόµενος
Σύνολο

12

-

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-12
(4.135)
(4.135)

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. Τα
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω:

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Σύνολο

31-∆εκ-13

31-∆εκ-12

17.362
17.362

12.127
12.127
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Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:

Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων

31-∆εκ-13

31-∆εκ-12

(12.127)

(10.438)

(5.189)

(1.689)

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

(46)

-

(17.362)

(12.127)

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι
παρακάτω:
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

1 Ιανουαρίου 2012
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
31 ∆εκεµβρίου 2012
1 Ιανουαρίου 2013
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια
31 ∆εκεµβρίου 2013

13

∆ιαφορετικές
φορολογικές
αποσβεσεις
10.438

Λοιπά
-

Σύνολο
10.438

1.689
12.127

-

1.689
12.127

12.127

-

12.127

5.189
17.315

46
46

5.189
46
17.362

Φόρος εισοδήµατος

Στις 23.07.2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4172/23.07.2013. Ο νέος νόµος διατηρεί τις αλλαγές
που θεσπίστηκαν µε το φορολογικό νόµο 4110/23.01.2013 σύµφωνα µε τον οποίο ο συντελεστής φορολογίας
εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2013 και µετά, και ο παρακρατούµενος
φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%. Η θετική επίδραση από τον
επανυπολογισµό των αναβαλλόµενων φόρων για την Εταιρεία στο φόρο εισοδήµατος της Κατάστασης
αποτελεσµάτων απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-13

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-12

Αναβαλλόµενος φόρος λόγω µεταβολής
φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%

(3.638)

-

Αναβαλλόµενος φόρος

(1.551)

(1.689)

Σύνολο

(5.189)

(1.689)

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης
που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόµιµους ελεγκτές,
υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του
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ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε ευρώ)

Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται 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 υποβάλει ηλεκτρονικά στο
Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών
θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρµόδιες
ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο
των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο
Υπουργείο Οικονοµικών.
Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως εξής:

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-13
(6.458)

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-12
(12.580)

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές για τα κέρδη

(1.679)

(2.516)

Αναµορφώσεις
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή
Φόροι

128
(3.638)
(5.189)

827
(1.689)

Λογιστικές (ζηµιές) προ φόρων
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Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.
Η Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις
χρήσεις 2011 και 2012 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers
Α.Ε. χωρίς προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά
απεικονίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2011 και 2012. Για τη χρήση 2013 ο φορολογικός
έλεγχος της εταιρείας, ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές
υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, η οικονοµική χρήση 2012 θα πρέπει να θεωρείται οριστική για σκοπούς
φορολογικού ελέγχου µετά από δεκαοκτώ µήνες από την υποβολή της «Έκθεσης Φορολογικής
Συµµόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Με βάση την απόφαση ΠΟΛ 1236/18.10.2013 του
Υπουργείου Οικονοµικών, η οικονοµική χρήση 2011 θα θεωρηθεί οριστική την 30η Απριλίου 2014.
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Λοιπές σηµειώσεις

- ∆εν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2013 και 2012.
- Οι συνολικές αµοιβές των νόµιµων ελεγκτών της Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων για το οικονοµικό έτος 2013 ανέρχονται σε ευρώ 2.000 (2012: 2.000).
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ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε ευρώ)

- Η Εταιρεία υποχρεούται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, για τις οποίες έχει λάβει άδεια
παραγωγής, να τηρεί τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί και να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους
που είναι εν εφαρµογή κατά το χρόνο ισχύος της άδειας παραγωγής, σύµφωνα µε τους τυχόν όρους που
ενδεχοµένως θέτουν οι αρµόδιες αρχές, ειδικότερα, δε, οι αέριοι ρύποι θα πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της 2001/80/ΕΚ της ΕΕ και της ισχύουσας νοµοθεσίας.
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Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε
τα συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη

17

31-∆εκ-13
-

31-∆εκ-12
452

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

Την 7/3/2014 κατατέθηκε για διαβούλευση, σχέδιο νόµου για «ρυθµίσεις για την εξυγίανση του ειδικού
λογαριασµού του άρθρου 40 ν.2773/1999» όπου προβλέπει µεταξύ άλλων την παράταση συµβάσεων
λειτουργίας για µία επιπλέον 5ετία µετά τη λήξη ισχύος τους, µε εγγυηµένη τιµή διάθεσης 80 €/MWh και
προτεραιότητα στην κατανοµή φορτίου και την έκδοση πιστωτικών τιµολογίων επί του κύκλου εργασιών της
χρήσης 2013.
Το σχέδιο νόµου δεν έχει άµεση επίδραση στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.

Κηφισιά, 13 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΙΕΤΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Α∆Τ Ξ 434814

Α∆Τ AE 109207

Α∆Τ ΑΑ 086054
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