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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., 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 ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 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
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.

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.

31-∆εκ-13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

5
13

8.370.014
148.607
8.518.621

6.132.622
86.445
6.219.067

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
∆εσµευµένες καταθέσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6
7
8

523.295
394.087
619.866
1.537.248
10.055.869

1.144.059
759.882
1.903.940
8.123.008

9
10

4.460.000
13.328
(90.988)
4.382.340

4.460.000
(347.389)
4.112.611

12
15
14

3.497.153
751.680
32.352
4.281.184

2.063.000
469.800
2.532.800

11

254.874

732.675

128.196
1.009.275
1.392.345
5.673.530

744.923
1.477.597
4.010.397

10.055.869

8.123.008

Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια Μακροπρόθεσµα
Επιχορηγήσεις
Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
(φόρος εισοδήµατος)
∆άνεια Βραχυπρόθεσµα
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

12

31-∆εκ-12

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων

Σηµ.

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων

-

(469.147)

-

758.162

-

16

(28.920)

(37.877)

19

(192.103)

-

537.138

(37.877)

4.423
(205.135)

4.082
(82.662)

336.426

(116.456)

(69.872)

23.291

266.555

(93.165)

16

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)

18
18

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-12

1.227.309

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

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-13

17

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
1-Ιαν. έως
31-∆εκ-13
Καθαρές κέρδη/(ζηµιές) χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης
(καθαρά, µετά από φόρους)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
χρήσης

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-12

266.555

(93.165)

-

-

266.555

(93.165)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 33 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
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
31 ∆εκεµβρίου 2012
1 Ιανουαρίου 2013
Καθαρά κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης
(καθαρά, µετά από φόρους)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
χρήσης
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Μεταφορά σε αποθεµατικά
31 ∆εκεµβρίου 2013

9

Μετοχικό
κεφάλαιο
2.960.000
-

Λοιπά
αποθεµατικά
-

Αποτελέσµατα
εις νέον
(259.788)
(93.165)

Σύνολο
2.700.212
(93.165)

-

-

-

-

1.500.000
4.460.000

-

(93.165)
5.564
(347.389)

(93.165)
1.505.564
4.112.611

4.460.000
-

-

(347.389)
266.555

4.112.611
266.555

-

-

-

-

4.460.000

13.328
13.328

266.555
3.174
(13.328)
(90.988)

266.555
3.174
4.382.340

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών
01.01.201331.12.2013

01.01.201231.12.2012

336.426

(116.456)

14
6

314.477
32.352
100.000

-

18

(4.423)
203.759

(4.082)
82.662

520.764
(458.843)

(658.428)
151.639

(165.155)
(663)

(62.154)
-

878.695

(606.821)

(694.189)
4.423
(394.087)

(2.715.018)
4.082
-

(1.083.853)

(2.710.936)

500.000
(657.957)

1.500.000
2.506.237
(488.537)

(90.101)
313.200
-

(23.045)

65.142

3.494.655

(140.016)

176.899

759.882
619.866

582.983
759.882

Σηµ.
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Προβλέψεις αποµείωσης πελατών
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
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
∆εσµευµένες καταθέσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

5
18
7

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)
Ληφθείσες επιχορηγήσεις
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

15

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

8
8

9

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
1

Γενικές πληροφορίες

Η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία»)
δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο της ενέργειας.
Η Εταιρεία έχει συσταθεί την 24η ∆εκεµβρίου 2004 και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της
έδρας της και τα κεντρικά γραφεία της είναι στην Ερµού 25, Κηφισιά.
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
43,86% , στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, µέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 14 Απριλίου 2014 και τελούν υπό
την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας:
www.dei-renewables.gr.

2
2.1

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

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.
2.1.1 Συνέχιση ∆ραστηριότητας
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2013 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα
και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Ως αποτέλεσµα
της οικονοµικής κρίσης, έχει δηµιουργηθεί σηµαντική οικονοµική αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και
ειδικότερα σε σχέση µε την Ελληνική οικονοµία. Μετά από προσεκτική εξέταση και για τους λόγους που
εξηγούνται στην ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου (σηµείωση 3), η Εταιρεία θεωρεί ότι: (α) η
προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων στη βάση της συνεχούς δραστηριότητας δεν επηρεάζεται, (β) τα
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται ορθά σε σχέση µε τις λογιστικές
αρχές που εφαρµόζει η Εταιρεία και (γ) έχουν σχεδιαστεί προγράµµατα λειτουργίας και δράσεις για την
αντιµετώπιση προβληµάτων που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
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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.
∆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.
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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.
∆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.
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∆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.
∆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.
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∆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’.
∆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.
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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.
∆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, εφόσον υφίστανται, 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, εφόσον υφίστανται, 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.
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Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

2.4

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, που έχει ως εξής:
-

Κτίρια

-

Μηχαν/κός εξοπλισµός (εκτός υδροηλεκτρικού σταθµού)

-

Μηχανολογικός εξοπλισµός υδροηλεκτρικού σταθµού

20-40

έτη

5-7

έτη

25

έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση
τουλάχιστον κάθε τέλος χρήσης.
Οι Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια και η απόσβεσή τους ξεκινάει όταν
ολοκληρωθούν και είναι έτοιµα για τη χρήση που προορίζονται από τη ∆ιοίκηση.
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

Μισθώσεις

Εταιρεία ως µισθωτής
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και περιλαµβάνουν τυχόν κόστος
αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση µίσθωσης.
Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της
ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε
την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας
αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των
χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που
αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της
µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο
µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους.
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2.6

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
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.

2.7

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.

2.8

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα

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

2.9

∆εσµευµένες Καταθέσεις

Οι δεσµευµένες καταθέσεις είναι ταµειακά ισοδύναµα τα οποία δεν είναι άµεσα διαθέσιµα προς χρήση. Αυτά
τα ταµειακά ισοδύναµα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την Εταιρεία µέχρι την επέλευση ενός
συγκεκριµένου χρονικού σηµείου ή γεγονότος στο µέλλον. Στις περιπτώσεις που οι δεσµευµένες καταθέσεις
αναµένεται να χρησιµοποιηθούν εντός διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία της κατάστασης
οικονοµικής θέσης, ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο. Όµως εάν δεν αναµένεται να
χρησιµοποιηθούν εντός διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία της κατάστασης χρηµατοοικονοµική
θέσης, ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο. Οι δεσµευµένες καταθέσεις γνωστοποιούνται
σε ξεχωριστή γραµµή στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αλλά συνεκτιµώνται µε τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και
Ισοδύναµα και τις Προθεσµιακές Καταθέσεις άνω των 3 µηνών στον υπολογισµό του δείκτη κεφαλαιακής
µόχλευσης.

2.10

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.

2.11

∆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.
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Έξοδα δανείων που καταβάλλονται κατά την υπογραφή των νέων πιστώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα του
δανείου εφόσον γίνει ανάληψη µέρους ή και του συνόλου της νέας πιστωτικής γραµµής. Σε αυτή την
περίπτωση καταχωρούνται ως µελλοντικά έξοδα δανείων µέχρι να γίνει η ανάληψη. Εφόσον δεν
χρησιµοποιηθούν τα νέα δάνεια, µερικώς ή ολικά, τότε αυτά τα έξοδα περιλαµβάνονται στα προπληρωθέντα
έξοδα και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια ζωής της σχετικής πιστωτικής γραµµής.
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.

2.12

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
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.

2.13

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.

2.14

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.
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων ή την κατασκευή έργων,
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.

2.15

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος και για επίδικες αγωγές, 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
απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφληµένη βάση, όταν είναι σηµαντική η επίδραση της διαχρονικής
αξίας του χρήµατος, µε τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της
αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και του σχετικού κινδύνου της υποχρέωσης. Όταν γίνεται
προεξόφληση των προβλέψεων η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου
αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης
των οικονοµικών καταστάσεων και εάν δεν είναι πλέον πιθανόν ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το
διακανονισµό της δέσµευσης αντιστρέφονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

2.16

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από παραγωγή και πώληση ενέργειας και αναγνωρίζονται κατά την περίοδο που
παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες.

2.17

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.

2.18 Συγκριτικές πληροφορίες
Όπου έχει κριθεί απαραίτητο, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές
στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.

∆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
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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 Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως και
βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις. Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια
προέρχεται από τραπεζικά δάνεια µε κυµαινόµενα επιτόκια. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε διακυµάνσεις
των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική της θέση καθώς
και τις ταµειακές της ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και
να δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά την εµφάνιση απρόοπτων γεγονότων. ∆ιευκρινίζεται ότι τα
τελευταία χρόνια η διακύµανση των επιτοκίων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του περιθωρίου δανεισµού,
λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην ελληνική τραπεζική αγορά και του εκτιµώµενου κινδύνου ελληνικών
εταιρειών και λιγότερο στην αύξηση των επιτοκίων βάσης (π.χ. Euribor).
Το µεγαλύτερο µέρος του συνόλου των δανείων της Εταιρείας είναι σε κυµαινόµενα επιτόκια και το σύνολο
του δανεισµού της είναι σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από µεταβολές των
επιτοκίων του Ευρώ.
Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί
συστηµατικά και σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών
θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σηµαντικοί.
Η µητρική εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των
χρηµατοδοτικών αναγκών των θυγατρικών εταιρειών. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων αλλά και τη
σχέση µεταξύ κυµαινόµενου και σταθερού επιτοκίου λαµβάνονται σε µεµονωµένη βάση.
(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Μοναδικός πελάτης της Εταιρείας είναι ο ΛΑΓΗΕ. ∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα
και ταµειακά ισοδύναµα και στις επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από
αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία.
(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές της
και τις ανάγκες της σε πιστωτικά όρια γενικότερα, 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. Στον ακόλουθο
πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31
∆εκεµβρίου 2013 και 31 ∆εκεµβρίου 2012:
31η ∆εκεµβρίου 2013
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Εντός 1
Μεταξύ 1
Μεταξύ 2
Άνω των 5
Σύνολο
έτους
και 2 ετών
και 5 ετών
ετών
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
∆άνεια

243.832

-

-

-

243.832

1.203.342

587.020

1.635.472

2.033.348

5.459.181

31η ∆εκεµβρίου 2012
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Εντός 1
Μεταξύ 1
Μεταξύ 2
Άνω των 5
Σύνολο
έτους
και 2 ετών
και 5 ετών
ετών
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
∆άνεια

729.093

-

-

-

729.093

141.731

147.063

427.241

2.233.432

2.949.467
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Τα παραπάνω ποσά απεικονίζονται στις συµβατικές, µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές και ως εκ τούτου δεν
συµφωνούν µε τα αντίστοιχα ποσά που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αναφορικά µε τα
κονδύλια Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και ∆άνεια.
Στην ανάλυση Προµηθευτών και Λοιπών υποχρεώσεων δεν συµπεριλαµβάνονται τα ποσά από Προκαταβολές
Πελάτων και Ασφαλιστικοί Οργανισµοί και λοιποί φόροι/τέλη.
Ανάλυση Ευαισθησίας ∆ανείων της Εταιρείας σε Μεταβολές Επιτοκίων
Μια ευλόγως πιθανή µεταβολή των επιτοκίων κατά είκοσι πέντε µονάδες βάσης (αύξηση/µείωση 0.25%) θα
είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση / αύξηση των κερδών προ φόρων της χρήσης του 2013, κρατώντας όλες τις
άλλες µεταβλητές σταθερές, κατά ευρώ 11.266 (2012: ευρώ 7.020). Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα
µεταβολή στα προ φόρων κέρδη υπολογίζεται στα υπόλοιπα των δανείων µε κυµαινόµενο επιτόκιο στο τέλος
χρήσης και δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα.
(δ) Λοιποί Κίνδυνοι– πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις
Βάσει του Ν. 4093/2012 επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά στον κύκλο εργασιών των εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της
Εταιρείας για τη χρήση 2013 (σηµείωση 21). ∆εδοµένης της τρέχουσας δηµοσιονοµικής θέσης του Ελληνικού
∆ηµοσίου, πρόσθετα φορολογικά µέτρα µπορεί να επιβληθούν, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά
τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας.

3.2

∆ιαχείριση Κεφαλαίων

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της Εταιρείας, την
επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική της ικανότητα.
Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας θα πρέπει να αξιολογηθεί ο καθαρός
δανεισµός (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα).
Ο καθαρός δανεισµός της Εταιρείας στις 31.12.2013 και 31.12.2012 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο
πίνακα:

31-∆εκ.-13

31-∆εκ.-12

Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός

3.497.153

2.063.000

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός

1.009.275

744.923

4.506.428

2.807.923

1.013.953

759.882

Καθαρός ∆ανεισµός/∆ιαθέσιµα

3.492.475

2.048.041

Σύνολο Καθαρής Θέσης

4.382.340

4.112.611

Σύνολο Κεφαλαίων

7.874.814

6.160.652

44,35%

33,24%

Σύνολο δανείων
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

(1)

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης
(1)

Στα συνολικά Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του 2013 (ευρώ 619.866) έχουν προστεθεί οι ∆εσµευµένες καταθέσεις (ευρώ
394.087).

Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης στις 31.12.2013 για την Εταιρεία υπολογίζεται σε 44,35% (2012: 33,24%).
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και
(22) / (33)

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε ευρώ)

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα και δεσµευµένες
καταθέσεις) προς το σύνολο των απασχολούµενων κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός
δανεισµός).

Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών

3.3

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού
κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα µε τον τρόπο προσδιορισµού της εύλογης αξίας τους:
-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία
προσδιορίζεται από τις τιµές αγοράς (µη προσαρµοσµένες) οµοίων στοιχείων.
-Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται µε
δεδοµένα της αγοράς, είτε άµεσα (τιµές) είτε έµµεσα (παράγωγα τιµών).
-Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται µε παρατηρήσεις από την αγορά, παρά
βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιµήσεις.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται µια σύγκριση, των λογιστικών αξιών των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων της Εταιρείας που διακρατούνται στο αποσβεσµένο κόστος και των εύλογων αξιών τους:

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες
∆εσµευµένες καταθέσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
∆άνεια µακροπρόθεσµα & βραχυπρόθεσµα
Προµηθευτές

Λογιστική αξία
2013
2012

Εύλογη αξία
2013
2012

370.828
394.087
619.866

759.882

370.828
394.087
619.866

759.882

4.506.428
17.505

2.807.923
785

4.506.428
17.505

2.807.923
785

Η εύλογη αξία των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων, των δεσµευµένων καταθέσεων, των δανείων, των
πελατών, και των προµηθευτών προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες. Η εύλογη αξία των δανείων
περιλαµβάνεται στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας.

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:
(i)

Ενδεχόµενη πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος
Σύµφωνα µε την ΥΑ 48963/2012 Αρθ. 4 παρ. 7, οι εταιρείες που εκµεταλλεύονται υδροηλεκτρικούς
σταθµούς, θα πρέπει µε τη λήξη λειτουργίας του σταθµού να αποµακρύνουν τις εγκαταστάσεις και
να αποκαταστήσουν το τοπίο στην αρχική του µορφή.
Η Εταιρεία, για τον υδροηλεκτρικό σταθµό που εκµεταλλεύεται, έχει προσδιορίσει πρόβλεψη
κόστους αποµάκρυνσης του εξοπλισµού και αποκατάστασης του χώρου.
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(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.

(iii) Εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής και υπολειµµατικής αξίας περιουσιακών στοιχειών
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής καθώς και της υπολειµµατικής αξίας
των ενσώµατων παγίων καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται
είτε µέσω απόκτησής τους είτε µέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. Η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής
ενός περιουσιακού στοιχείου είναι θέµα κρίσης, που βασίζεται στην εµπειρία της Εταιρείας από
όµοια περιουσιακά στοιχεία. Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού
στοιχείου επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα και
τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.
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Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Οικόπεδα &
Κτίρια

Μεταφορικά
µέσα

Μηχ/κός
Εξοπλισµός

Έπιπλα και
εξαρτήµατα

Ακινητ. υπό
εκτέλεση

1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες εκτός από leasing

110.393
-

-

-

-

3.307.211
2.715.018

3.417.605
2.715.018

31 ∆εκεµβρίου 2012

110.393

-

-

-

6.022.229

6.132.622

1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες εκτός από leasing
Προσθήκες µε leasing
Αναταξινοµήσεις από Ακιν. υπό εκτέλεση

110.393
-

5.500
-

30.976
1.889.000

943
-

6.022.229
656.769
-

6.132.622
694.189
1.889.000

5.489.477

-

1.189.522

-

(6.678.998)

-

31 ∆εκεµβρίου 2013

5.599.870

5.500

3.109.498

943

-

8.715.811

1 Ιανουαρίου 2012

-

-

-

-

-

-

31 ∆εκεµβρίου 2012

-

-

-

-

-

-

1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις χρήσης

(219.579)

(55)

(125.220)

(943)

-

(345.797)

31 ∆εκεµβρίου 2013

(219.579)

(55)

(125.220)

(943)

-

(345.797)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2012

110.393

-

-

-

6.022.229

6.132.622

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2013

5.380.291

5.445

2.984.278

-

-

8.370.014

Σύνολο

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
Μισθωµένα πάγια που περιλαµβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης:
31-∆εκ-13
Μηχ/κός
Εξοπλισµός
Σύνολο
Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες
χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία

1.889.000
(75.560)
1.813.440

1.889.000
(75.560)
1.813.440
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Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31-∆εκ-13
470.828
(100.000)
370.828
152.467
-

31-∆εκ-12
1.118.015
26.044

Σύνολο

523.295

1.144.059

Κυκλοφορούν ενεργητικό

523.295
523.295

1.144.059
1.144.059

Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Καθαρές απαιτήσεις πελατών
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις -Συνδεδεµένα µέρη

Ο λογαριασµός «Λοιπές απαιτήσεις» την 31.12.2013 περιλαµβάνει κυρίως ποσό ευρώ 100.004 (2012:
1.063.575) το οποίο αφορά χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ.
Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 έχει ως εξής:
31-∆εκ-13
∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι
αποµειωµένα
Είναι σε καθυστέρηση αλλά δεν είναι
αποµειωµένα:
3 - 6 µήνες
6 µήνες - 1έτος

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Καθαρές απαιτήσεις πελατών

31-∆εκ-12

305.418

-

28.916

-

136.493

-

470.828

-

(100.000)

-

370.828

-

Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης των απαιτήσεων πελατών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

1 Ιανουαρίου 2012
31 ∆εκεµβρίου 2012

-

Πρόβλεψη αποµείωσης
31 ∆εκεµβρίου 2013

100.000
100.000

H πρόβλεψη αποµείωσης των απαιτήσεων πελατών σχηµατίστηκε στα πλαίσια του σχεδίου νόµου που
κατατέθηκε την 7/3/2014 για διαβούλευση (βλ. σηµ. 21), όπου προβλέπει µεταξύ άλλων την έκδοση
πιστωτικού τιµολογίου επί του κύκλου εργασιών της χρήσης 2013.
Το σύνολο των λοιπών απαιτήσεων είναι σε ευρώ.
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∆εσµευµένες καταθέσεις

Οι ∆εσµευµένες Καταθέσεις της Εταιρείας ανέρχονται στις 31.12.2013 σε ευρώ 394.087. Στις 31.12.2012 οι
∆εσµευµένες Καταθέσεις είναι µηδενικές.
Οι δεσµευµένες καταθέσεις αφορούν τους λογαριασµούς εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσµων δόσεων
µακροπρόθεσµων δανείων. Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο των λογαριασµών εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσµων
δόσεων χρησιµοποιείται προς αποπληρωµή των επόµενων χρονικά τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων.
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∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε ευρώ)
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Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
31-∆εκ-13

∆ιαθέσιµα στο ταµείο

31-∆εκ-12

94

10

Καταθέσεις όψεως

619.772

759.872

Σύνολο

619.866

759.882

Το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων της Εταιρείας 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 αύξηση συνεργασίας µε πιστωτικά ιδρύµατα χαµηλότερης πιστοληπτικής αξιολόγησης
οφείλεται στην υποβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης ελληνικών τραπεζών λόγω της κρίσης χρέους που
αντιµετωπίζει η Ελλάδα.
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Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθµός
µετοχών
296.000
150.000
446.000

Μετοχικό
κεφάλαιο
2.960.000
1.500.000
4.460.000

Σύνολο
2.960.000
1.500.000
4.460.000

1 Ιανουαρίου 2013

446.000

4.460.000

4.460.000

31 ∆εκεµβρίου 2013

446.000

4.460.000

4.460.000

1 Ιανουαρίου 2012
Έκδοση νέων µετοχών
31 ∆εκεµβρίου 2012

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, στις 10.04.2012, αποφασίσθηκε η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.500.000 ευρώ, µε καταβολή µετρητών και
µε έκδοση 150.000 νέων µετοχών.
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31.12.2013 ανέρχεται σε ευρώ 4.460.000, διαιρούµενο σε 446.000
κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, ονοµαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε µία και έχει
ολοσχερώς καταβληθεί.
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Αποθεµατικά
Τακτικό
αποθεµατικό

1 Ιανουαρίου 2012
31 ∆εκεµβρίου 2012
1 Ιανουαρίου 2013
Μεταφορά από τα αποτελέσµατα
31 ∆εκεµβρίου 2013

Σύνολο

-

-

13.328
13.328

13.328
13.328
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∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε ευρώ)

(α) Τακτικό αποθεµατικό
Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 των κωδ, Ν. 2190/1920 ρυθµίζεται ο σχηµατισµός και η
χρησιµοποίηση του τακτικού αποθεµατικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγµατικών (λογιστικών)
καθαρών κερδών κάθε χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, µέχρις ότου
το συσσωρευµένο ποσό του τακτικού αποθεµατικού γίνει τουλάχιστον ίσο µε το 1/3 του ονοµαστικού
µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά από
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
οποιοδήποτε άλλο λόγο.
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Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εµπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων.
Προµηθευτές
Προµηθευτές - Συνδεδεµένα µέρη
∆εδουλευµένοι τόκοι
∆εδουλευµένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/
τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις - Συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες
Σύνολο

31-∆εκ-13
191
17.314
12.767
4.000

31-∆εκ-12
785
31.725
2.000

11.042
89.370
120.190
254.874

3.582
84.470
610.112
732.675

254.874
254.874

732.675
732.675

Ο λογαριασµός «Λοιπές υποχρεώσεις-Συνδεδεµένα µέρη» την 31.12.2013 και 31.12.2012 αφορά κυρίως
υποχρεώσεις προς υπεργολάβους.
Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε ευρώ.
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∆άνεια
31-∆εκ-13

31-∆εκ-12

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Οµολογιακό ∆άνειο
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων

1.428.656
2.068.497
3.497.153

2.063.000
2.063.000

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός
Οµολογιακό ∆άνειο
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

587.655
51.377
370.243
1.009.275

719.923
25.000
744.923

Σύνολο δανείων

4.506.428

2.807.923

Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων είναι οι εξής:
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∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε ευρώ)

Κυµαινόµενου
επιτοκίου
(έως 6 µήνες)

Σύνολο
δανείων

2.807.923

2.807.923

4.506.428

4.506.428

1 Ιανουαρίου 2012
Σύνολο δανείων
1 Ιανουαρίου 2013
Σύνολο δανείων

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:
Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

31-∆εκ-13
437.879
1.305.502
1.753.772
3.497.153

31-∆εκ-12
50.000
150.000
1.863.000
2.063.000

Το νόµισµα του δανεισµού της Εταιρείας είναι το ευρώ. Τα κυµαινόµενα επιτόκια δανεισµού είναι Euribor
πλέον περιθωρίου.
Η λογιστική αξία των δανείων προσεγγίζει την εύλογη.
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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
148.607
148.607

31-∆εκ-12
86.445
86.445

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:

31-∆εκ-13

31-∆εκ-12

Υπόλοιπο αρχής χρήσης

(86.445)

(64.545)

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων

(58.988)

(23.291)

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

(3.174)

1.391

(148.607)

(86.445)

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:
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∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε ευρώ)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

1 Ιανουαρίου 2012
31 ∆εκεµβρίου 2012

Πάγια µε
χρηµατοδοτικές
µισθώσεις
-

Σύνολο
-

-

-

471.494
471.494

471.494
471.494

1 Ιανουαρίου 2013
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
31 ∆εκεµβρίου 2013

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Προβλέψεις
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις
από
χρηµατοδοτικές
µισθώσεις
-

Λοιπά
6.600

Σύνολο
64.545

1 Ιανουαρίου 2012
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσµάτων

-

∆ιαφορετικές
φορολογικές
αποσβεσεις
57.945

-

23.291

-

-

23.291

(Χρέωση)/ πίστωση στα ίδια κεφάλαια
31 ∆εκεµβρίου 2012

-

(5.371)
75.865

-

3.980
10.580

(1.391)
86.445

1 Ιανουαρίου 2013
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσµάτων

-

75.865

-

10.580

86.445

26.000

37.787

467.714

(1.018)

530.483

(Χρέωση)/ πίστωση στα ίδια κεφάλαια
31 ∆εκεµβρίου 2013

26.000

113.652

467.714

3.174
12.736

3.174
620.101
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Προβλέψεις
Λοιπές
προβλέψεις

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2012

-

-

31 ∆εκεµβρίου 2012

-

-

32.352
32.352

32.352
32.352

1 Ιανουαρίου 2013
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
31 ∆εκεµβρίου 2013

Οι Λοιπές προβλέψεις ποσό ευρώ 32.352 αφορά πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος για τον
υδροηλεκτρικό σταθµό που εκµεταλλεύεται η Εταιρεία.
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∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε ευρώ)
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Επιχορηγήσεις

Στην αρχή της χρήσης
Προσθήκες
Μεταφορά στα αποτελέσµατα:
στα Λοιπά έσοδα-έξοδα (-)
Στο τέλος της χρήσης

31-∆εκ-13

31-∆εκ-12

469.800
313.200

469.800
-

(31.320)
751.680

469.800

Το ποσό των ευρώ 751.680 αφορά σε εισπραχθείσα επιχορήγηση από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Γενική διεύθυνση ιδιωτικών επενδύσεων) για την κατασκευή µικρού υδροηλεκτρικού
έργου ισχύος 4,95 MW στη θέση Αλατόπετρα Σµιξιώτικου στο Ν. Γρεβενών. Το ποσοστό επιχορήγησης
αποτελεί το 30% του προϋπολογισµού της επένδυσης.
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Έξοδα ανά κατηγορία
31-∆εκ-13

31-∆εκ-12

Κόστος
πωληθέντων

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

342.735

3.063

345.797

-

-

Παροχές τρίτων

33.910

-

33.910

6

6

Αµοιβές τρίτων

53.310

22.759

76.069

6.910

6.910

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

36.820

-

36.820

-

-

-

459

459

24.920

24.920

-

2.491

2.491

5.772

5.772

Αποσβέσεις ενσώµατων
παγίων

Λοιπά
Σύνολο

17

2.373

149

2.522

269

269

469.147

28.920

498.067

37.877

37.877

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

Φόρος χρήσης

128.860

-

∆ιαφορά µεταξύ συντελεστή τρέχουσας και
αναβαλλόµενης φορολογίας

(22.759)

-

Αναβαλλόµενος φόρος

(36.229)

(23.291)

69.872

(23.291)

Σύνολο
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∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε ευρώ)

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
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:

Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές για τα κέρδη
Αναµορφώσεις
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
∆ιαφορά µεταξύ συντελεστή τρέχουσας και
αναβαλλόµενης φορολογίας
Φόροι

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-13
336.426

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-12
(116.456)

87.471

(23.291)

(8.143)
13.303

-

(22.759)

-

69.872

(23.291)

Ο µέσος φορολογικός συντελεστής της Εταιρείας για το 2013 είναι 26,00% (2012: 20,00%) ενώ ο µέσος
σταθµικός φορολογικός συντελεστής είναι 20,77% (2012: 20,00%).
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Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)-καθαρά
1-Ιαν. έως
31-∆εκ-13

Έξοδα τόκων
-Τραπεζικά δάνεια
- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις

Έσοδα τόκων
- Έσοδα τόκων
Καθαρά (έξοδα) / έσοδα τόκων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
- Προµήθειες εγγυητικών
επιστολών
- ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών
- Χρηµατοοικονοµικό κόστος
πρόβλεψης αποκατάστασης
περιβάλλοντος

Χρηµατοοικονοµικά
έσοδα/(έξοδα) - καθαρά

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-12

(162.163)
(34.000)
(196.163)

(62.446)
(62.446)

4.423
(191.740)

4.082
(58.364)

(4.982)
(2.614)

(4.901)
(15.315)

(1.375)
(8.972)

(20.216)

(200.712)

(78.579)

(31) / (33)

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε ευρώ)
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Λοιπά έσοδα / έξοδα

Αποσβέσεις ληφθεισών επιχορηγήσεων
Προβλέψεις αποµείωσης και διαγραφές
απαιτήσεων
Έκτακτη εισφορά στον κύκλο εργασιών εταιρειών
ΑΠΕ (Ν.4093/2012)
Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες)
Σύνολο
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1-Ιαν. έως
31-∆εκ-13
31.320

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-12
-

(100.000)

-

(122.731)
(693)
(192.103)

-

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

- Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας στις 31.12.2013 ανερχόταν σε 1 άτοµο (31.12.2012: δεν είχε
προσωπικό).
- 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: 2000).
- 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.
- Σύµφωνα µε το ν. 4093/2012 που αφορά στην «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία υπολογίζεται επί του τιµήµατος
των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαµβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστηµα από 1.7.2012 έως και
30.6.2014 και αφορά στους λειτουργούντες σταθµούς, καθώς και όσους σταθµούς τεθούν σε δοκιµαστική
λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που αφορά την Εταιρεία,
υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ ΦΠΑ, τιµήµατος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, και
ανέρχεται σε 25% για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή
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∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε ευρώ)

ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31.12.2011 και σε 10% για τους λοιπούς σταθµούς ΑΠΕ και τους
σταθµούς ΣΗΘΥΑ. Για την Εταιρεία η εν λόγω εισφορά για την χρήση 2013 ανέρχεται σε ευρώ 122.731 και
µειώνει ισόποσα τα καθαρά κέρδη χρήσης.
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Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και 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:

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από λοιπά
συνδεδεµένα µέρη
Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη
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1-Ιαν. έως
31-∆εκ-13

1-Ιαν. έως
31-∆εκ-12

598.915
31-∆εκ-13
137.504

2.296.599
31-∆εκ-12
26.044
610.112

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.

Κηφισιά, 14 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΙΕΤΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Α∆Τ ΑΒ 251579

Α∆Τ AE 109207

Α∆Τ ΑΑ 086054
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