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Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Της Εταιρείας 

SELECTED VOLT  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Της εταιρικής χρήσης από 01.07.2013 – 30.06.2014 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι 

Σας παρουσιάζουµε τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα της 5
ης

  εταιρικής χρήσεως που έληξε την 

30.06.2014 µετά από οµόφωνη έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν προτάσεως του προέδρου. Για 

τη χρήση 01.07.2013 – 30.06.2014 η δοµή του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων ως και οι τίτλοι των 

λογαριασµών είναι σύµφωνοι µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.)  

 

Γενικά 

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2008  από την  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» µε 

µετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ. Τον Ιούλιο του 2009 για καλύτερη  εξυπηρέτηση των ενεργειακών 

δραστηριοτήτων του Οµίλου µεταβιβάσθηκε το 100%  των µετοχών  της, από την «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ»  στην «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην οποία η 

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» συµµετείχε  άµεσα µε ποσοστό 100% .  

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23ης ∆εκεµβρίου 2009 το  µετοχικό  

κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  επτά  εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ευρώ  (7.375.000) µε 

καταβολή µετρητών, µε έκδοση επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων  (737.500) νέων 

ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας  10 ευρώ  εκάστης. Έτσι, το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας µετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε επτά εκατοµµύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε  χιλιάδες 

ευρώ (7.435.000,00) διαιρούµενο σε επτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (743.500) ονοµαστικές 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη. 

 

Τον Σεπτέµβριο του 2010 άρχισαν οι εργασίες εγκατάστασης µεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου 9,99 Mw  στη 

θέση Βαµβακού του δήµου Φαρσάλων (Παλαιού Πολυδάµαντα) Λαρίσης. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός  

των χρονοδιαγραµµάτων που είχαν ορισθεί τον Φεβρουάριο του 2011. Από τον Μάρτιο του 2011  βρίσκεται 

πλέον σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. 

Το κόστος της επένδυσης ανήλθε περίπου στα 26,6 εκατ.ευρώ. Η επένδυση επιχορηγήθηκε σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.3299/2004. 

 

Η εταιρεία  κατά την 30.06.2014 απασχολούσε τρείς (3) εργαζόµενους. 

 

Η εταιρεία είναι µέλος του οµίλου της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» και  συµµετέχει στο 

κεφάλαιο της, µε ποσοστό 99,98% µε σχέση έµµεσης συµµετοχής. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 

ενοποιούνται στον όµιλο µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης . 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «SELECTED VOLT A.E» για τη χρήση που έληξε την 30.06.2014 

περιλήφθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» µε 
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την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  Η εταιρεία «EΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» συµµετέχει στο κεφάλαιο 

της «SELECTED VOLT A.E»  µε ποσοστό 100% µε σχέση άµεσης συµµετοχής. 

 

Εξέλιξη ∆ραστηριοτήτων. 

Η εταιρεία από το Μάρτιο του 2011  έχει θέσει σε λειτουργία το φωτοβολταϊκό πάρκο 9,99 MW, που 

εγκατέστησε σε ιδιόκτητο γήπεδο 200 περίπου στρεµµάτων στη θέση Βαµβακού του δήµου Φαρσάλων 

Λαρίσης (πρώην δήµος Πολυδάµαντα). Η απόδοση έως τώρα του φωτοβολταϊκού  σταθµού θεωρείται πολύ 

ικανοποιητική.  

 

Επί των αποτελεσµάτων της εταιρείας  

 
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στη χρήση 2013-2014 σε 4,266 εκατ. ευρώ, έναντι 6,397 εκατ. ευρώ της 

προηγούµενης χρήσης σηµειώνοντας µείωση κατά 33,32%.Η µείωση οφείλεται κυρίως  α) σε έκπτωση 35% 

επί της συνολικής αξίας της εγχεόµενης ενέργειας κατά την περίοδο 01.07.2013-31.12.2013 σύµφωνα µε την 

υποπαράγραφο ΙΓ.3 ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του  Ν.4254/2014 που αφορά τους παραγωγούς ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ  ποσού 1.119 χιλ. ευρώ, και β) σε µείωση της τιµής τιµολόγησης της ενέργειας από την 01.04.2014, 

σύµφωνα µε την υποπαράγραφο ΙΓ.3 του Ν.4254/2014 που αντιστοιχεί περίπου σε  840 χιλ ευρώ. 

 

Η εταιρεία στη διαχειριστική χρήση 2013–2014 είχε ζηµίες µετά από φόρους 248,010 χιλ. ευρώ, έναντι 

κερδών 860,142 χιλ. ευρώ  στη χρήση  2012–2013. Η µείωση των κερδών σε ποσοστό 128,83% οφείλεται 

στην απώλεια εσόδων µε την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4254/2014. 

 

Το αποτέλεσµα  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA) 

ανήλθε την 30.06.2014  σε κέρδη 1,492   εκατ. ευρώ, έναντι 3,459 εκατ. ευρώ  την 30.06.2013 σηµειώνοντας 

µείωση κατά 56,85%. 

 

Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε 1,100 εκατ. ευρώ στη χρήση 2013-2014, έναντι 1,199 εκατ. ευρώ στη χρήση 

2012-2013, σηµειώνοντας µείωση κατά 8,26%.Τα έξοδα διοίκησης αφορούν στη διαχείριση του  

φωτοβολταϊκού πάρκου . 

 

Τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε  1,665 εκατ. ευρώ την 30.06.2014 έναντι 1,648 εκατ. ευρώ την 30.06.2013 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,06%. 

 

Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 467,472  χιλ. ευρώ την 30.06.2014 έναντι 339,807 χιλ. ευρώ την 30.06.2013 και 

αφορούν α) σε αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων του Ν.3299/2004 

ποσού 373 χιλ. ευρώ περίπου και β) σε λοιπά έσοδα προηγουµένων χρήσεων ποσό 95 χιλ. ευρώ περίπου. 

 

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος στη τρέχουσα χρήση ανήλθε σε 869,550  χιλ. ευρώ έναντι 1,457 εκατ. ευρώ  

και αφορά σε τόκους και έξοδα οµολογιακών  δανείων. Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι στην περσινή 

χρήση εξοφλήθηκε δανειακή υποχρέωση ύψους 4,3 εκατ. ευρώ περίπου µε συνέπεια τη µείωση των 

χρηµατοοικονοµικού εξόδων κατά 500 χιλ. ευρώ περίπου.   
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Επί του Ισολογισµού της εταιρείας 

 
∆εν υπάρχουν επενδύσεις κατά τη χρήση 01.07.2013-30.06.2014. 

Η αξία κτήσης του Ενσώµατου Παγίου Ενεργητικού ανέρχεται κατά την 30.06.2014 σε  27,643 εκατ. ευρώ. 

Το πάγιο ενεργητικό της εταιρείας  την 30
η
 Ιουνίου 2014 έχει ως εξής: 

Γήπεδα 943.853,62

Αξια κτήσης κτιρίων 153.611,43

Αποσβέσεις κτιρίων 25.994,11

Αναπόσβεστη αξία κτιρίων 127.617,32

Αξια κτήσης µηχανηµάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων 26.540.945,19

Αποσβέσεις  µηχανηµάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων 4.420.742,49

Αναπόσβεστη αξία Μηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 22.120.202,70
 

 

και ειδικότερα 

Γήπεδα –Οικόπεδα   εµβαδόν τ.µ Αξία κτήσης

∆ήµος Φαρσάλων θέση Βαµβακού 134.073 943.853,62

 

∆ήµος Φαρσάλων θέση Βαµβακού οικίσκοι 282,48 153.611,43 25.994,11 127.617,32

Κτίρια - Κτιριακές Εγκαταστάσεις Αξία Αποσβέσεις

    

Αναπόσβεστη 

Αξία

   Εµβαδόν τ.µ

 

 

Τα γήπεδα και τα κτίρια, αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

προβλέψεις αποµείωσής τους.  

 

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται σε 9,173 εκατ. ευρώ κατά την 30.06.2014 και αφορά σε  

ποσό 1.196 εκατ. ευρώ εµπορικές απαιτήσεις κατά του Λ.ΑΓ.Η.Ε (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας), ποσό 6,781 εκατ. ευρώ διαθέσιµα, και ποσό 1,196 χιλ. ευρώ  σε λοιπές απαιτήσεις. Στις λοιπές 

απαιτήσεις περιλαµβάνονται  ποσά α) 700 χιλ. ευρώ που αφορά δάνειο προς την µητρική εταιρεία β) 206 χιλ. 

ευρώ  απαίτηση κατά ελληνικού δηµοσίου για επιστροφή Φ.Π.Α και γ) 286 χιλ. ευρώ προκαταβολή φόρου 

εισοδήµατος. 

Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 30.06.2014 ανέρχονται σε 11,174 εκατ. ευρώ έναντι  11,422 εκατ. ευρώ  την 

30.06.2013. 
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Ο δανεισµός της εταιρείας κατά την 30.06.2014 ανέρχεται σε 13,990 εκατ. ευρώ έναντι 14,232 εκατ. ευρώ 

κατά την 30.06.2013 και αφορά  σε οµολογιακά δάνεια για την ολοκλήρωση της επένδυσης του 

φωτοβολταϊκού πάρκου. Για την εξασφάλιση του ανωτέρω δανεισµού έχει εγγραφεί προσηµείωση επί των  

αγροτεµαχίων της εταιρείας ποσού 1,6 εκατ.ευρώ. Επιπλέον έχει ενεχυρασθεί το µεγαλύτερο µέρος του 

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

 

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν την 30.06.2014 σε 2,010 εκατ. ευρώ , έναντι 2,197 εκατ. 

ευρώ την 30.06.2013 . 

 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες των  οικονοµικών  καταστάσεων της εταιρείας  είναι οι κάτωθι:  

 

 

30.06.2014 30.06.2013

0,28 0,26

0,53 0,52

0,48 0,47

4,56 4,01

1,90 1,92

3,28 2,22

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Κυκλοφορούν / Σύνολο Ενεργητικού

Οικονοµικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό

Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Σύνολο δανεισµού / Κύκλο Εργασιών

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια

 

 

Το υπόλοιπο κερδών σε νέο ανήλθε την 30.06.2014 σε 3,548 εκατ.ευρώ, έναντι  3,836 εκατ.ευρώ της 

προηγούµενης χρήσης . 

 

Το διοικητικό συµβούλιο θα προτείνει την µη διανοµή µερίσµατος στη Γενική Τακτική Συνέλευση των 

µετόχων,  µε σκοπό την ενδυνάµωση της καθαρής θέσης της εταιρείας.  

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

α. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Οι συναλλαγές της  εταιρείας  διενεργούνται σε ευρώ. Εποµένως εκτιµάται ότι ο συναλλαγµατικός κίνδυνος 

δεν  έχει επιπτώσεις στην θέση στης εταιρείας.   

β. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία έχει συνάψει σύµβαση µε την ΛΑΓΗΕ (πρώην ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε ∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), εποµένως εκτιµάται ότι ο  πιστωτικός κίνδυνος διατηρείται σε χαµηλό 

επίπεδο.  
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γ. Κίνδυνος αγοράς  

Κίνδυνος τιµής: Η τιµή πώλησης ηλεκτρικού ρεύµατος από Α.Π.Ε καθορίζεται από νόµους και υπουργικές 

αποφάσεις. Αν και η σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είχε υπογραφεί µε την εταιρεία 

καθόριζε την τιµή πώλησης προς τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.) για 20 έτη µε 

ετήσιες αναπροσαρµογές αυτής, εν τούτοις µε το Ν.4254/2014 καθορίσθηκαν εκ νέου οι τιµές πώλησης όλων 

των εν λειτουργία σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Εν τούτοις παρά τις ανωτέρω 

αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014 η διοίκηση εκτιµά ότι ο κίνδυνος παραµένει σε χαµηλά επίπεδα.   

δ. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο . 

ε. Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των    

επιτοκίων  

 Η εταιρεία  δεν κατέχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς µια µεταβολή στα επιτόκια 

εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στην καθαρή θέση της εταιρείας. Ο κίνδυνος µεταβολής των 

επιτοκίων προέρχεται κυρίως από το δανεισµό. Κατά την 30.06.2014 η εταιρεία είχε 12.961.538,46 ευρώ 

µακροπρόθεσµο δανεισµό και 1.028.185,51 ευρώ  βραχυπρόθεσµο δανεισµό.   

Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσµατος καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε µια      

µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +0,5% ή του -0,5%. 

• 1.Αύξηση επιτοκίου κατά 0,5%: Τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε αυτή την    

περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά  68.887,69 ευρώ. 

• 2.Μείωση επιτοκίου κατά 0,5%: Τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε αυτή την 

περίπτωση θα βελτιώνονταν  κατά  68.887,69 ευρώ. 

στ. Κίνδυνος Ρευστότητας  

Η εταιρεία έχει εγκεκριµένα χρηµατοδοτικά όρια. Στα πλαίσια διαχείρισης του συγκεκριµένου κινδύνου το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συνεργασία κυρίως της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης του οµίλου, διαχειρίζεται τις 

ανάγκες ρευστότητας της  µέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραµµατισµένων πληρωµών. Η 

εταιρεία  διατηρεί µετρητά και καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 

ρευστότητας για διάστηµα τουλάχιστον έως και ενός έτους. Επιπλέον η  διοίκηση διατηρεί το επίπεδο του 

δανεισµού  της εταιρείας σε χαµηλότερο ύψος από το εγκεκριµένο πιστωτικό όριο, παρέχοντας τη 

δυνατότητα έτσι διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας στην περίπτωση που οι ανάγκες χρηµατικών 

διαθεσίµων επιβάλουν επιπλέον χρηµατοδότηση .    

 

Προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας   

Η εταιρεία  είναι αµιγώς ενεργειακή. Η πρώτη µεγάλη επένδυση  η οποία άρχισε στις αρχές Σεπτεµβρίου 

2010  ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2011. Από τον Μάρτιο του 2011 µετά την επιτυχή διασύνδεση στο 

δίκτυο της ∆.Ε.Η η εταιρεία παράγει ηλεκτρική ενέργεια και οι αποδόσεις ξεπερνούν τις αναµενόµενες. Η 

λειτουργία του φωτοβολταικού πάρκου θα εξασφαλίζει στην εταιρεία στα επόµενα χρόνια επαρκή κεφάλαια 

για επέκταση των δραστηριοτήτων της και ανάπτυξη αυτής. 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.  
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Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π 24. 

Ως συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆ΛΠ 24 θεωρούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες µε  κοινό ιδιοκτησιακό 

καθεστώς ή και διοίκηση µε την εταιρεία,  συγγενείς µε αυτήν εταιρείες, καθώς επίσης τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιοικητικά στελέχη. Παρατίθεται πίνακας συναλλαγών κατά την  χρήση 

01.07.2013 – 30.06.2014 σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24.  

 

Πωλήτρια εταιρεία
Ποσά 

συναλλαγής

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ A.E.B.E. 1.068,00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 749.904,15

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 11.364,00

Συνολα 762.336,15

Αγοράστρια εταιρεία

SELECTED VOLT A.E

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

SELECTED VOLT A.E

SELECTED VOLT A.E

 

Οι αγορές των αγαθών και υπηρεσιών από την µητρική αφορούν σε έξοδα διαχείρισης του φωτοβολταικού 

πάρκου , από την κορυφαία µητρική   σε ενοίκια γραφείων διοίκησης και από τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη σε 

ενοίκια εδαφικών εκτάσεων . 

Εταιρεία Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ 0,00 787.996,11

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 700.000,00 152.618,49

Σύνολα 700.000,00 940.614,60

Υπόλοιπα Απαιτήσεων - Υποχρεώσεων

 

 

Συναλλαγές µε ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη ∆ιοίκησης 30.06.2014 30.06.2013

Αµοιβές και µισθοί ∆ιευθυντικών Στελεχών & µελών ∆ιοίκησης 220.000,00 120.000,00

Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά Στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης 0,00 0,00

 

Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού που να επηρεάζουν τις οικονοµικές 

καταστάσεις.   

Ακριβές αντίγραφο  από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ 

Αχαρνές, 26 Σεπτεµβρίου 2014 

Ο  Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

 

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΟΝΤΑΣ 

Α.∆.Τ Σ.815362 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 26 

Σεπτεµβρίου 2014. 

 

 

Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2014 

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 
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 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

« SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

  

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 30
ης

 Ιουνίου 

2014, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, 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 «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά 

την 30
η
 Ιουνίου 2014 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 Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2014 

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 
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Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2014 

(Ποσά σε  Ευρώ) 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 30.06.2014 30.06.2013

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 6 23.194.997,53 24.530.347,58

Μακροπρόθεσµες και λοιπές απαιτήσεις 7 3.146,00 3.146,00

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 23.198.143,53 24.533.493,58

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Εµπορικές απαιτήσεις 8 1.195.859,61 3.399.122,41

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 9 1.196.296,61 153.987,38

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10 6.781.246,21 5.248.465,48

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 9.173.402,43 8.801.575,27

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 32.371.545,96 33.335.068,85

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο 11 7.435.000,00 7.435.000,00

Λοιπά αποθεµατικά 12 191.640,39 151.385,19

Αποτελέσµατα Εις Νέον 13 3.547.573,90 3.835.969,64

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 11.174.214,29 11.422.354,83

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 15 13.232,30 105.157,18

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 16 821,66 0,00

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 17.1 12.961.538,46 13.606.538,46

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 18 6.211.515,80 6.003.950,91

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 19.187.108,22 19.715.646,55

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19 941.070,83 1.153.358,16

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 14 0,00 364.507,23

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 17.2 1.028.185,51 625.688,51

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 20 40.967,11 53.513,57

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 2.010.223,45 2.197.067,47

Σύνολο υποχρεώσεων 21.197.331,67 21.912.714,02

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 32.371.545,96 33.335.068,85

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις  από τις σελίδες 17 έως 41  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων. 



 SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.07.2013-30.06.2014 

 

  14

Κατάσταση συνολικών εσόδων 

 (Ποσά σε  Ευρώ) 

                                                    Σηµ.
01.07.2013    

30.06.2014

0

1

.

01.07.2012    

30.06.2013

Πωλήσεις 5 4.265.860,46 6.397.168,15

Κόστος Πωλήσεων -1.438.078,25 -1.426.222,73

Μικτό αποτέλεσµα 2.827.782,21 4.970.945,42

Άλλα Έσοδα 21 467.472,32 339.806,81

Έξοδα ∆ιοίκησης -1.100.258,68 -1.199.305,53

Αλλα Έξοδα 22 -1.665.380,64 -1.647.873,44

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 529.615,21 2.463.573,26

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 30.577,78 39.845,54

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -900.127,66 -1.497.038,92

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)                23 -869.549,88 -1.457.193,38

Κέρδη/Ζηµίες  χρήσης προ φόρων -339.934,67 1.006.379,88

Φόρος εισοδήµατος 14 91.924,88 -146.237,80

Κέρδη/Ζηµίες χρήσης µετά από φόρους (A) -248.009,79 860.142,08

Ιδιοκτήτες µητρικής -248.009,79 860.142,08

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0,00 0,00

Σύνολο -248.009,79 860.142,08

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα καθαρά από φόρους:

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα 

αποτελέσµατα 

Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 16 -130,75 0,00

Σύνολο -130,75 0,00

Στοιχεία που ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα 

αποτελέσµατα 
0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Β) -130,75 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) -248.140,54 860.142,08

Ιδιοκτήτες µητρικής -248.140,54 860.142,08

Μη ελέγχουσα συµµετοχή

Κέρδη/(Ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
529.615,21 2.463.573,26

Κέρδη/(Ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
1.492.320,25 3.458.696,18

Κέρδη /(Ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της 

µητρικής για την περίοδο (εκφρασµένα σε ευρώ/µετοχή) - Βασικά
24 -0,3336 1,1569

Κέρδη /(Ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της 

µητρικής για την περίοδο (εκφρασµένα σε ευρώ/µετοχή) - Αποµειωµένα
24 -0,3336 1,1569

 

Οι σηµειώσεις  από τις σελίδες 17 έως 41  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης  

 
 
 

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2012 7.435.000,00 27.556,64 3.099.656,11 10.562.212,75

 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 860.142,08 860.142,08

-  Σχηµατισµός Τακτικού Αποθεµατικού 0,00 123.828,55 -123.828,55 0,00

Υπόλοιπα 30.06.2013 7.435.000,00 151.385,19 3.835.969,64 11.422.354,83

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2013 7.435.000,00 151.385,19 3.835.969,64 11.422.354,83

 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 -248.140,54 -248.140,54

-  Σχηµατισµός Τακτικού Αποθεµατικού 0,00 40.255,20 -40.255,20 0,00

Υπόλοιπα 30.06.2014 7.435.000,00 191.640,39 3.547.573,90 11.174.214,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις από τις σελίδες 17 έως 41  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

 
 
 

Ποσά  εκφρασµένα σε €
01.07.2013    

30.06.2014

01.07.2012  

30.06.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από απαιτήσεις  5.209.926,67 5.095.214,87

Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.  -2.042.004,31 -1.866.615,99

(Πληρωµές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  -498.149,17 -495.839,48

Τόκοι και έξοδα πληρωθέντα -782.335,24 -1.391.346,61

 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  1.887.437,95 1.341.412,79

 Επενδυτικές δραστηριότητες  

Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων  0,00 -36.497,44

Είσπραξη επιχορήγησης 656.765,00 6.796.135,00

 Χορηγήσεις δανείων σε θυγατρικές -700.000,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες  30.577,78 39.845,54

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -12.657,22 6.799.483,10

 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

 Εξοφλήσεις δανείων  -342.000,00 -4.342.000,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  -342.000,00 -4.342.000,00

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης 

(α)+(β)+(γ)  
1.532.780,73 3.798.895,89

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 5.248.465,48 1.449.569,59

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 6.781.246,21 5.248.465,48

1.4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις από τις σελίδες 17 έως 41  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων 

1.Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας 

H εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 (ΦΕΚ 7550/16.7.2008) µε την επωνυµία «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SELECTED VOLT A.E». Έδρα της ορίσθηκε ο δήµος 

Αχαρνών και ειδικότερα  το 15ο χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 σκοπός της εταιρείας είναι α) η ίδρυση και λειτουργία µονάδων παραγωγής 

φωτοβολταϊκών στοιχείων, β) η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας και τη Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδόσεως, γ) κάθε συναφή ή 

παρεµφερή εργασία έχουσα σχέση µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την µελέτη, προµήθεια ή 

εµπορία του απαραίτητου γι’ αυτές ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, δ) η ίδρυση-λειτουργία 

εργοστασιακών µονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρµολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών 

ενέργειας, του απαιτούµενου προς τούτο εξοπλισµού, καθώς και την ίδρυση-λειτουργία εργοστασιακών 

µονάδων για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκές πηγές καθώς και την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, ανανεώσιµη ή µη, ε) η επί κέρδει διάθεση και εν γένει εκµετάλλευση των 

παραγοµένων στις εργοστασιακές µονάδες προϊόντων καθώς και την επί κέρδει διάθεση και την εν γένει 

εκµετάλλευση κάθε µορφής ενέργειας παραγόµενης ιδίως από ανανεώσιµες πηγές ή µη, στ) η επί κέρδει 

απόκτηση και περαιτέρω διάδοση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικής µε τα παραγόµενα στις άνω 

εργοστασιακές µονάδες προϊόντα και ενέργεια. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία να µπορεί: α) να 

συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού 

τύπου ή να εξαγοράζει οποιαδήποτε επιχείρηση οµοίου ή παρεµφερούς σκοπού. β) να συνεργάζεται µε 

οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να εκµεταλλεύεται εργοστασιακές 

µονάδες παραγωγής ενέργειας ανήκουσες σε τρίτους γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση 

ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό και δ) να διενεργεί κάθε εµπορική πράξη εν σχέσει µε τα 

παραγόµενα προϊόντα και ενέργεια στις άνω εργοστασιακές µονάδες. 

Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε 60.000 € διαιρούµενο  σε  έξι χιλιάδες (6.000) ονοµαστικές µετοχές 

ονοµαστικής αξίας δέκα  (10) ευρώ η  καθεµία. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 

της 23ης ∆εκεµβρίου 2009 το  µετοχικό  κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  επτά  εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα 

πέντε χιλιάδες ευρώ  (7.375.000) µε καταβολή µετρητών ,µε έκδοση επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων 

πεντακοσίων  (737.500) νέων ονοµαστικών µετοχών , ονοµαστικής αξίας  10 ευρώ  εκάστης. Έτσι, το 

σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε επτά εκατοµµύρια 

τετρακόσιες τριάντα πέντε  χιλιάδες ευρώ (7.435.000,00) διαιρούµενο σε επτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες 

πεντακόσιες (743.500) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη. 

 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας µε την από 21 ∆εκεµβρίου 2013  απόφαση της, 

εξέλεξε τετραµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής, και παρατείνεται 

κατ΄ άρθρο 11 του καταστατικού µέχρι της ηµέρα εκλογής νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση τους έτους λήξεως της θητείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  από τους κκ. Ευριπίδη 

Χαραλάµπους ∆οντά , Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,  Απόστολο Ιωάν.∆οντά Αντιπρόεδρο,  

Απόστολο Ηλ. ∆οντά µέλος. 
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2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία  

Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις  έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 

κόστους.  

Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, της χρήσης 01/07/2013 έως 30/06/2014 , 

έχουν καταρτισθεί σύµφωνα  µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), καθώς και 

των διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από 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. 

 

2.1 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων  και λάθη 

Στην παρούσα χρήση η διοίκηση της εταιρείας κάνοντας χρήση του δικαιώµατος που της παρέχουν οι 

διατάξεις του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη» προχώρησε 

στην αλλαγή του τρόπου εµφάνισης των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Έτσι 

από την παρούσα χρήση στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης θα εµφανίζεται συµψηφισµένο το υπόλοιπο 

της αναβαλλόµενης φορολογίας σε αντίθεση µε τις προηγούµενες χρήσεις όπου οι αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις εµφανίζονταν στην κατάσταση οικονοµικής θέσης διακριτά.  

Παρακάτω παραθέτουµε τις αλλαγές των κονδυλίων στη στήλη της συγκριτικής πληροφόρησης στην 

κατάσταση οικονοµικής θέσης:  

Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης Εταιρείας
∆ηµοσιευµένα 

ποσά 30.06.2013

Αναµορφώσεις   

λόγω αλλαγής του 

τρόπου εµφάνισης 

της αναβαλλόµενης 

φορολογίας

Αναµορφωµένα 

ποσά 30.06.2013

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 259.830,88 -259.830,88 0,00

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 24.793.324,46 -259.830,88 24.533.493,58

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.594.899,73 -259.830,88 33.335.068,85

0,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 364.988,06 -259.830,88 105.157,18

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 19.975.477,43 -259.830,88 19.715.646,55

Σύνολο υποχρεώσεων 22.172.544,90 -259.830,88 21.912.714,02

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 33.594.899,73 -259.830,88 33.335.068,85
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2.2 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 2014 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση από 

την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2014 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες  

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 ανωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις 

έχουν υποχρεωτική εφαρµογή από την τρέχουσα οικονοµική χρήση. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων 

καθώς και η  επίδραση τους  στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  παρατίθενται κατωτέρω: 

∆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». Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις  

της Εταιρείας.   

∆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». Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆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 µια 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. Η τροποποίηση του προτύπου δεν έχει εφαρµογή στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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∆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. Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

∆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 

σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και 

µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Η Εταιρεία θα προβαίνει στις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις ‘όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Τροποποιήσεις 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.  

Τροποποιήσεις 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 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. Η τροποποίηση του προτύπου 

δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

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

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός  χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  

στοιχείων  και  χρηµατοοικονοµικών  υποχρεώσεων» 

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 . Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµου 

ποσού για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία» 

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των 

αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος 

διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση -Ανανέωση 

παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης» 

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της  λογιστικής αντιστάθµισης σε µια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, 

το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί µε έναν νέο  κεντρικό 

αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία.   

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

υποχρεωτικά για  µεταγενέστερες περιόδους. Η  Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω 

πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής εισφοράς 

είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή της 

εισφοράς. Η διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 17η 

Ιουνίου 2014 και δεν αναµένεται να  έχει σηµαντική επίπτωση  στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την 

υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική λύση, αν το 

ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Το ∆ΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39. Τα µέρη του ∆ΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέµβριο 2009 

και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα µέρη του ∆ΛΠ 39 που σχετίζονται µε την ταξινόµηση και 

επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το 

Νοέµβριο του 2013, το Σ∆ΛΠ πρόσθεσε στο ∆ΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική 

αντιστάθµισης. Σε  επόµενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την 

αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης 

του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις.  

Η ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του προτύπου θα οριστεί από το Σ∆ΛΠ µέσα στο 2014, µε την 

ολοκλήρωση του. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται για το µέρος του προτύπου που έχει εκδοθεί. Η 

Εταιρεία  δεν µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

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

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 εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει 

η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

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 ∆εκέµβριο του 2013 δύο 

κύκλους περιορισµένων τροποποιήσεων σε υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρµογή 

σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012  

∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισµοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και 

προστίθενται ορισµοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουµένως 

ήταν µέρος του ορισµού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» 

∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγµα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση θα επιµετράται στην εύλογη αξία του  σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των 

κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει επίσης  ότι η οντότητα παρέχει µόνο 

συµφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τοµέων µε τα περιουσιακά 

στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα παρουσιάζονται τακτικά. 

∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 και του ∆ΛΠ 39 δεν 

αφαιρούν την δυνατότητα να επιµετρηθούν οι  βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες 

δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιµολογηµένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν 

είναι σηµαντικό. 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας. 

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην 

αναφέρουσα οντότητα  ή στη µητρική της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεµένο µέρος 

της οικονοµικής οντότητας. 

∆.Λ.Π. 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., 

έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής  ενός υπάρχοντος  και  σε ισχύ  ∆ΠΧΑ ή να εφαρµόσει 

νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόµη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι 

το νέο  ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρµογή. Μια οικονοµική οντότητα απαιτείται να 

εφαρµόσει την ίδια έκδοση του ∆ΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τα  ∆ΠΧΑ. 

∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική αντιµετώπιση 

της ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συµφωνίας. 

∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται 

στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν  και εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, ή το ∆ΠΧΑ 9 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Παρουσίαση. 

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληρεί τον ορισµό της 

συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε 

ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρµογή και των 

δύο πρότυπων ξεχωριστά. 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- «∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  µεθόδους απόσβεσης» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη 

βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- «Γεωργία: ∆ιαρκή Φυτά» 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και 

µόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16  έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται λογιστικά 

µε τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να 

επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο-Λογιστικός χειρισµός της απόκτησης 

µεριδίου σε µια από κοινού δραστηριότητα»  

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά 

συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρµόζεται 

σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί». 

Σκοπός του ∆ΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα 

υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική 

οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση από 

το κράτος.   

Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να συνεχίσει 

να λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» 

σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ όσο και στις 

µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασµών 

παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης, αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών 

εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» το οποίο είναι 

υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017 

και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. 

Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες  Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και 

ΜΕ∆ 31. 

Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε µια οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί 

από τις οικονοµικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων πιο 

κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο πέντε βηµάτων, που 

πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ∆ΠΧΑ 15 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα :  

 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να 

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην 

οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 

από άλλες περιοχές. 

 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές : 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, 

αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί, 

δηλαδή το ευρώ. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει 

των ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές 

διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα 

κατά την διάρκεια της χρήσης  και κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται 
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στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 

εύλογης αξίας. 

 

2.4 Ενσώµατα Πάγια:  

Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως τους  µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

προβλέψεις αποµείωσης  της αξίας τους.  

Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. 

Σηµαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την 

ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. 

Τα στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρση τους ή όταν δεν 

αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά  οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που 

προκύπτουν από την διαγραφή ενός παγίου περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία 

διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Για τα παραγωγικά ακίνητα που αποτιµώνται 

στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την 

πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων 

υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι  αποσβέσεις των λοιπών παγίων στοιχείων λογίζονται µε την µέθοδο της 

σταθερής απόσβεσης βάσει της εκτιµώµενης  ωφέλιµης  ζωής των παγίων. 

Τα παραγωγικά ακίνητα ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και βρίσκονται στο στάδιο της 

κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος µειωµένα κατά τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος περιλαµβάνει 

επαγγελµατικές αµοιβές και λοιπά έξοδα  κτήσης τους. Η απόσβεση αυτών των ακινήτων όπως και των 

υπολοίπων της εταιρείας  αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι έτοιµα για χρήση. 

 

2.5  Κόστος ∆ανεισµού: 

Η  Εταιρεία  έχει  υιοθετήσει το λογιστικό χειρισµό που προβλέπεται από το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 23, βάσει του 

οποίου, το κόστος δανεισµού (ανεξάρτητα από το αν αφορά δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές παγίων και 

εγκαταστάσεων) προσαυξάνει την αξία κτήσης των παγίων που αφορά.  

 

2.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την 

σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται απο 3 έως 5 έτη. 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισµικού καταχωρούνται ως έξοδα όταν 

πραγµατοποιούνται. 

 

2.7 Αποµείωση αξίας  Περιουσιακών Στοιχείων εκτός της υπεραξίας: 

 Η ανακτήσιµη αξία ενός παγίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου εκτιµάται  όποτε υπάρχει ένδειξη ότι ένα 

περιουσιακό στοιχείο µπορεί να έχει αποµειωθεί  και αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης  όταν η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. Ως ανακτήσιµο  ποσό αναγνωρίζεται το µεγαλύτερο 
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µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Καθαρή τιµή πωλήσεως 

είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε µια αντικειµενική 

συναλλαγή µεταξύ µερών που γνωρίζουν και επιθυµούν τη συναλλαγή, µετά την αφαίρεση κάθε άµεσης δαπάνης 

διαθέσεως. Αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που 

αναµένονται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεση του κατά το 

τέλος της ωφέλιµης ζωής του. 

  Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία  προκύπτουν, 

εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η ζηµία αποµείωσης µειώνει το αντίστοιχο 

αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης αξίας, στο βαθµό 

που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε 

καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. Η αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται 

στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης 

αυξάνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες 

δηµιουργίας ταµιακών ροών. 

 

2.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα:  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, άµεσης  ρευστοποίησης. 

 

2.9 Λογαριασµοί Απαιτήσεων:  

Οι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία µετά από προβλέψεις για  µη  εισπρακτέα 

υπόλοιπα. Ο υπολογισµός για επισφαλείς απαιτήσεις γίνεται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη  µέρους ή 

ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού. 

 

2.10 Μετοχικό κεφάλαιο:  

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο 

εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας µέχρις ότου οι 

ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για 

την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα 

ίδια κεφάλαια. 

 

 

2.11 ∆ανεισµός:  

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου.  
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2.12 Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες  

Απαιτήσεις: 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νοµική ή τεκµαρτή  υποχρέωση ως αποτέλεσµα 

προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση της µέσω εκροής πόρων και µία αξιόπιστη εκτίµηση της 

υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και 

προσαρµόζονται έτσι ώστε απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων 

και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν 

υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση 

τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των 

απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφληµένων µε το 

πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

2.13 Φόροι  εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος):  

Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος, υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 

οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος 

εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Η  

αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις 

προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και 

της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες  φορολογικές επιπτώσεις 

από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές 

(αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες 

φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο  φορολογητέο κέρδος 

έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί  να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την  τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που 

αναµένεται να πληρωθεί στις  φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές) µε την χρήση φορολογικών 

συντελεστών και φορολογικών νόµων  που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού. 

 

2.14 Προβλέψεις:  

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζηµιώσεις, καταχωρούνται 

όταν: 

Υπάρχει µία παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, 

Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της δέσµευσης και, 

Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 

2.15 Αναγνώριση εσόδων: 

Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών 

φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.  
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Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία  παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 

υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου. Επειδή τα έσοδα από τόκους αφορούν σε βραχυπρόθεσµη περίοδο έως 6 µήνες το 

πραγµατικό επιτόκιο ταυτίζεται µε το ονοµαστικό. 

Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

    

 2.16 Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα:  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εµφανίζονται στον Ισολογισµό της εταιρείας όταν η 

εταιρεία είναι συµβαλλόµενο µέρος µίας τέτοιας σύµβασης χρηµατοοικονοµικών µέσων. Τα περιουσιακά στοιχεία 

και υποχρεώσεις του ισολογισµού   περιλαµβάνουν διαθέσιµα και τραπεζικό δανεισµό. Οι λογιστικές αρχές 

αναγνώρισης και αποτίµησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στη συνέχεια. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα  

παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει του περιεχοµένου  των 

σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, µερίσµατα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις,  λογιστικοποιούνται  ως έξοδα  

ή έσοδα αντίστοιχα. 

Πραγµατική αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στους ισολογισµούς για βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και τις λοιπές 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγµατικές τους αξίες λόγω του 

βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα τους.  

Πιστωτικός κίνδυνος: Η διοίκηση εκτιµά ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί πιστωτικοί κίνδυνοι. 

Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγµατικός κίνδυνος: Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από την πιθανή µεταβολή 

επιτοκίων. 

Κίνδυνος Αγοράς: Η διοίκηση εκτιµά ότι ο κίνδυνος αυτός διατηρείται σε χαµηλό επίπεδο. 

 

    2.17 Κέρδη ανά Μετοχή:  

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσης µετά από φόρους, µε το µέσο 

σταθµικό αριθµό µετοχών που είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της κάθε χρήσεως. 

 

    2.18 ∆ιανοµή µερισµάτων:  

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους  καταχωρείται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

   

  2.19 Μισθώσεις:  

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους 

εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση την  σταθερή 

µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 
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Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση την σταθερή µέθοδο 

κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

 

    2.20 Κρατικές επιχορηγήσεις:  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα βάσει της αρχής 

της συσχέτισης των εσόδων µε τα έξοδα και απεικονίζονται στα αποτελέσµατα αφαιρετικά των αντίστοιχων 

εξόδων. 

 Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο παθητικό ως 

έσοδα επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των σχετικών 

παγίων.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. Κρατικές 

επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να  υπάρχει αντιστοίχιση µε τα  κόστη που προορίζονται να 

αποζηµιώσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται  µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις  

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται  ως έσοδα στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο στην αναµενόµενη ωφέλιµη  ζωή των σχετικών 

περιουσιακών στοιχείων.  

 

3.∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

      3.1 Παράγοντες  χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως συναλλαγµατικό κίνδυνο, πιστωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο πτώσης πωλήσεων, κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο ρευστότητας . Η 

διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται κυρίως από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, η οποία 

λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το γενικό πρόγραµµα 

διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου και κατ΄ επέκταση της εταιρείας εστιάζεται στη  προβλεψιµότητα των   

χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την 

γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο 

κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

α. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Οι συναλλαγές της εταιρείας  διενεργούνται σε ευρώ και κατά συνέπεια εκτιµάται ότι ο συναλλαγµατικός κίνδυνος 

δεν έχει επιπτώσεις στην θέση της εταιρείας.   

β. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία έχει υπογράψει σύµβαση µε τον ΛΑΓΗΕ (πρώην ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε ∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) , εποµένως εκτιµάται ότι δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος.  

γ. Κίνδυνος αγοράς  

Κίνδυνος τιµής: Η τιµή πώλησης ηλεκτρικού ρεύµατος από Α.Π.Ε καθορίζεται από νόµους και υπουργικές 

αποφάσεις. Αν και η σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είχε υπογραφεί µε την εταιρεία 

καθόριζε την τιµή πώλησης προς τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.) για 20 έτη µε 
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ετήσιες αναπροσαρµογές αυτής, εν τούτοις µε το Ν.4254/2014 καθορίσθηκαν εκ νέου οι τιµές πώλησης όλων 

των εν λειτουργία σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Εντούτοις παρά τις ανωτέρω 

αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014 η διοίκηση εκτιµά ότι ο κίνδυνος παραµένει σε χαµηλά επίπεδα.   

Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο . 

ε. Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των         

επιτοκίων  

Η εταιρεία  δεν κατέχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς µια µεταβολή στα επιτόκια 

εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στην καθαρή θέση της εταιρείας . Ο κίνδυνος µεταβολής των 

επιτοκίων προέρχεται κυρίως από το δανεισµό. Κατά την 30.06.2014 η εταιρεία είχε 12.961.538,46 ευρώ 

µακροπρόθεσµο δανεισµό και 1.028.185,51 ευρώ  βραχυπρόθεσµο δανεισµό.   

Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσµατος καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε µια      

µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +0,5% ή του -0,5%. 

• 1.Αύξηση επιτοκίου κατά 0,5%: Τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε αυτή την    

περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά  68.887,69 ευρώ. 

• 2.Μείωση επιτοκίου κατά 0,5%: Τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε αυτή την 

περίπτωση θα βελτιώνονταν κατά  68.887,69 ευρώ. 

στ. Κίνδυνος Ρευστότητας  

Η εταιρεία έχει εγκεκριµένα χρηµατοδοτικά όρια. Στα πλαίσια διαχείρισης του συγκεκριµένου κινδύνου το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συνεργασία κυρίως της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης, διαχειρίζεται τις ανάγκες 

ρευστότητας της  µέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραµµατισµένων πληρωµών. Η εταιρεία  διατηρεί 

µετρητά και καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας για διάστηµα 

τουλάχιστον έως και ενός έτους.   

3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών:  

Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια), 

προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται 

µέσω τεχνικών αποτίµησης, και µε την χρήση µεθόδων και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς 

κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονοµαστικές τους αξίες κατάλληλα προσαρµοσµένες 

ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήµατος και τις εκτιµήσεις για τις απώλειες από τον πιστωτικό 

κίνδυνο. 

 

4.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:  
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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. 

 

5.Πληροφορίες ανά τοµέα 

 

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Το 

καθεστώς πώλησης ενέργειας αυτή τη στιγµή στη Ελλάδα  δίνει τη δυνατότητα να πωλείται µόνο στον 

ΛΑΓΗΕ ΑΕ , εποµένως δεν υπάρχουν τοµείς που θα µπορούσαν να δοθούν αναλυτικότερες  πληροφορίες. 
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6.Ενσώµατα πάγια 

30.06.2014 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   

Οικόπεδα
Κτίρια - Τεχ. Έργα

Μηχ. - Τεχν. 

Εγκατ. & Λοιπ. 

Μηχ. Εξοπλ.

Έπιπλα & Λ. 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό Εκτέλεση
Σύνολο

Αξία κτήσης  30.06.2013 943.853,62 153.611,43 26.540.945,19 4.147,88 0,00 27.642.558,12

Αγορές ,Προσθήκες, Βελτιώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης  30.06.2014 943.853,62 153.611,43 26.540.945,19 4.147,88 0,00 27.642.558,12

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2013 0,00 18.313,50 3.093.695,23 201,81 0,00 3.112.210,54

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τακτικές αποσβέσεις χρήσης 0,00 7.680,61 1.327.047,26 622,18 0,00 1.335.350,05

Σύνολο αποσβέσεων χρήσης 0,00 7.680,61 1.327.047,26 622,18 0,00 1.335.350,05

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2014 0,00 25.994,11 4.420.742,49 823,99 0,00 4.447.560,59

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2014 943.853,62 127.617,32 22.120.202,70 3.323,89 0,00 23.194.997,53

23.194.997,53Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

 

 

 

30.06.2013 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   

Οικόπεδα
Κτίρια - Τεχ. Έργα

Μηχ. - Τεχν. 

Εγκατ. & Λοιπ. 

Μηχ. Εξοπλ.

Έπιπλα & Λ. 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό Εκτέλεση
Σύνολο

Αξία κτήσης  30.06.2012 943.853,62 153.611,43 26.540.945,19 0,00 0,00 27.638.410,24

Αγορές χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 4.147,88 4.147,88

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων 0,00 0,00 0,00 4.147,88 -4.147,88 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης  30.06.2013 943.853,62 153.611,43 26.540.945,19 4.147,88 0,00 27.642.558,12

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2012 0,00 10.632,89 1.766.647,97 0,00 0,00 1.777.280,86

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τακτικές αποσβέσεις χρήσης 0,00 7.680,61 1.327.047,26 201,81 0,00 1.334.929,68

Σύνολο αποσβέσεων χρήσης 0,00 7.680,61 1.327.047,26 201,81 0,00 1.334.929,68

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2013 0,00 18.313,50 3.093.695,23 201,81 0,00 3.112.210,54

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2013 943.853,62 135.297,93 23.447.249,96 3.946,07 0,00 24.530.347,58

24.530.347,58Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

 

 

 

 

Για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ανεξόφλητου υπολοίπου την 30.06.2014 ευρώ 13.989.723,97 έχει 

εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης επί των αγροτεµαχίων της εταιρείας ποσού 1,6 εκατ. ευρώ. 
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7.Μακροπρόθεσµες και λοιπές απαιτήσεις 

 

30.06.2014 30.06.2013

∆οσµένες εγγυήσεις σε OLYMPIC AE 3.146,00 3.146,00

Σύνολο µακροπρόθεσµων και λοιπών απαιτήσεων 3.146,00 3.146,00

 

 

8.Εµπορικές απαιτήσεις 

30.06.2014 30.06.2013

Πελάτες 1.195.859,61 3.399.122,41

Μείον: προβλέψεις αποµείωσης 0,00 0,00

Σύνολο 1.195.859,61 3.399.122,41

 
 
 
Ληκτότητα απαιτήσεων 
 

30.06.2014 30.06.2013

Πελάτες  1.195.859,61 3.399.122,41 

Μείον :Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 0,00 

Σύνολο 1.195.859,61 3.399.122,41 
 

 
 

30.06.2014 30.06.2013

∆εν είναι σε καθυστέρηση & δεν είναι 
αποµειωµένα 819.872,86 1.672.114,01 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι 
αποµειωµένα:

                          <  31           ηµέρες 375.986,75 0,00 

                              32-180  ηµέρες 0,00 1.457.696,25 

                          > 181          ηµέρες 0,00 269.312,15 

Σύνολο 1.195.859,61 3.399.122,41 
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9.Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 

 

30.06.2014 30.06.2013

Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο (Φ.Π.Α) 206.081,00 0,00

Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο (προκαταβολή φόρου εισοδήµατος) 285.628,95 139.534,27

Λοιπές απαιτήσεις 4.586,66 2.000,37

Ενδοοµιλικά δάνεια 700.000,00 0,00

Λοιπές απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο 0,00 12.452,74

Σύνολο 1.196.296,61 153.987,38

 

10.Ταµιακά διαθέσιµα και Ταµιακά ισοδύναµα  

30.06.2014 30.06.2013

Ταµείο 7.080,35 1.839,41

Καταθέσεις σε ευρώ 6.774.165,86 5.246.626,07

Σύνολο 6.781.246,21 5.248.465,48

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

11.Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το κεφάλαιο κατά την ίδρυση  της εταιρείας το 2008 ορίστηκε  σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούµενο 

σε  έξι χιλιάδες (6.000) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα  (10) ευρώ η  καθεµία. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23ης ∆εκεµβρίου 2009 το  µετοχικό  

κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  επτά  εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ευρώ  (7.375.000) µε 

καταβολή µετρητών ,µε έκδοση επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων  (737.500) νέων 

ονοµαστικών µετοχών , ονοµαστικής αξίας  10 ευρώ  εκάστης. 

 

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

εκατοµµύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε  χιλιάδες ευρώ (7.435.000,00) διαιρούµενο σε επτακόσιες σαράντα 

τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (743.500) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη. 

 

12.Λοιπά αποθεµατικά  

30.06.2014 30.06.2013

Τακτικό αποθεµατικό 191.640,39 151.385,19

Σύνολο 191.640,39 151.385,19
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13.Αποτελέσµατα εις νέον  

30.06.2014 30.06.2013

Αποτελέσµατα εις Νέον 3.547.573,90 3.835.969,64

Σύνολο 3.547.573,90 3.835.969,64

 
 

14.Φόρος εισοδήµατος 

Η εταιρεία  δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για  τη χρήση που έληξε  την 30.6.2010. Για την χρήση που έληξε  

την 30.06.2014 ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τον έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν 

αναµένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις  που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

01.07.2013 

30.06.2014

01.07.2012 

30.06.2013

Αναβαλλόµενος φόρος 123.472,07 218.269,43

∆ιαφορά από αύξηση συντελεστή φορολογίας από 20% σε 26% (31.547,19) 0,00

Τρέχων φόρος 0,00 (364.507,23)

Σύνολο 91.924,88 (146.237,80)

Οι αναβαλλόµενοι φόροι αφορούν καταχώρηση µελλοντικής φορολογίας για  διαφορές αποσβέσεων, τόκων 

κλπ. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία  που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται έως εξής: 

 

15.Αναβαλλόµενοι φόροι 

15 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

30.06.2014 30.06.2013

Κτιρίων (401,08) (1,30)

Τεχνικών εγκαταστάσεων 252.308,46 247.165,32 

Τόκων και λοιπών εξόδων 122.535,66 117.822,74 

Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.4093/2012 (358.434,27) (255.886,73)

Αποζηµίωσης προσωπικού (213,63) 0,00 

Εξοδων  εγκατάστασης (2.562,84) (3.942,85)

Σύνολο 13.232,30 105.157,18
 

 
Η αναβαλλόµενες φορολογικές (απαιτήσεις)-υποχρεώσεις  υπολογίστηκαν µε συντελεστή 26%. 



 SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.07.2013-30.06.2014 

 

  36

 

16.Προβλέψεις και παροχές στους εργαζόµενους κατά την έξοδα από την 

υπηρεσία  

Η Εταιρεία  µε βάση αναλογιστική µελέτη προέβησαν σε εκτίµηση µελλοντικής υποχρέωσης για αποζηµίωση 

του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. 

 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

30.06.2014 30.6.2013

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 821,66 0,00

Έυλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράµµατος 0,00 0,00

Κατάσταση αποθεµατοποίησης 

Πλεόνασµα/(Έλλειµµα)
(821,66) 0,00

Πλεόνασµα/ (Έλλειµµα) του Προγράµµατος 

καθορισµένων Παροχών
0,00 0,00

Υποχρέωση Καταχωρούµενη στον Ισολογισµό (821,66) 0,00

 

 

 

 

Συστατικά της κατάστασης λογαριασµού 

αποτελεσµάτων χρήσης

01.07.2013 

30.06.2014 

01.07.2012 

30.06.2013

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 667,67 0,00

Κόστος τόκων 23,24 0,00

Καθαρό έξοδο χρήσης 690,91 0,00

Καταβαλλόµενες Εισφορές/Παροχές Περιόδου

Ποσό εισφορών προ Φόρων 0,00 0,00

Κόστος ∆ιαχείρισης 0,00 0,00

Φόροι 0,00 0,00

Σύνολο εισφορών 0,00 0,00

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις 0,00 0,00

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης 

έχουν ως εξής: 
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Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) 

στην κατάσταση οικονοµικής θέσης

01.07.2013 

30.06.2014 

01.07.2012 

30.06.2013

Καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) στην αρχή της χρήσης 0,00 0,00

Πραγµατική συνεισφορά καταβληθείσα από την 

Εταιρεία
0,00 0,00

Παροχές που πληρώθηκαν από την Εταιρεία 0,00 0,00

Συνολική επιβάρυνση αποτελεσµάτων χρήσης 690,91 0,00

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµίες 130,75 0,00

Καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) κατάστασης 

οικονοµικής θέσης 
821,66 0,00

 Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονοµικής θέσης έχει
ως εξής:

 
 
 
 

Οι κυριότερες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπού είναι οι εξής:

30.06.2014 30.06.2013

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,50% 3,80%

Πληθωρισµός 2% 2%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 2% 2%
 

17. ∆άνεια 

 
17.1 Μακροπρόθεσµα δάνεια 

 

30.06.2014 30.06.2013

Τράπεζα Πειραιώς Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο 12.961.538,46 13.606.538,46

Σύνολο 12.961.538,46 13.606.538,46

 
 

 
17.2 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 

 

30.06.2014 30.06.2013

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµου δανεισµού 645.000,00 342.000,00

∆ουλευµένοι τόκοι 383.185,51 283.688,51

Σύνολο 1.028.185,51 625.688,51

 
 
Για την εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων από ευρώ 13.989.723,97 την 30.06.2014 έχει εγγραφεί 
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προσηµείωση υποθήκης επί των αγροτεµαχίων της εταιρείας ποσού 1,6 εκατ.ευρώ. Επιπλέον έχει 

ενεχυρασθεί το µεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού της εταιρείας καθώς επίσης και το σύνολο των µετοχών 

 

18.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων  

Αφορούν επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την εταιρεία κάνοντας χρήση του αναπτυξιακού Νόµου 

3299/2004. Τα  ποσοστό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στην συνολική επένδυση υπολογίστηκε στο 

27,93% .Σύµφωνα µε το νόµο και τις εγκριτικές αποφάσεις υπάρχουν υποχρεώσεις και χρονικοί περιορισµοί 

όσον αφορά την µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων παγίων.  

 

19. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

30.06.2014 30.06.2013

Προµηθευτές 941.070,83 1.153.358,16

Σύνολο 941.070,83 1.153.358,16
 

 

 

20. Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 

30.06.2014 30.06.2013

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 37.056,56 51.011,86

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 919,74 437,10

Έξοδα χρήσης δουλευµένα 1.110,07 1.007,67

Οφειλόµενες αµοιβές προσωπικού 1.880,74 1.056,94

Σύνολο 40.967,11 53.513,57
 

 

21.Ανάλυση  άλλων εσόδων 

 

01.07.2013 

30.06.2014

01.07.2012 

30.06.2013

Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις επιχορηγουµένων παγίων 372.645,01 339.806,76

Λοιπά έσοδα 18.272,21 0,05

Τακτοποίηση υπολοίπου λογαριασµού επιχορηγήσεων λόγω 

αναπροσαρµογής επιδοτούµενου κόστους.
76.555,10 0,00

Σύνολο άλλων Εσόδων 467.472,32 339.806,81
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22.Ανάλυση  άλλων εξόδων 

 
 

01.07.2013 

30.06.2014

01.07.2012 

30.06.2013

΄Εκτακτη Εισφορά Αλληγγύης Ν.4093/2012 523.772,65 1.600.772,73

Εκπτωση επι της αξίας εγχεόµενης κατά το 2013 ενέργειας 

Ν.4254/2014
1.141.580,37 0,00

Λοιπά έξοδα 27,62 47.100,71

Σύνολο άλλων Εξόδων 1.665.380,64 1.647.873,44
 

 

23.Ανάλυση χρηµατοοικονοµικού κόστους 

 

01.07.2013 

30.06.2014

01.07.2012 

30.06.2013

Εσοδα από τόκους 30.577,78 39.845,54

Χρεωστικοί τόκοι (900.127,66) (1.497.038,92)

Σύνολο χρηµατοοικονοµικού κόστους (869.549,88) (1.457.193,38)

 

 

24.Κέρδη ανά µετοχή 

 
 
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της εταιρείας κέρδους 

µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

 

30.06.2014 30.06.2013

Κέρδη  που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της εταιρείας -248.009,79 860.142,08

Σταθµισµένος Μ.Ο µετοχών 743.500 743.500

Κέρδη ανά µετοχή σε ευρώ (βασικά και αποµειωµένα) -0,3336 1,1569
 

 

 

25.Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 
 
∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από  ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 

 



 SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.07.2013-30.06.2014 

 

  40

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

 

Αγορές Αγαθών & Υπηρεσιών 30.06.2014 30.06.2013

Από Μητρική 749.904,15 869.798,14

Απο Κορυφαία Μητρική 1.068,00 1.068,00

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 11.364,00 18.342,00

Σύνολα 762.336,15 889.208,14

 
 

Απαιτήσεις 31.12.2013 30.06.2013

Από Μητρική 700.000,00 0,00

Σύνολα 700.000,00 0,00

 

 

 

 

Υποχρεώσεις 30.06.2014 30.06.2013

Σε Κορυφαία Μητρική 787.996,11 820.583,33

Σε Μητρική 152.618,49 330.878,60

Σύνολα 940.614,60 1.151.461,93

 

 

 

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρείας 30.06.2014 30.06.2013

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 

διοίκησης
220.000,00 120.000,00

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 0,00 0,00

 

∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές πλην των ανωτέρω 

      

 

27. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 
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27.1 Ενδοεταιρικές Συναλλαγές µε µητρική 

Λήψη Υπηρεσιών από Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε 749.904,15 €

Υποχρεώσεις σε Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε 152.618,49 €

Απαιτήσεις από Επίλεκτο Ενεργειακή 700.000,00 €

 
 

 
27.2 Ενδοεταιρικές Συναλλαγές µε κορυφαία µητρική 

 

Λήψη Υπηρεσιών από Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ 1.068,00 €

Υποχρεώσεις σε Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ 787.996,11 €

 

 
    

28. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού  

 

∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών   

 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι καταχωρηµένες στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις 

www.stiafilco.com και www.selectedvolt.gr. Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις  θα παραµείνουν στη 

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

σύνταξής τους. 

Υπεύθυνοι Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Υπεύθυνοι για τη κατάρτιση  των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης  01/07/2013 - 30/06/2014 και την 

ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε  αυτές είναι οι: 

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

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

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΕΤΗ, Υπεύθυνη Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ   Ο Αντιπρόεδρος  του  ∆.Σ       Η υπεύθυνη οικονοµικών υπηρεσιών

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ.∆ΟΝΤΑΣ  ΑΡΕΤΗ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  
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Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 

Αρµόδια Αρχή                                         Περιφέρεια Αττικής Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας και Οµίλου

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων 

οικονοµικών  καταστάσεων                                                     
26  Σεπτεµβρίου 2014 Απόστολος Ιωάν.∆οντάς, Αντιπρόεδρος ∆.Σ, µη εκτελεστικό µέλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                        Απόστολος Ηλ.∆οντάς, µη εκτελεστικό µέλος

Ελεγκτική Εταιρεία                                                

Τύπος εκθεσης ελέγχου ελεγκτών                          Με Σύµφωνη Γνώµη

Ποσά  εκφρασµένα σε € 30.06.2014 30.06.2013 Ποσά  εκφρασµένα σε €
01.07.2013    

30.06.2014

01.07.2012  

30.06.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες  

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 23.194.997,53 24.530.347,58 Εισπράξεις από απαιτήσεις  5.209.926,67 5.095.214,87

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.146,00 3.146,00 Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.  -2.042.004,31 -1.866.615,99

Απαιτήσεις από πελάτες 1.195.859,61 3.399.122,41 (Πληρωµές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  -498.149,17 -495.839,48

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.977.542,82 5.402.452,86 Τόκοι και έξοδα πληρωθέντα -782.335,24 -1.391.346,61

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 32.371.545,96 33.335.068,85  Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  1.887.437,95 1.341.412,79

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  Επενδυτικές δραστηριότητες  

Μετοχικό κεφάλαιο 7.435.000,00 7.435.000,00 Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων  0,00 -36.497,44

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 3.739.214,29 3.987.354,83 Είσπραξη επιχορήγησης 656.765,00 6.796.135,00

 Χορηγήσεις δανείων σε θυγατρικές -700.000,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 11.174.214,29 11.422.354,83 Τόκοι εισπραχθέντες  30.577,78 39.845,54

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 12.961.538,46 13.606.538,46 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -12.657,22 6.799.483,10

Προβλέψεις /Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.225.569,76 6.109.108,09  Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.028.185,51 625.688,51  Εξοφλήσεις δανείων  -342.000,00 -4.342.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 982.037,94 1.571.378,96 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  -342.000,00 -4.342.000,00

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 21.197.331,67 21.912.714,02
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης 

(α)+(β)+(γ)  
1.532.780,73 3.798.895,89

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 32.371.545,96 33.335.068,85 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 5.248.465,48 1.449.569,59

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 6.781.246,21 5.248.465,48

Ποσά  εκφρασµένα σε €
01.07.2013  

30.06.2014

01.07.2012 

30.06.2013

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Ποσά  εκφρασµένα σε € 30.06.2014 30.06.2013

Κύκλος εργασιών 4.265.860,46 6.397.168,15
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης (01.07.2013 και 01.07.2012  

αντίστοιχα)
11.422.354,83 10.562.212,75

Μικτά κέρδη 2.827.782,21 4.970.945,42
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες)
-248.140,54 860.142,08

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
529.615,21 2.463.573,26

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2014 και 30.06.2013 

αντίστοιχα)
11.174.214,29 11.422.354,83

Κέρδη  προ φόρων -339.934,67 1.006.379,88

Κέρδη  µετά απο φόρους(α) -248.009,79 860.142,08

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) -130,75 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από φόρους (α)+(β) -248.140,54 860.142,08

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά και αποµειωµένα 

(σε €)
-0,3336 1,1569

Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών ,επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
1.492.320,25 3.458.696,18

3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σηµ.14)

      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                        Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.              Η Υπεύθυνη

   και ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                                                Οικονοµικών Υπηρεσιών  

5 ∆εν υπάρχουν προβλέψεις που να αναφέρονται στις περιπτώσεις 3 &  4  και λοιπές προβλέψεις .

6. Η εταιρεία  απασχολούσε τρείς εργαζόµενους κατά την 30.06.2014 και δύο εργαζόµενους την 30.06.2013.

Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς                         Απόστολος Ιωάν.∆οντάς           Αρετή Ανδρ.Αρσενοπούλου

   Α.∆.Τ. Σ 815362                                 Α.∆.Τ. ΑΖ 549246                          Α.∆.Τ. Π 395401

Είδος συναλλαγής Ποσό

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 762.336,15

γ) Απαιτήσεις 700.000,00

δ) Υποχρεώσεις 940.614,60

ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 220.000,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 0,00

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας και του οµίλου,

όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

δηµοσιευµένα βάσει τουν κ.ν.2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις , ενοποιηµένες και µη,κατά τα ∆.Λ.Π

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιουλίου 2013 εως 30η Ιουνίου 2014

15ο χιλ.Λεωφόρου Πάρνηθος- Αχαρνές

ΑΡ.ΓΕΜΗ 8348101000

www.stiafilco.com και 

www.selectedvolt.gr
∆οντάς Χαρ.Ευριπίδης , Πρόεδρος ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος

1.Με σύµφωνη γνώµη. 

2.α) Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2014 είναι οι
ίδιες µε αυτές που εφαρµόσθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την
30.06.2013, µε εξαίρεση το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 και την αλλαγή στον τρόπο εµφάνισης της αναβαλλόµενης
φορολογίας. Αναλυτικά οι µεταβολές στις λογιστικές πολιτικές παρατίθενται στη σηµείωση 2.1 των καταστάσεων.β) Οι
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ που έχει έδρα στην Ελλάδα και συµµετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας µε
ποσοστό έµµεσης συµµετοχής 99,98% .Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στον όµιλο µε τη µέθοδο
της ολικής ενοποίησης. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις που καταρτίζει η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Α,Ε που έχει έδρα στην Ελλάδα και συµµετέχει
στο κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό άµεσης συµµετοχής 100%. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας
ενοποιούνται στον όµιλο µε  τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.

1.2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

 1.3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
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8.Τα λοιπά συνολικά έσοδα ποσού ευρώ -130,75 αφορούν σε επαναµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών.

9. Για την εξασφάλιση των δανείων του οµίλου ανεξόφλητου υπολοίπου την 30.06.2014 ευρώ 13.989.723,97 έχει
εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης επί των αγροτεµαχίων της εταιρείας ποσού 1,6 εκατ.ευρώ. Επιπλέον έχει ενεχυρασθεί
το µεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού της εταιρείας καθώς επίσης και το σύνολο των µετοχών.

4.∆εν υπάρχουν επίδικες ή  υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών  οργάνων που ενδέχεται να 

έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία  της εταιρείας

7. Συναλλαγές σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε συνδεδεµένα
µέρη όπως αυτά ορίζονται στο  ∆.Λ.Π 24 .

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Ν.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   (Α.Μ.ΣΟΕΛ 
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