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Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχείρισης και Επεξηγηµατική Κατάσταση 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σας παρουσιάζουµε τα 

πεπραγµένα της περιόδου 01.07.2012 - 31.12.2012. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) 34. 

 

Σηµαντικά γεγονότα κατά το Α΄ εξάµηνο  

 

Μετά την οριστικοποίηση των σχετικών ελέγχων από το  Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, η θυγατρική  εταιρεία SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εισέπραξε  την 

επιχορήγηση του Ν.3299/04, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της για τη δηµιουργία φωτοβολταϊκού 

σταθµού, ισχύος 9,99 MW στη θέση Βαµβακού του δήµου Φαρσάλων Λαρίσης, συνολικού ύψους 

6.796.135,00. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανήλθε σε 30% του κόστους της επιχορηγούµενης επένδυσης. 

 

Οικονοµικά Στοιχεία  του Οµίλου 

Επί των αποτελεσµάτων του Οµίλου 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   κατά την περίοδο 

01.07.2012-31.12.2012 ανήλθε σε 3,136 εκατ.€ έναντι 3,077 εκατ.€ της αντίστοιχης προηγούµενης 

περιόδου, σηµειώνοντας αύξηση κατά  1,91%.  

Το κόστος πωληθέντων σε επίπεδο Οµίλου ανήλθε κατά την περίοδο 01.07.2012-31.12.2012 σε 720 χιλ.€   

έναντι 703  χιλ.€ της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου. 

Ο Όµιλος  κατά το πρώτο εξάµηνο της διαχειριστικής χρήσης 01.07.2012 – 30.06.2013 είχε κέρδη µετά από 

φόρους  537 χιλ.€  έναντι κερδών  1,033 εκατ.€  της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου δηλαδή 

παρουσίασε µείωση της τάξεως του  48,04%, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έκτακτη εισφορά 

αλληλεγγύης 25% επί των εσόδων από Α.Π.Ε λόγω της  οικονοµικής κρίσης και η οποία ανήλθε για το 

διάστηµα 01.07.2012 - 31.12.2012 σε 784 χιλ.€. Σύµφωνα  µε το νόµο η εισφορά θα καταβάλλεται για δύο 

έτη ήτοι έως και την χρήση 01.07.2013 – 30.06.2014. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA) ανήλθε  σε 

1,978 εκατ.€ στη περίοδο 01.07.2012 – 31.12.2012 σε επίπεδο Οµίλου, έναντι κερδών  2,883 εκατ.€ της 

αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου .  

Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 170 χιλ. € τα οποία αφορούν σε αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις 

επιχορηγουµένων παγίων του αναπτυξιακού Ν.3299/2004.  

Τα έξοδα διοίκησης  ανήλθαν στον Όµιλο σε 274 χιλ.€ έναντι 155 χιλ.€ της αντίστοιχης προηγούµενης 

περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση κατά  76,84% γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε έξοδα 

συµβούλου για την ολοκλήρωση του φακέλου και είσπραξη της επιχορήγησης του Ν.3299/2004. 

Τα άλλα έξοδα ανήλθαν στον Όµιλο σε 831 χιλ.€ κατά την περίοδο 01/07/2012 – 31.12.2012 έναντι 3,5 χιλ.€ 

την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο  παρουσιάζοντας µεγάλη αύξηση η οποία οφείλεται στην ειδική 
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εισφορά αλληλεγγύης στα έσοδα των εταιρειών από Α.Π.Ε.   

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) ανήλθε σε 893 χιλ.€ έναντι 973 χιλ.€  της αντίστοιχης προηγούµενης 

περιόδου και αφορά σε τόκους και έξοδα οµολογιακών δανείων.  

 

Επί του Ισολογισµού του Οµίλου 

Η αξία κτήσης του Ενσώµατου Παγίου Ενεργητικού του Οµίλου ανέρχεται σε 27,971 εκατ.€. Το συνολικό 

αναπόσβεστο υπόλοιπο του Ενσώµατου Πάγιου Ενεργητικού  του Οµίλου ανέρχεται στις 31.12.2012 σε 

25,526 εκατ.€  έναντι 26,190 εκατ.€ την 30.06.2012. 

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό του Οµίλου παρουσίασε αύξηση  κατά  132 χιλ.€,  από 12,460 εκατ.€ την 

30.06.2012  σε 12,593 εκατ.€ την 31.12.2012.  

Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ανέρχονται σε 6,677 εκατ.€ την 31.12.2012  έναντι 6,140 εκατ.€ την  

30.06.2012  διαφορά που προκύπτει  από τα κέρδη περιόδου  µετά από φόρους  ποσού 537 χιλ.€ .  

Ο συνολικός  δανεισµός του οµίλου  κατά  την 31.12.2012  ανέρχεται  σε ποσό  23,244  εκατ.€  έναντι 23,527  

εκατ.€ την 30.6.2012. 

Για την εξασφάλιση των δανείων του οµίλου έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ύψους 1.600.000 ευρώ  

επί των αγροτεµαχίων της θυγατρικής εταιρείας «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Επιπλέον έχει ενεχυρασθεί το µεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας καθώς επίσης και 

σύνολο των µετοχών της .Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των τραπεζικών δανείων κατά την 31.12.2012 που 

καλύπτεται µε εµπράγµατες ασφάλειες και ενέχυρα ανέρχεται στο ποσό των 18,278 εκατ.€  που αφορά στη 

θυγατρική  εταιρεία « SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Η διάρθρωση του δανεισµού κατά την 31.12.2012 για τον όµιλο και την εταιρεία παρατίθεται στην σηµείωση 

12 των οικονοµικών καταστάσεων. 

Τα ταµειακά διαθέσιµα του οµίλου ανέρχονται σε 8,816 εκατ.ευρώ. 

 

Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Οµίλου 

31.12.2012 30.06.2012

0,3303 0,3224

0,2123 0,1888

4,4387 4,5523

4,7099 5,2957

0,2616 0,2344

13,4374 14,1218

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Κυκλοφορούν / Σύνολο Ενεργητικού

Οικονοµικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια

Ίδια κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό  

Σύνολο Ενεργητικού/ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
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Προβλεπόµενη εξέλιξη του Οµίλου  

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η πρώτη µεγάλη επένδυση 

φωτοβολταϊκού πάρκου  η οποία άρχισε στις αρχές Σεπτεµβρίου 2010  ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 

2011. Από τον Μάρτιο του 2011 ο Όµιλος παράγει ηλεκτρική ενέργεια  και οι αποδόσεις ξεπερνούν τις 

αναµενόµενες. Η λειτουργία του φωτοβολταικού πάρκου θα εξασφαλίζει στον Όµιλο  στα επόµενα χρόνια 

επαρκή κεφάλαια για επέκταση των δραστηριοτήτων του και ανάπτυξη αυτών. Η  διοίκηση  

προσανατολίζεται  σε ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον κλάδο της ενέργειας και ειδικότερα  στην 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καθώς εκτιµά, ότι ο ενεργειακός κλάδος  στην 

Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, είναι πολλά υποσχόµενος. 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός της διοίκησης  µε την  δραστηριοποίηση του οµίλου  στον ενεργειακό κλάδο των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας  µέσω των θυγατρικών της εταιρειών   «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε» υλοποιείται. Ο όµιλος έχει  λάβει 

περαιτέρω άδειες παραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο και βιοµάζα και 

απαιτείται η Α.Ε.Π.Ο ( Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ) για την έκδοση της Άδειας 

Εγκατάστασης .Οι αλλαγές στο νοµοθετικό πλαίσιο οι δυσχέρειες από την αποκεντρωµένη διοίκηση 

καθυστέρησαν σοβαρά την έκδοση των αδειών .Ήδη όµως οι διαδικασίες προχωρούν  και αναµένονται να 

ολοκληρωθούν οι σχετικές αδειοδοτήσεις µε  στόχο έχει την άµεση υλοποίηση των σταθµών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

Παράλληλα, εξετάζει την εξαγορά αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συστήµατα και 

ταυτόχρονα το ενδεχόµενο στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων έργων που θα δώσουν στον 

όµιλο ισχυρό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού.  

Η ∆ιοίκηση διερευνά το ενδεχόµενο για είσοδο της εταιρείας και στον τοµέα βιοκαυσίµων , πρωτίστως στην 

εµπορία βιοντήζελ και βιοαιθανόλης και µετέπειτα σε ενδεχόµενη παραγωγή αυτών µέσω κατασκευής 

εργοστασίου παραγωγής βιοντήζελ και βιοαιθανόλης αντίστοιχα . 

 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια  του ∆.Λ.Π 24  

Οι συναλλαγές του οµίλου µε τα συνδεδεµένα µέρη αναφέρονται στη σηµείωση 22 των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

Αχαρνές, 27 Φεβρουαρίου 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ευριπίδης ∆οντάς 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

Προς τους µετόχους της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας 

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2012 και τις σχετικές εταιρικές 

και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της 

εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, 

που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για 

την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης 

συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και 

λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 

επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε 

στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Εµµανουήλ Ν. Μανουσάκης 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 27271 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125 



  

 

 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  01.07.2012-31.12.2012 

  8 

 

 
Ενδιάµεσες  Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις  

Στοιχεία Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 

(Ποσά Σε Ευρώ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 5 25.526.304,11 26.189.605,08 0,00 0,00

Μακροπρόθεσµες και λοιπές απαιτήσεις 3.146,00 3.146,00 0,00 0,00

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 6 0,00 0,00 7.495.000,00 7.495.000,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 19.1 0,00 0,00 4.021,33 4.870,44

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 25.529.450,11 26.192.751,08 7.499.021,33 7.499.870,44

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Εµπορικές απαιτήσεις 7 3.572.175,15 2.864.829,33 351.523,11 376.129,92

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 8 204.975,92 7.786.742,25 120.328,14 50.328,14

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 8.815.546,88 1.808.775,79 346.015,51 332.540,19

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 12.592.697,95 12.460.347,37 817.866,76 758.998,25

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.122.148,06 38.653.098,45 8.316.888,09 8.258.868,69

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο 10 3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00

Λοιπά αποθεµατικά 151.385,19 27.556,64 0,00 0,00

Αποτελέσµατα Εις Νέον 11 3.035.131,30 2.622.047,94 -226.596,81 -447.727,14

6.676.516,49 6.139.604,58 3.263.403,19 3.042.272,86

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.676.516,49 6.139.604,58 3.263.403,19 3.042.272,86

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 19.2 224.760,70 318.204,13 0,00 0,00

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 12.1 22.210.000,00 22.457.500,00 4.694.000,00 4.770.500,00

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 6.173.854,29 7.000.662,00 0,00 0,00

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 28.608.614,99 29.776.366,13 4.694.000,00 4.770.500,00

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 1.198.993,64 1.231.017,64 25.129,12 98.385,02

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 143.505,20 351.323,52 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 12.2 1.034.256,27 1.069.449,91 272.437,35 287.915,25

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 14 460.261,47 85.336,67 61.918,43 59.795,56

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 2.837.016,58 2.737.127,74 359.484,90 446.095,83

Σύνολο υποχρεώσεων 31.445.631,57 32.513.493,87 5.053.484,90 5.216.595,83

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 38.122.148,06 38.653.098,45 8.316.888,09 8.258.868,69

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 12 έως 31 αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 (Ποσά σε  Ευρώ) 

Σηµ.
01.07.2012 

31.12.2012

01.07.2011 

31.12.2011

01.10.2012 

31.12.2012

01.10.2011 

31.12.2011

01.07.2012 

31.12.2012

01.07.2011 

31.12.2011

01.10.2012 

31.12.2012

01.10.2011 

31.12.2011

Κύκλος Εργασιών 3.135.509,94 3.076.788,41 1.076.318,12 984.133,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Κόστος Πωλήσεων (720.242,70) (702.561,13) (370.324,99) (342.405,47) 0,00 0,00 0,00 0,00

Μικτό αποτέλεσµα 2.415.267,24 2.374.227,28 705.993,13 641.727,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Άλλα Έσοδα 15 169.903,40 0,00 169.903,38 0,00 443.291,16 461.387,00 348.791,15 366.887,00

Έξοδα ∆ιοίκησης (273.889,42) (154.879,42) (223.457,36) (101.750,07) (74.171,64) (87.155,51) (41.176,31) (47.609,16)

Αλλα Έξοδα 16 (830.838,17) (3.500,00) (830.838,16) (3.500,00) 0,00 (2.000,00) 0,00 (2.000,00)

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 1.480.443,05 2.215.847,86 (178.399,01) 536.477,74 369.119,52 372.231,49 307.614,84 317.277,84

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0,00 11.424,31 0,00 8.493,06 0,00 1.472,92 0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (893.469,37) (984.392,85) (427.981,04) (492.483,30) (147.140,08) (174.946,25) (71.822,04) (88.524,44)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 17 (893.469,37) (972.968,54) (427.981,04) (483.990,24) (147.140,08) (173.473,33) (71.822,04) (88.524,44)

Κέρδη / (Ζηµίες) περιόδου προ φόρων 586.973,68 1.242.879,32 (606.380,05) 52.487,50 221.979,44 198.758,16 235.792,80 228.753,40

Φόρος εισοδήµατος 18 (50.061,77) (209.506,22) 194.109,73 77.868,79 (849,11) (849,11) (424,55) (849,11)

Κέρδη / (Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους (Α) 536.911,91 1.033.373,10 (412.270,32) 130.356,29 221.130,33 197.909,05 235.368,25 227.904,29

Ιδιοκτήτες µητρικής 536.911,91 1.033.373,10 (412.270,32) 130.356,29 221.130,33 197.909,05 235.368,25 227.904,29

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 536.911,91 1.033.373,10 (412.270,32) 130.356,29 221.130,33 197.909,05 235.368,25 227.904,29

Μείωση αναβαλλόµενης φορολογίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) 536.911,91 1.033.373,10 (412.270,32) 130.356,29 221.130,33 197.909,05 235.368,25 227.904,29

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.480.443,05 2.215.847,86 (178.399,01) 536.477,74 369.119,52 372.231,49 307.614,84 317.277,84

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων

1.977.903,60 2.883.211,79 (14.620,38) 870.159,75 369.119,52 372.231,49 307.614,84 317.277,84

Κέρδη /(Ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής για την 
περίοδο (εκφρασµένα σε ευρώ/µετοχή) - Βασικά

20 0,0492 2,9610 (0,0378) 0,3735 0,0203 0,5671 0,0216 0,6530

Κέρδη /(Ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής για την 
περίοδο (εκφρασµένα σε ευρώ/µετοχή) - Αποµειωµένα

20 0,0492 2,9610 (0,0378) 0,3735 0,0203 0,5671 0,0216 0,6530

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
Οι καταστάσεις από τις σελίδες 12 έως 31 αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης Οµίλου 

 

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2011 3.490.000,00 0,00 -255.132,51 3.234.867,49

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 1.033.373,10 1.033.373,10

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 0,00 27.556,64 -27.556,64 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2011 3.490.000,00 27.556,64 750.683,95 4.268.240,59

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2012 3.490.000,00 27.556,64 2.622.047,94 6.139.604,58

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 536.911,91 536.911,91

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικόυ 0,00 123.828,55 -123.828,55 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2012 3.490.000,00 151.385,19 3.035.131,30 6.676.516,49

 
 

Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης Εταιρείας 

 

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2011 3.490.000,00 0,00 -803.317,41 2.686.682,59

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 197.909,05 197.909,05

Υπόλοιπα 31.12.2011 3.490.000,00 0,00 -605.408,36 2.884.591,64

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2012 3.490.000,00 0,00 -447.727,14 3.042.272,86

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 221.130,33 221.130,33

Υπόλοιπα 31.12.2012 3.490.000,00 0,00 -226.596,81 3.263.403,19

 
   
 
Οι καταστάσεις από τις σελίδες 12 έως 31 αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών     
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

 

01.07.2012 

31.12.2012

01.07.2011 

31.12.2011

01.07.2012 

31.12.2012

01.07.2011 

31.12.2011

 Λειτουργικές δραστηριότητες  

 Εισπράξεις από απαιτήσεις  2.051.902,93 4.287.112,96 569.854,93 193.725,00

Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.  -506.140,73 -263.696,84 -247.261,63 -105.091,57

(Πληρωµές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  -122.465,66 -995,14 0,00 0,00

Τόκοι πληρωθέντες  -928.663,01 -785.024,08 -162.617,98 -159.155,98

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  
494.633,53 3.237.396,90 159.975,32 -70.522,55

Επενδυτικές δραστηριότητες  

Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και 
άϋλων παγίων στοιχείων  

-36.497,44 -2.492.920,91 0,00 0,00

Είσπραξη Επιχορήγησης 6.796.135,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) 

θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κπλ
0,00 0,00 0,00 0,00

Πληρωµές για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σε 
θυγατρική

0,00 0,00 -70.000,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες  0,00 11.424,31 0,00 1.472,92

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)  
6.759.637,56 -2.481.496,60 -70.000,00 1.472,92

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  0,00 0,00 0,00 0,00

Εξοφλήσεις δανείων  -247.500,00 -3.000.000,00 -76.500,00 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  
-247.500,00 -3.000.000,00 -76.500,00 0,00

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά 

διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)  
7.006.771,09 -2.244.099,70 13.475,32 -69.049,63

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

περιόδου
1.808.775,79 4.440.075,71 332.540,19 317.399,46

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

περιόδου
8.815.546,88 2.195.976,01 346.015,51 248.349,83

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Οι καταστάσεις από τις σελίδες 12 έως 31  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Επιλεγµένες σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

1.Πληροφορίες για τον Όµιλο 

1.1 ∆οµή του  Οµίλου της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

H εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»  (εφεξής η «Εταιρεία») και οι θυγατρικές της (εφεξής ο «Όµιλος»)  έχουν ως κύρια 

δραστηριότητα την λειτουργία µονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών, στην παραγωγή και διάθεση 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή µη και την  συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και 

θερµότητας υψηλής απόδοσης και συναφείς δραστηριότητες.  

Η εταιρεία  καθώς και οι θυγατρικές αυτής έχουν έδρα στον δήµο Αχαρνών Αττικής, 15
ο
 χιλ. Λεωφόρου  

Πάρνηθος. 

 Η εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, της οποίας οι µετοχές διαπραγµατεύονται  στην 

Νεοαναπτυσσόµενων Εταιρειών Αγορά, του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου από τις 28 Ιουνίου 2012, είναι µέλος 

του οµίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ που έχει έδρα στην Ελλάδα. 

Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ είναι η κορυφαία µητρική του οµίλου και οι µετοχές της 

διαπραγµατεύονται στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών . 

Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε είναι ενδιάµεση µητρική του οµίλου ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΕΒΕ και συνιστά και αυτή όµιλο εταιρειών µε τις κατά 100% θυγατρικές εταιρείες SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε.  

Οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου που περιελήφθησαν  στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  της 

31.12.2012 είναι οι εξής: 

α/α Επωνυµία  
Χώρα  
εγκ/σης 

Σχέση 
συµµετοχής 

Ποσοστό 
συµµετοχής 
31.12.2012 

Μέθοδος 
Ενοποίησης  

1 SELECTED VOLT A.E.E  Ελλάδα ‘Άµεση 100,00% Ολική ενοποίηση 

3 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  ΑΕ  Ελλάδα ‘Άµεση 100,00% Ολική ενοποίηση 

 
Η εταιρεία είναι εγκατεστηµένη σε µισθωµένες κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο 15ο χιλιόµετρο της 

Λεωφόρου Πάρνηθος - Αχαρνές  Αττικής.  

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται την 31.12.2012 στο ποσό των 3.490.000 €. 

 

 1.2 Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Η Εταιρεία βάσει του καταστατικού της δύναται να διοικείται από 3 έως 11 µέλη.  

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης ∆εκεµβρίου 2010 εκλέχθηκε νέο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής , και παρατείνεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του 

καταστατικού της µέχρι της ηµέρα εκλογής νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση τους 

έτους λήξεως της θητείας και  αποτελείται από τα κάτωθι µέλη : 

Ευριπίδης  Χαραλάµπους ∆οντάς , Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Απόστολος Ηλία ∆οντάς  Αντιπρόεδρος    

Απόστολος Ιωάννου ∆οντάς  µέλος 
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1.3 Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του οµίλου αναφέρονται στη σηµείωση 18 των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 1.4 Εποπτεύουσα αρχή 

Η Εποπτεύουσα αρχή είναι για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων 

Εταιρειών» το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.   

Η Εποπτεύουσα αρχή για την εφαρµογή και τήρηση των υποχρεώσεων µας ως Εκδότες Εισηγµένης 

Εταιρείας στην ΝεοΑναπτυσσοµένων Εταιρειών Αγορά είναι το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ/CSE). 

 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 

Οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν στην περίοδο 

από 01.07.2012 έως 31.12.2012  της διαχειριστικής χρήσης 01.07.2012 έως 30.06.2013, έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους.  

Οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, της περιόδου 

01.07.2012 εως 31.12.2012, έχουν καταρτισθεί σύµφωνα  µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), καθώς και των διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων και την µόνιµη επιτροπή  ∆ιερµηνειών που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Α.:  

Σύµφωνα µε  την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία  1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε 

από το Νόµο 3301/04) οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες  σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών 

(εσωτερικού ή εξωτερικού) και οι θυγατρικές τους, υποχρεούνται να ετοιµάζουν  τις οικονοµικές τους 

καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν  µετά  την 1η Ιανουαρίου 2005,  σύµφωνα µε  τα ∆.Π.Χ.Α. Βάσει 

του ∆.Π.Χ.Α. 1 και της προαναφερθείσας ελληνικής νοµοθεσίας οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωµένες να 

παρουσιάσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική του οµίλου «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και 

συµπεριλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις του  οµίλου  µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η 

µητρική εταιρεία συµµετέχει άµεσα στο κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 98,98%.  

Οι λογιστικές πολιτικές και οι µέθοδοι υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκαν για την κατάρτιση των 

ενδιάµεσων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2012 είναι οι ίδιες µε εκείνες 

που ακολουθήθηκαν και στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30.06.2012 (Χρήση 

2011 - 2012).  

 

2.1  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της 

Εταιρείας και του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2012  

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - Μεταβιβάσεις  

χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  στοιχείων»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεµβρίου 2011, L 305/23.11.2011) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονοµικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται µε τις µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και το αποτέλεσµα των κινδύνων αυτών στην οικονοµική θέση µιας οντότητας. 

Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά µε τις µεταβιβάσεις, 

ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Με την 

τροποποίηση ευθυγραµµίζονται σε γενικές γραµµές οι σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και των Αµερικάνικων γενικώς παραδεκτών λογιστικών 

αρχών (GΑΑΡ). Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και του Οµίλου. 

Οι κατωτέρω δύο τροποποιήσεις προτύπων έχουν εφαρµογή στην τρέχουσα χρήση 2012. Ωστόσο 

εγκρίθηκαν από  την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται υποχρεωτικά  το  

αργότερο,  από  την  ηµεροµηνία  έναρξης  του  πρώτου  οικονοµικού  έτους   που  αρχίζει  από την 

ηµεροµηνία αυτή ή µεταγενέστερα. 

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

–  Σοβαρός  υπερπληθωρισµός  και  άρση  καθορισµένων ηµεροµηνιών  για  υιοθετούντες  για  

πρώτη  φορά» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011.  

Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 

σύµφωνα µε την οποία µία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ∆ΠΧΑ και το λειτουργικό της νόµισµα 

είναι νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης οι 

συνθήκες πληθωρισµού έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», δύναται να κάνει 

χρήση της εξαίρεσης να αποτιµήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την 

«οµαλοποίηση» του νοµίσµατος, στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία  µετάβασης στα ∆ΠΧΑ και να 

χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισµό έναρξης. Στην 

περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του νοµίσµατος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η 

εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο µικρότερη των 12 µηνών. Επίσης καταργούνται οι 

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις 

που προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίµηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική 

αναγνώριση, των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι ηµεροµηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση 

«ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ». 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  και του Οµίλου. 
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∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος –  Αναβαλλόµενος  φόρος:  Ανάκτηση  υποκείµενων  

περιουσιακών  στοιχείων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 

360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012. 

Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται µε ένα 

περιουσιακό στοιχείο ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου µέσω χρήσης ή µέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειµενικό να 

εκτιµηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό 

στοιχείο αποτιµάται µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας του ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία 

παρέχει µια πρακτική λύση στο πρόβληµα µε την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής 

αξίας θα πραγµατοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες µέσω πώλησης. Η Εταιρεία  και ο Όµιλος δεν 

αναµένουν ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων- Παρουσίαση  των  στοιχείων  

των  λοιπών  συνολικών  εσόδων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η  Ιουλίου 2012. 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να 

οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, ώστε να 

φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο . 

Η Εταιρεία  και ο Όµιλος εφαρµόζει την τροποποίηση αυτή από τη χρήση 2012 – 2013 η οποία δεν επιδρά 

στις οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 

2013 και δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όµιλο   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 

υποχρεωτικά για  περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Η  Εταιρεία και ο Όµιλος  

δεν έχουν εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς-Κρατικά ∆άνεια» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 

σύµφωνα µε την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ, µία εταιρία δεν θα πρέπει να εφαρµόσει 

αναδροµικά τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 αναφορικά µε τα υφιστάµενα, κατά την 

ηµεροµηνία της µετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να 

αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί µε επιτόκιο 

χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε 

αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή µε τα ∆ΠΧΑ, η εταιρία θα 
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πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το 

δάνειο µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, µία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα 

∆ΠΧΑ δύναται να εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που 

χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την προϋπόθεση ότι η απαιτούµενη πληροφόρηση 

υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

και του Οµίλου. 

∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 

µε  την οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία  και ο Όµιλος εξετάζει τις 

επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

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 και τη 

λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία και ο Όµιλος βρίσκονται  στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του 

∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν µπορούν να εφαρµόσουν  το ∆ΠΧΑ 

9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα 

αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση  Εύλογης  Αξίας» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 

πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το 

οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 

καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι 

µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία και ο Όµιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης 

του ∆ΠΧΑ 13 στις οικονοµικές τους καταστάσεις.  
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∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια 

εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα 

(προγράµµατα καθορισµένων παροχών-«µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις 

αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή 

πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις 

επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος στα 

αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Η Εταιρεία και ο Όµιλος 

δεν αναµένουν ότι η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19  θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.   

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) 

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός  χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  

στοιχείων  και  χρηµατοοικονοµικών  υποχρεώσεων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1256/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 7 τις 

σχετικές γνωστοποιήσεις .  

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος   αποκάλυψης  στη  φάση  της  παραγωγής  σε  ορυχείο  επιφανείας» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει  από τη δραστηριότητα 

αποµάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας,  για να αποκτηθεί πρόσβαση σε 

µεταλλευτικά κοιτάσµατα.  

Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Τον Μάιο του 2011 το  Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  

καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  

άλλες  οντότητες»   και τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές  οικονοµικές  καταστάσεις»  και ∆ΛΠ 28 

«Επενδύσεις  σε  συγγενείς  επιχειρήσεις  και  κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω 

τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται 

υποχρεωτικά   το  αργότερο,  από  την  ηµεροµηνία  έναρξης  του πρώτου οικονοµικού τους έτους που 

αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου  2014  ή  µετά  από  αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν 

ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης τους  

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 
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∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις» .Τα 

δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το 

τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για 

επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».  

∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις 

σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 

επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της 

καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο  

∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο». 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις 

απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονταν στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 

στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα 

για το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του 

ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.  

∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από κοινού 

ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 

παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε 

δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν 

είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες 

δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι 

συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού 

συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  άλλες  οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που 
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σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και 

µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να 

προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το 

∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες  µετάβασης 

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση 

όσον αφορά τη µετάβαση  στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να 

παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Για τις 

γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µη  ενοποιούµενες  δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι 

τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την 

πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013.  

Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες 

Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  παρέχουν µια εξαίρεση 

από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες 

Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που 

επιµετράται στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές οι 

οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του 

Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις 

σε 5 υφιστάµενα πρότυπα . Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013.  

Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 περισσότερες από 

µία φορά κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να 

εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε από µία προγενέστερη ηµεροµηνία. 

∆ΛΠ 1   «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οντότητα 

παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι 

µια οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη 

µετάβαση στα ∆ΠΧΑ. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να ταξινοµηθούν ως 
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πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

∆ΛΠ 32  «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές προς τους 

µετόχους και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 

των τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

3.Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης:  

Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της εταιρείας, η ∆ιοίκηση  προβαίνει σε εκτιµήσεις, 

παραδοχές και κρίσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στα κονδύλια που αναγνωρίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις  επανεξετάζονται από τη 

∆ιοίκηση περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους 

εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε 

δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων 

τους επόµενους  12 µήνες έχουν ως εξής:  

 

Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)  

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

(going concern basis).  

 

Προβλέψεις αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις  

∆εν υπάρχουν απαιτήσεις για τις οποίες θα έπρεπε να διενεργηθούν προβλέψεις αποµείωσης . 

 

Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή 

των λογιστικών αρχών. 

4.Πληροφορίες ανά τοµέα 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» ,η εφαρµογή του οποίου άρχισε  από 01/01/2009, µια 

οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες χωριστά για κάθε λειτουργικό τοµέα ο οποίος αποτελεί 

συστατικό της µέρος και α) αναλαµβάνει επιχειρηµατικές δραστηριότητες από τις οποίες δύναται να αποκτά 

έσοδα και να αναλαµβάνει έξοδα β) του οποίου τα αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τον επικεφαλής 

λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων της οντότητας για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή 

πόρων στον τοµέα και την εκτίµηση της αποδόσεως του και γ) για τον οποίο διατίθενται χωριστές 

χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. 

Οι τοµείς του Οµίλου είναι οι µονάδες που πωλούν διαφορετικά αγαθά και οι γεωγραφικές περιοχές όπου 

αυτά διατίθενται. 
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Ο  όµιλος δραστηριοποιείται στο τοµέα της ενέργειας 

Ο τοµέας της ενέργειας περιλαµβάνει παραγωγή και διάθεση ενέργειας µε επίκεντρο τις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας, καθώς και διαχείριση ενεργειακών έργων.   

Λειτουργεί φωτοβολταικό πάρκο ισχύος 9,99 Mw  στο δήµο Φαρσάλων  νοµού Λαρίσης . 

Πληροφόρηση σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες 

Σύµφωνα  µε το ∆ΠΧΑ 8 παρ.32,  µια οικονοµική οντότητα αναφέρει τα έσοδα που προέρχονται από 

εξωτερικούς πελάτες για κάθε προϊόν  και υπηρεσία ή κάθε οµάδα προϊόντων εκτός εάν οι απαιτούµενες 

πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες και το κόστος ανάπτυξης τους είναι υπερβολικό. 

 
Η ανάλυση του αποτελέσµατος των τοµέων έχει ως εξής: 

 

Ενέργεια
Εγγραφές 

ενοποίησης
Οµιλος

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 3.135.509,94 0,00 3.135.509,94

Κόστος Πωλήσεων (720.242,70) 0,00 (720.242,70)

Μικτό αποτέλεσµα 2.415.267,24 0,00 2.415.267,24

Άλλα Έσοδα 613.194,55 (443.291,15) 169.903,40

Έξοδα ∆ιάθεσης 0,00 0,00 0,00

Έξοδα ∆ιοίκησης (717.180,57) 443.291,15 (273.889,42)

Άλλα Έξοδα (830.838,17) 0,00 (830.838,17)

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 1.480.443,05 0,00 1.480.443,05

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0,00 0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (893.469,37) 0,00 (893.469,37)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (893.469,37) 0,00 (893.469,37)

Κέρδη/ (Ζηµίες) περιόδου προ φόρων 586.973,68 0,00 586.973,68

Φόρος εισοδήµατος (50.061,77) 0,00 (50.061,77)

Κέρδη / (Ζηµίες) περιόδου µετα από φόρους (Α) 536.911,91 0,00 536.911,91

Ιδιοκτήτες µητρικής 536.911,91 0,00 536.911,91

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 536.911,91 0,00 536.911,91

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) 536.911,91 0,00 536.911,91

Ιδιοκτήτες µητρικής 536.911,91 0,00 536.911,91

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 536.911,91 0,00 536.911,91

31.12.2012
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Ενέργεια
Εγγραφές 

ενοποίησης
Όµιλος

Πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες 3.076.788,41 0,00 3.076.788,41

Κόστος Πωλήσεων (702.561,13) 0,00 (702.561,13)

Μικτό αποτέλεσµα 2.374.227,28 0,00 2.374.227,28

Άλλα Έσοδα 461.387,00 (461.387,00) 0,00

Έξοδα ∆ιοίκησης (616.266,42) 461.387,00 (154.879,42)

Αλλα Έξοδα (3.500,00) 0,00 (3.500,00)

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 2.215.847,86 0,00 2.215.847,86

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 11.424,31 0,00 11.424,31

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (984.392,85) 0,00 (984.392,85)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (972.968,54) 0,00 (972.968,54)

Κέρδη/ (Ζηµίες) περιόδου προ φόρων 1.242.879,32 0,00 1.242.879,32

Φόρος εισοδήµατος (209.506,22) 0,00 (209.506,22)

Κέρδη / (Ζηµίες) περιόδου µετα από φόρους (Α) 1.033.373,10 0,00 1.033.373,10

Ιδιοκτήτες µητρικής 1.033.373,10 0,00 1.033.373,10

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 1.033.373,10 0,00 1.033.373,10

Λοιπά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από φόρους (Α+Β) 1.033.373,10 0,00 1.033.373,10

Ιδιοκτήτες µητρικής 1.033.373,10 0,00 1.033.373,10

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 1.033.373,10 0,00 1.033.373,10

31.12.2011

 

 

Επενδύσεις ανά τοµέα 

 

31.12.2012 Ενέργεια
Εγγραφές 

ενοποίησης
Όµιλος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 25.526.304,11 0,00 25.526.304,11

Προσθήκες χρήσης 01.07.2012-31.12.2012 4.062,96 0,00 4.062,96
 

 

30.06.2012 Ενέργεια
Εγγραφές 

ενοποίησης
Όµιλος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 26.189.605,08 0,00 26.189.605,08

Προσθήκες χρήσης 01.07.2011-30.06.2012 0,00 0,00 0,00
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5.Ενσώµατα πάγια 

31.12.2012 ο Όµιλος 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   

Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Μηχ. - Τεχν. 

Εγκατ. & Λοιπ. 

Μηχ. Εξοπλ.

Ακινητοποιήσεις 

υπό Εκτέλεση
Σύνολο

Αξία κτήσης  30/6/2012 1.272.329,32 153.611,43 26.540.945,19 0,00 27.966.885,94

Αγορές περιόδου , Προσθήκες, Βελτιώσεις-
Μειώσεις

0,00 0,00 0,00 4.062,96 4.062,96

Σύνολο αξίας κτήσης  31/12/2012 1.272.329,32 153.611,43 26.540.945,19 4.062,96 27.970.948,90

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2012 0,00 10.632,89 1.766.647,97 0,00 1.777.280,86

Τακτικές αποσβέσεις περιόδου 0,00 3.840,30 663.523,63 0,00 667.363,93

Σύνολο αποσβέσεων περιόδου 0,00 3.840,30 663.523,63 0,00 667.363,93

Αξία αποσβεσθέντων 31/12/2012 0,00 14.473,19 2.430.171,60 0,00 2.444.644,79

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012 1.272.329,32 139.138,24 24.110.773,59 4.062,96 25.526.304,11

25.526.304,11Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

 
Για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων του οµίλου ανεξόφλητου υπολοίπου την 31.12.2012 ευρώ 

18.277.818,92 έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης επί των αγροτεµαχίων της θυγατρικής SELECTED 

VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνολικού ποσού ευρώ 1.600.000,00. 

 
30.06.2012 ο Όµιλος 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   

Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Μηχ. - Τεχν. 

Εγκατ. & Λοιπ. 

Μηχ. Εξοπλ.

Ακινητοποιήσεις 

υπό Εκτέλεση
Σύνολο

Αξία κτήσης  30/6/2011 1.272.329,32 153.611,43 26.540.945,19 3.500,00 27.970.385,94

Αγορές χρήσης , Προσθήκες, Βελτιώσεις-
Μειώσεις

0,00 0,00 0,00 -3.500,00 -3.500,00

Σύνολο αξίας κτήσης  30/06/2012 1.272.329,32 153.611,43 26.540.945,19 0,00 27.966.885,94

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2011 0,00 2.952,28 439.600,71 0,00 442.552,99

Τακτικές αποσβέσεις χρήσης 0,00 7.680,61 1.327.047,26 0,00 1.334.727,87

Σύνολο αποσβέσεων χρήσης 0,00 7.680,61 1.327.047,26 0,00 1.334.727,87

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2012 0,00 10.632,89 1.766.647,97 0,00 1.777.280,86

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2012 1.272.329,32 142.978,54 24.774.297,22 0,00 26.189.605,08

26.189.605,08Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
 

 
Για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων του οµίλου ανεξόφλητου υπολοίπου την 30.06.2012 ευρώ 

18.468.534,66 έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης επί των αγροτεµαχίων της θυγατρικής SELECTED 

VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνολικού ποσού ευρώ 1.600.000,00. 
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6.Επενδύσεις σε θυγατρικές  

 

31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Αξία κτήσης 01.07.2012 0,00 0,00 7.495.000,00 7.495.000,00

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποµείωση 0,00 0,00 0,00 0,00

Αξία κτήσης 31.12.2012 0,00 0,00 7.495.000,00 7.495.000,00

Ο όµιλος Η εταιρεία

 
 
Οι συµµετοχές στις  θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν ως εξής : 
 

Επωνυµία 
Χώρα 

Εγκατάστασης

Σχέση 

Συµµετοχής

Ποσοστό  

Συµµετοχής 

31.12.2012

Αξία κτήσης 

31.12.2012

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα Άµεση 100% 7.435.000,00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε Ελλάδα Άµεση 100% 60.000,00

 
 

7.Εµπορικές απαιτήσεις  

31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Πελάτες 3.572.175,15 2.864.829,33 351.523,11 376.129,92

Μείον: προβλέψεις αποµείωσης 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 3.572.175,15 2.864.829,33 351.523,11 376.129,92

Ο όµιλος Η εταιρεία

 

     

8.Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 

31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Απαιτήσεις κατά Eλληνικού ∆ηµοσίου (Φ.Π.Α) 56.283,90 278.943,06 0,00 0,00

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών 0,00 0,00 120.000,00 50.000,00

Απαίτηση από εγκριθείσα επιχορήγηση Ν.3299/2004 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

Περιοδικές καταβολές δαπανών 2.310,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο 

(παρακρατούµενοι φόροι)
146.382,02 7.799,19 328,14 328,14

Σύνολο 204.975,92 7.786.742,25 120.328,14 50.328,14

Ο όµιλος Η εταιρεία
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9.Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Ταµείο 9.231,63 6.343,04 138,66 757,40

Καταθέσεις σε ευρώ 8.806.315,25 1.802.432,75 345.876,85 331.782,79

Σύνολο 8.815.546,88 1.808.775,79 346.015,51 332.540,19

Ο όµιλος Η εταιρεία

 
 
Τα διαθέσιµα  αντιπροσωπεύουν µετρητά και καταθέσεις  λογαριασµών όψεως διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 
 

10.Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το κεφάλαιο κατά την ίδρυση  της εταιρείας το 2009 ορίστηκε  σε εκατόν σαράντα  χιλιάδες (140.000) ευρώ, 

διαιρούµενο σε  δεκατέσσερις  χιλιάδες (14.000) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα  (10) ευρώ η  

καθεµία. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 6ης Σεπτεµβρίου 2010 το  µετοχικό  

κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  τρία εκατοµµύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ  (3.350.000) µε καταβολή 

µετρητών ,µε έκδοση τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων  (335.000) νέων ονοµαστικών µετοχών , 

ονοµαστικής αξίας  10 ευρώ  εκάστης. 

Έτσι, το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε τρία 

εκατοµµύρια τετρακόσιες ενενήντα  χιλιάδες ευρώ (3.490.000,00) διαιρούµενο σε τριακόσιες σαράντα εννέα 

χιλιάδες (349.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 9ης Απριλίου 2012 µειώθηκε η ονοµαστική 

αξία των µετοχών από (10€) δέκα ευρώ ανά µετοχή σε τριάντα δύο λεπτά του ευρώ (0,32) ανά µετοχή µε 

έκδοση 10.906.250 νέων ονοµαστικών µετοχών σε αντικατάσταση των 349.000 παλαιών ονοµαστικών 

µετοχών. 

Έτσι, το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µετά την παραπάνω µείωση της ονοµαστικής αξίας 

της µετοχής ανέρχεται σε τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (3.490.000,00) διαιρούµενο 

σε δέκα εκατοµµύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (10.906.250) ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (0,32) έκαστη. 

 

11.Αποτελέσµατα εις νέον  

31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Αποτελέσµατα σε νέον 3.035.131,30 2.622.047,94 -226.596,81 -447.727,14

Σύνολο 3.035.131,30 2.622.047,94 -226.596,81 -447.727,14

Ο όµιλος Η εταιρεία
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12.∆άνεια 

12.1 Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 
 

31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Τράπεζα Πειραιώς Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο 18.471.538,46 18.719.038,46 4.694.000,00 4.770.500,00

Τράπεζα Πειραιώς Μετατρέψιµο  Οµολογιακό ∆άνειο 3.738.461,54 3.738.461,54 0,00 0,00

Σύνολο 22.210.000,00 22.457.500,00 4.694.000,00 4.770.500,00

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
Η διοίκηση εκτιµά ότι οι προϋποθέσεις του δανεισµού σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης του 

µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου καθιστά ανενεργή τη δυνατότητα µετατροπής του δανείου σε µετοχές.  

 
12.2 Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός 

 

31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµου δανεισµού 495.000,00 495.000,00 153.000,00 153.000,00

∆ουλευµένοι τόκοι 539.256,27 574.449,91 119.437,35 134.915,25

Σύνολο 1.034.256,27 1.069.449,91 272.437,35 287.915,25

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 

 Για την εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων από ευρώ 18.277.818,92 την 31.12.2012 έχει εγγραφεί 

προσηµείωση υποθήκης επί των αγροτεµαχίων της θυγατρικής SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσού 1,6 εκατ.ευρώ. Επιπλέον έχει ενεχυρασθεί το µεγαλύτερο µέρος του 

ενεργητικού της εταιρείας καθώς επίσης και το σύνολο των µετοχών της. 

 
 

13.Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Προµηθευτές 1.198.993,64 1.231.017,64 25.129,12 98.385,02

Σύνολο 1.198.993,64 1.231.017,64 25.129,12 98.385,02

Η εταιρείαΟ όµιλος 
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14.Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 

 

31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 453.839,53 82.720,82 61.918,43 59.795,56

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 895,66 449,98 0,00 0,00

Οφειλόµενες αµοιβές προσωπικού 1.030,88 1.030,88 0,00 0,00

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 0,00 1.134,99 0,00 0,00

Λοιπές υποχρεώσεις 4.495,40 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 460.261,47 85.336,67 61.918,43 59.795,56

Ο όµιλος Η εταιρεία

 

 

15.Άλλα έσοδα 

01.07.2012 

31.12.2012

01.07.2011 

31.12.2011

01.07.2012 

31.12.2012

01.07.2011 

31.12.2011

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχ.παγίων 169.903,39 0,00 0,00 0,00

Εσοδα από παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 443.291,15 461.387,00

Λοιπά έσοδα 0,01 0,00 0,01 0,00

Σύνολο άλλων εσόδων 169.903,40 0,00 443.291,16 461.387,00

Ο όµιλος Η εταιρεία

 

 

16.Άλλα έξοδα 

 

01.07.2012 

31.12.2012

01.07.2011 

31.12.2011

01.07.2012 

31.12.2012

01.07.2011 

31.12.2011

Έκτακη Ειφορά Αλληλλεγγύης 783.877,49 0,00 0,00 0,00

Λοιπά έξοδα 46.960,68 3.500,00 0,00 2.000,00

Σύνολο άλλων εξόδων 830.838,17 3.500,00 0,00 2.000,00

Ο όµιλος Η εταιρεία
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17.Ανάλυση χρηµατοοικονοµικού κόστους 

01.07.2012 

31.12.2012

01.07.2011 

31.12.2011

01.07.2012 

31.12.2012

01.07.2011 

31.12.2011

Έσοδα από τόκους 0,00 11.424,31 0,00 1.472,92

Χρεωστικοί τόκοι (893.469,37) (984.392,85) (147.140,08) (174.946,25)

Σύνολο χρηµατοοικονοµικού κόστους (893.469,37) (972.968,54) (147.140,08) (173.473,33)

Ο όµιλος Η εταιρεία

 

18. Φόρος εισοδήµατος  

18.1 Ανάλυση φόρου εισοδήµατος 

 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Αναβαλλόµενος φόρος 143.505,20 (53.643,25) (849,11) (849,11)

Φόρος εισοδήµατος (193.566,97) (155.862,97) 0,00 0,00 

Σύνολο (50.061,77) (209.506,22) (849,11) (849,11)

Ο όµιλος Η εταιρεία

 
 
Η εταιρεία  και οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για  τη χρήση που έληξε την 

30.06.2010  καθώς και για την  εξαµηνιαία περίοδο από 01.07.2012 έως 31.12.2012. Ολοκληρώθηκε ο 

ειδικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 30.06.2011 και την 30.06.2012 

από τον νόµιµο ελεγκτή σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ.5 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει, και χορηγήθηκε 

έκθεση  φορολογικής συµµόρφωσης µε Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη. 

Από τον έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν αναµένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις που να έχουν 

ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Η εταιρεία για την χρήση 01.07.2012 – 30.06.2013 θα φορολογηθεί µε συντελεστή 20%. 

 

19.Αναβαλλόµενοι φόροι 

19.1 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00

Εξόδων  εγκατάστασης 0,00 0,00 4.021,33 4.870,44

Σύνολο 0,00 0,00 4.021,33 4.870,44

Ο όµιλος Η εταιρεία

 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση υπολογίστηκε µε συντελεστή 20%.  
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19.2 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Mηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 194.083,43 141.001,54 0,00 0,00

Τόκων και λοιπών εξόδων 166.298,58 190.312,05 0,00 0,00

Κτιρίων -1,30 -1,30 0,00 0,00

Εξόδων  εγκατάστασης -135.620,01 -13.108,16 0,00 0,00

Σύνολο 224.760,70 318.204,13 0,00 0,00

Ο όµιλος Η εταιρεία

 

 

20.Κέρδη / (Ζηµίες) ανά µετοχή 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Κέρδη / (Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους  που 

αναλογούν στους ιδιοκτήτες 
536.911,91 1.033.373,10 221.130,33 197.909,05

Σταθµισµένος Μ.Ο µετοχών 10.906.250 349.000 10.906.250 349.000

Κέρδη / (Ζηµίες)  ανά µετοχή σε ευρώ βασικά       0,0492 2,9610 0,0203 0,5671

Κέρδη / (Ζηµίες)  ανά µετοχή σε ευρώ αποµειωµένα 0,0492 2,9610 0,0203 0,5671

Ο Όµιλος Η εταιρεία

 

 

21.Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 

 

∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από  ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 

22.Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια  του ∆.Λ.Π 24 

 

Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 443.291,15 461.387,00

Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολα 0,00 0,00 443.291,15 461.387,00

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 11.364,00 0,00 0,00 0,00

Απο Κορυφαία Μητρική 48.826,00 79.933,00 48.826,00 79.933,00

Σύνολα 60.190,00 79.933,00 48.826,00 79.933,00

Απαιτήσεις 31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Από θυγατρικές 0,00 0,00 471.523,11 426.129,92

Απο λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολα 0,00 0,00 471.523,11 426.129,92

Υποχρεώσεις 31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Σε θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε Κορυφαία Μητρική 8.960,55 91.590,72 8.960,55 91.590,72

Σύνολα 8.960,55 91.590,72 8.960,55 91.590,72

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της 

εταιρείας
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 
και µελών διοίκησης

60.000,00 0,00 0,00 0,00

31.12.2012 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2012

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη 

διοίκησης
0,00 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
µέλη διοίκησης

4.495,40 0,00 0,00 0,00

 
 
∆εν υπάρχουν  άλλες συναλλαγές  εκτός  των ανωτέρω . 
 

23. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 

443.291,15

351.523,11

120.000,00

48.826,00

8.960,55

Ενδοεταιρικές συναλλαγές µε Κορυφαία Μητρική

Αγορές από Επίλεκτο Κλωστουφαντουργία ΑΕΒΕ

Υποχρεώσεις σε Επίλεκτο Κλωστουφαντουργία ΑΕΒΕ

Απαιτήσεις από Βιοαέριο Φαρσάλων Α.Ε 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές µε Μητρική

Πωλήσεις αγαθών υπηρεσιών σε Selected Volt Α.Ε.Ε

Απαιτήσεις από Selected Volt A.E.Ε 
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24. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
 

∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών   

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι καταχωρηµένες στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση του οµίλου www.stiafilco.com. Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις  θα παραµείνουν στη διάθεση 

του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία σύνταξής 

τους. 

 
 

Υπεύθυνοι για την κατάρτιση των ενδιάµεσων  συνοπτικών  οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 01/07/2012 

- 31/12/2012 και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε  αυτές είναι οι: 

 

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΟΝΤΑΣ,  Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ∆ΟΝΤΑΣ, Αντιπρόεδρος του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆Ρ. ΑΡΕΤΗ, Υπεύθυνη Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

 

      

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  και      

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος  του  ∆.Σ. Η υπεύθυνη  οικονοµικών 
υπηρεσιών 

 

   

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.∆ΟΝΤΑΣ ΑΡΕΤΗ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 

          


