ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΑΟ ΚΑΔ: 48286/01/Β/01/100(06)
ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο Σξήζεο 2011 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2011)
Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
ηεο «ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» ηελ 6/2/2012.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα
παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ
νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ).

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΕ» για την τρήση
από 1η Ιανοσαρίοσ έως 31 Δεκεμβρίοσ 2011

1

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ
Α. Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.............................................................................. 4
Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή ............................................................................. 8
Γ. Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 .................... 11
Γ. Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 .............................................................. 12
Δ. Θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 .. 13
ΠΡ. Θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ..................... 14
Ε. Πεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.................................... 15
1. Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία ............................................................................................................ 15
1.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο ........................................................................................................................ 15
1.2 Φχζε Γξαζηεξηνηήησλ .................................................................................................................... 15
2. Βάζε ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ...................................................................................... 16
2.1 Πεκείσζε ζπκκφξθσζεο ................................................................................................................. 16
2.2 Βάζε παξνπζίαζεο ............................................................................................................................ 16
2.3 Λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο θαη κεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ .............................. 16
2.4 Δθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο ................................................................................................................. 17
3. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ......................................................................................................... 18
3.1 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο............................................................................................................. 18
3.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία .............................................................................................................. 19
3.3 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ................................................................................................................. 19
3.4 Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο .................................................................................................................. 21
3.5 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ........................................................ 22
3.6 Κεηνρηθφ θεθάιαην ........................................................................................................................... 22
3.7 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιφκελνο θφξνο....................................................................... 22
3.8 Δπηρνξεγήζεηο .................................................................................................................................... 24
3.9 Ξξνβιέςεηο ........................................................................................................................................ 24
3.10 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ .................................................................................. 24
3.11 Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ...................................................................................... 25
3.12 Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ........................................................... 26
3.13 Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ................................................................................................... 27
3.14 Κηζζψζεηο ........................................................................................................................................ 27
3.15 Θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ................................................................................ 28
3.16 Γηαλνκή κεξηζκάησλ ...................................................................................................................... 28
3.17 Θέξδε αλά κεηνρή........................................................................................................................... 28
3.18 Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ................................................................................................. 28
3.19 Δπίδξαζε λενεθδνζέλησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ
κεηά ην 2011 ............................................................................................................................................ 29
4. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ....................................................................................... 29
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΕ» για την τρήση
από 1η Ιανοσαρίοσ έως 31 Δεκεμβρίοσ 2011

2

4.1 Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ .............................................. 29
4.2 Θίλδπλνο αγνξάο................................................................................................................................ 29
4.3 Ξηζησηηθφο θίλδπλνο ......................................................................................................................... 30
4.4 Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο...................................................................................................................... 30
4.5 Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο .............................................................................................................. 30
4.6 Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ ...................................................................................................................... 30
4.7 Δχινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ................................................................................ 31
5 Ξσιήζεηο................................................................................................................................................ 32
6 Θφζηνο πσιεζέλησλ ............................................................................................................................ 32
7 Έμνδα δηνίθεζεο ................................................................................................................................... 32
8 Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο ............................................................................................................... 33
9 Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα .................................................................................................... 33
10 Φφξνο εηζνδήκαηνο ............................................................................................................................ 33
11 Θέξδε αλά κεηνρή .............................................................................................................................. 35
12 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο .............................................................................................................. 36
13 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ............................................................................................................... 37
14 Ππκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ............................................................................................ 37
15 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο/ππνρξεψζεηο................................................................. 38
16 Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ....................................................................................... 39
17 Ινηπέο απαηηήζεηο ............................................................................................................................... 39
18 Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ......................................................................................... 39
19 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ......................................................... 40
20 Κεηνρηθφ θεθάιαην............................................................................................................................. 41
21 Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ..................................................................................................................... 41
22 Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ............................................................................................ 42
23 Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ............................................................................................ 42
24 Δκπξάγκαηα Βάξε .............................................................................................................................. 43
25 Δλδερφκελεο απαηηήζεηο – ππνρξεψζεηο ......................................................................................... 44
26 Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ......................................................................................... 45
27 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε................................................................................................... 46
28 Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ....................................... 47

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΕ» για την τρήση
από 1η Ιανοσαρίοσ έως 31 Δεκεμβρίοσ 2011

3

Α. Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΠΡΟ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΙΓΤΜΩΝ ΑΒΔΔ ΣΗ 1.1.2011-31.12.2011

1. ΔΜΔΙΗΜΖ ΡΩΛ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΘΙΔΗΝΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ
ΑΞΝ 1/1/2011-31/12/2011
ΑΛΑΙΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ
Θχθινο εξγαζηψλ : Ν θχθινο εξγαζηψλ έθηαζε ηα € 5.596.374 εκθαλίδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ
14,7% ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηηο θαιχηεξεο αλεκνινγηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηε πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ζε ζρέζε κε ην
2010.
Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο : Αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 677.903 εκθαλίδνληαο αχμεζε 12% ζε
ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη ζηε ρξήζε απηή νη
απνδεκηψζεηο ιφγσ απψιεηαο θεξδψλ, απφ ηε κε πιήξε ιεηηνπξγία ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ηνπ
πάξθνπ ήηαλ κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
Κηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο: Αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 2.057.161 εκθαλίδνληαο κείσζε 13,5% ζε
ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ κείσζε απηή αληαλαθιά θπξίσο ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο
πσιεζέλησλ ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε θαη θαηά θχξην ιφγν ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο
ζπληήξεζεο παγίνπ εμνπιηζκνχ.
Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ, θφξσλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA):
Tα απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ, θφξσλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ αλήιζαλ ζε
€ 3.995.940 εκθαλίδνληαο κείσζε 4,6% ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε.
Θαζαξά θέξδε: Αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 1.311.553 εκθαλίδνληαο αχμεζε 11,4% ζε ζρέζε κε ηε
πξνεγνχκελε ρξήζε.
Αλαπφζβεζηα πάγηα :Θαηά ηελ 31.12.2011 ηα αλαπφζβεζηα πάγηα ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαλ ζε
€ 27.875.790 θαη αληηζηνηρνχλ ζην 67% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηεο.
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο : Θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξήζε ηα νκνινγηαθά δάλεηα αλήιζαλ ζην πνζφ
ησλ € 16.527.769 έλαληη € 17.979.456 ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
Ίδηα θεθάιαηα : Θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξήζε ηα ίδηα θεθάιαηα αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 9.777.207
έλαληη € 8.438.925 ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
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2. ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΛΔΑ ΣΟΝΛΗΑ
Ρν 2012 αλακέλεηαη λα είλαη εμίζνπ θαιή ρξνληά απφ απφςεσο θχθινπ εξγαζηψλ θαη
απνηειεζκάησλ. Ξαξ’ φια απηά, αθξηβείο πξνβιέςεηο δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ιφγσ ηνπ φηη ε
θεξδνθνξία ηεο Δηαηξείαο βαζίδεηαη ζηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ είλαη δχζθνιν λα
πξνζδηνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ.
3. ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ

ΓΔΓΝΛΝΡΑ

ΚΔΡΑ

ΡΖΛ

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

ΡΖΠ

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ
Γελ πξνέθπςε θάηη πνπ λα επηδξά ζηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.
4. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΔΠΖ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ (ΑΟΗΘΚΝΓΔΗΘΡΔΠ)

Θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ / πσιήζεηο
Θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ / πσιήζεηο
Θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ / Ίδηα θεθάιαηα
Μέλα θεθάιαηα / Ίδηα θεθάιαηα
Ρξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο/ Ίδηα θεθάιαηα
Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / Πχλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / Βξαρππξ. ππνρξεψζεηο
EBITDA / Σξεσζηηθνί ηφθνη

31/12/2011
25,57%
23,44%
14,64%
325,86%
184,14%
15,66%
264,78%
366,32%

31/12/2010
37,15%
24,14%
21,47%
433,33%
229,69%
18,67%
225,70%
468,73%

5. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΗΛΓΛΩΛ
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο
θαηαζέζεηο θαη ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Ζ Δηαηξεία δελ δηελεξγεί ζπλαιιαγέο
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ζπλαιιαγέο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο.
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πεξηνξηζκέλν θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ θηλδχλσλ επηηνθίσλ, δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο, πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη θηλδχλσλ
ξεπζηφηεηαο.
Ζ

δηαρείξηζε

ησλ

θηλδχλσλ

εζηηάδεηαη

θπξίσο

ζηελ

αλαγλψξηζε

θαη

εθηίκεζε

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ηε πνιηηηθή δηαηήξεζεο πιενλάδνπζαο ξεπζηφηεηαο.
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5.1 Θίλδπλνο αγνξάο
Ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Γηα ην ιφγν
απηφ ε Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη SWAP επηηνθίνπ ην νπνίν θαιχπηεη κέξνο ησλ δαλεηαθψλ ηεο
ππνρξεψζεσλ θαη ιήγεη ηελ 30.6.2014.
5.2 Ξηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε θάπνηα απφ ηα ζπκβαιιφκελα,
κε απηήλ κέξε. Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα,
θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηλζηηηνχηα, θαζψο θαη απφ εθζέζεηο ζε πηζησηηθφ
θίλδπλν απφ πειάηεο.
Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ε Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο
θηλδχλνπο. Γεδνκέλεο ηεο θχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, ππάξρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαθνξηθά κε ηηο εκπνξηθέο ηνπ απαηηήζεηο, κηαο θαη ν ΓΔΠΚΖΔ απνηειεί ην
κνλαδηθφ πειάηε. Ν θίλδπλνο απηφο είλαη φκσο πνιχ ρακειφο αθνχ ν ΓΔΠΚΖΔ είλαη αλψλπκε
εηαηξεία ηεο νπνίαο θχξηνο κέηνρνο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην.
5.3 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνπλ ιεμηπξφζεζκεο.
Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ
ζπζρεηηζκνχ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηε
θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.
Ζ εηαηξηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο βαζίδεηαη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε δειαδή
θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ . Ιφγσ ηεο θχζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο
παξαγσγή θαη πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή (βάζε ζχκβαζεο κε ην
ΓΔΠΚΖΔ) θαη χπαξμε επνκέλσο ελφο πειάηε, ηνπ ΓΔΠΚΖΔ, κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε πςειψλ
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, ε Δηαηξεία εθπιεξψλεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο.
5.4 Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Νη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ εγρψξηα αγνξά. Νη δε αγνξέο
δηελεξγνχληαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζε επξψ. Ωο εθ ηνχηνπ δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο
θηλδχλνπο .
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6. ΚΔΟΗΠΚΑΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ
Πρεηηθά κε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δελ πξνηίζεηαη λα πξνηείλεη ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2011.
7. ΞΝΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ
Ζ Δηαηξεία πέξα απφ ηελ έδξα ηεο δηαηεξεί ππνθαηάζηεκα ζην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηνπ αηνιηθνχ ηεο
πάξθνπ ζηα Γίδπκα Αξγνιίδαο.

Ξξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο
ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ ΘΑΟΟΑΠ
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Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο
ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε

ηηο

ζπλεκκέλεο

νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο

ηεο

ΑΗΝΙΗΘΖ

ΓΗΓΚΩΛ

ΑΛΩΛΚΖ

ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ (ε «Δηαηξεία») πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε
ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζχλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζχλε Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε βάζε
ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα ηεο Διεγθηηθήο. Ρα
Ξξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε
θαη λα δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο

βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο,
κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ
ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν
έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη
αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλψκε
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ
νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα
ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ
απφ ηα άξζξα 37 θαη 43α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
Αζήλα, 7 Φεβξνπαξίνπ 2012
KPMG

Νξθσηνί

Διεγθηέο

Α.Δ.

Ησάλλεο Α. Αρείιαο, Νξθσηφο Διεγθηήο
Ινγηζηήο
ΑΚ ΠΝΔΙ 12831
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Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 11 έσο 47 ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 6.2.2012, θαη ππνγξάθνληαη γηα
ινγαξηαζκφ απηνχ απφ ηνπο:

Αζήλα, 6.2.2012

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ &

Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΡΝ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ

VINCENT GIRON

FINAS A.E

ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ

ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ ΘΑΟΟΑΠ

Α.Α. ΝΔΔ 769
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Γ. Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2011
Πεκείσζε

1/1-31/12/11

1/1-31/12/10

Ξσιήζεηο

5

5.596.374

4.878.045

Θφζηνο πσιεζέλησλ

6

(3.539.213)

(2.499.850)

2.057.161

2.378.195

Κηθηό θέξδνο
Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο

8

677.904

604.521

Έμνδα δηνίθεζεο

7

(226.378)

(298.698)

(676)

(724)

2.508.011

2.683.294

Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Απνηειέζκαηα πξν Φόξσλ θαη
Σξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ
Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

9

13.721

22.006

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

9

(1.090.825)

(893.301)

1.430.907

1.811.999

(119.354)

(634.635)

1.311.553

1.177.364

60.976

(22.927)

(34.246)

(1.853)

26.730

(24.780)

1.338.283

1.152.584

0,29

0,26

Θέξδε πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

10

Θέξδε κεηά από θόξνπο
Ινηπά Ππγθεληξσηηθά Έζνδα
Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία πξνζδηνξηζκέλνπ
απνηειεζκαηηθνχ κέζνπ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ
(SWAP)
Φφξνη εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ
ζπγθεληξσηηθψλ εζφδσλ
Ινηπά Ππγθεληξσηηθά Έζνδα κεηά Φόξσλ
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα Σξήζεο κεηά από
Φόξνπο
Θέξδε αλά κεηνρή (ζε Δπξώ):
Βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή

11

Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 15-47 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Γ. Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Κε Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο Δπηρεηξήζεηο
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Πύλνιν κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ
Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ

Πεκείσζε

πνρξεώζεηο
Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν Καθξνπξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ
Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε
ρξήζε
Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ
Πύλνιν πνρξεώζεσλ
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ & πνρξεώζεσλ

31/12/2010

12
13
14

27.875.790
201.534
7.035.000
5.868
35.118.192

29.352.908
212.211
7.035.000
5.868
36.605.987

16
17
19

1.105.941
2.855.544
2.557.755
6.519.240

599.501
2.507.306
5.294.526
8.401.333

41.637.432

45.007.320

20

4.490.000
(537.845)
569.129
5.255.923
9.777.207

4.490.000
(564.575)
453.197
4.060.303
8.438.925

21
15
18
22

16.527.769
1.165.768
673.664
11.030.862
29.398.063

17.979.456
1.092.161
735.042
13.039.407
32.846.066

403.142
39.381

3.764
352.963

21

1.476.226

1.404.226

23

543.413
2.462.162

1.961.376
3.722.329

31.860.225
41.637.432

36.568.395
45.007.320

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ
Ίδηα Θεθάιαηα & πνρξεώζεηο
Ίδηα Θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά απνηίκεζεο παξαγψγσλ
Ινηπά απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ

31/12/2011

Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 15-47 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΕ» για την τρήση
από 1η Ιανοσαρίοσ έως 31 Δεκεμβρίοσ 2011

12

Δ. Θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

Πεκείσζε
01/01/2010
πόινηπα θαηά ηελ
ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ

Κεηνρηθό
θεθάιαην

Θαηαζέζεηο
κεηόρσλ

Απνζεκαηηθά
απνηίκεζεο
παξαγώγσλ

4.490.000

0

(539.795)

0

0

0
0

0
0

Απνηέιεζκα θαηαρσξεκέλν θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε (1)
Ππλνιηθό αλαγλσξηδόκελν θέξδνο/(δεκηά) ρξήζεο

0
0

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31/12/2010
01/01/2011
πόινηπα θαηά ηελ
ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ

Ινηπά
απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

Πύλνιν

309.765

3.026.370

7.286.340

0

0

0
0

86.367
57.065

1.177.365
(86.367)
(57.065)

1.177.365
0
0

0
0

(24.780)
(24.780)

0
143.432

0
1.033.933

(24.780)
1.152.585

4.490.000

0

(564.575)

453.197

4.060.303

8.438.925

4.490.000

0

(564.575)

453.197

4.060.303

8.438.925

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

58.868
57.064

1.311.553
(58.868)
(57.064)

1.311.553
0
0

Απνηέιεζκα θαηαρσξεκέλν θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε (1)
Ππλνιηθό αλαγλσξηδόκελν θέξδνο/(δεκηά) ρξήζεο

0
0

0
0

26.730
26.730

0
115.932

0
1.195.621

26.729
1.338.282

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31/12/2011

4.490.000

0

(537.845)

569.129

5.255.923

9.777.207

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο
Θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο 1/1-31/12/10
Πρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ
Πρεκαηηζκφο αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ Λ3299

Ινηπά ζπγθεληξσηηθά έζνδα

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο
Θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο 1/1-31/12/11
Πρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ
Πρεκαηηζκφο αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ Λ3299

Ινηπά ζπγθεληξσηηθά έζνδα

(1) Αθνξά απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία πξνζδηνξηζκέλνπ απνηειεζκαηηθνχ κέζνπ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ (SWAP). Ζ απνηίκεζε απηή έρεη κεησζεί
κε ηνλ αληίζηνηρν αλαβαιιφκελν θφξν.
Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 15-47 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΠΡ. Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2011
Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ

31/12/2011

31/12/2010

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε πξν θφξσλ
Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

1.430.907

1.812.000

Απνζβέζεηο

1.487.930

1.503.919

Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο
Έμνδα δαλεηζκνχ

( 401.134)
24.538

( 401.134)
27.605

0

( 478)

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαζαξά
Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ/ζκώλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο δξαζηεξηόηεηεο:

1.052.565

843.690

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ

( 854.678)

( 1.846.213)

Γηαθαλνληζκφο Ξαξαγψγσλ Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ

(Κείσζε)/Αχμεζε ππνρξεψζεσλ πιήλ ηξαπεδψλ
Κείνλ:
Σξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα
Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη
Ρφθνη εηζπξαρζέληεο
Πύλνιν (εθξνώλ)/εηζξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

( 3.019.972)
( 1.066.287)
0

6.548.322
( 865.696)
( 99.833)

13.721

22.006

( 1.332.410)

7.544.188

0

( 7.035.000)

( 135)

( 10.344)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ & ινηπψλ επελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Πύλνιν εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)

( 135)

( 7.045.344)

( 1.404.226)

( 1.327.598)

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Πύλνιν εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

( 1.404.226)

( 1.327.598)

Θαζαξή (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)

( 2.736.771)

( 828.754)

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ

5.294.526

6.123.279

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ

2.557.755

5.294.526

Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 15-47 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Ε. Πεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011
1. Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία
1.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο
Ζ εηαηξεία ««ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» κε
δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ Α.Δ.» (ε «Δηαηξεία») είλαη αλψλπκε εηαηξεία θαη ε έδξα ηεο
βξίζθεηαη ζηελ Ιεσθφξν Βαζηιίζζεο Πνθίαο 120, Αζήλα.
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 (ζπκπεξηιακβάλνληαο
ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010) εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.Π.
ζηηο 6/2/2012.
Όια ηα πνζά αλαθέξνληαη ζε Δπξψ.
Πεκεηψλεηαη φηη ηπρφλ κηθξέο απνθιίζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο EDF EN κε έδξα ηελ Γαιιία, κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Νη ελ ιφγσ
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχνληαη θαη κπνξνχλ λα επξεζνχλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν
ηεο αλσηέξσ Δηαηξείαο www.edf-energies-nouvelles.com.
1.2 Φύζε Γξαζηεξηνηήησλ
Ζ Δηαηξεία έρεη σο ζθνπφ:
-

Ρελ παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή θαη πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιεληθή

Δπηθξάηεηα.
-

Ρελ κειέηε - επίβιεςε θαη εθηέιεζε έξγσλ ή ηκεκάησλ έξγσλ, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή

ελέξγεηαο.
-

Ρελ

Δκπνξία,

αληηπξνζψπεπζε,

εηζαγσγή,

εμαγσγή,

θαηαζθεπή

θαη

ζπλαξκνιφγεζε

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ελέξγεηαο.
-

Ρελ εκπνξία-αληηπξνζψπεπζε - εηζαγσγή, θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε βνεζεηηθψλ θαη

ινηπψλ πιηθψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ελέξγεηαο.
- Θάζε ηη ζπλαθέο κε ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΕ» για την τρήση
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2. Βάζε ζύληαμεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
2.1 Πεκείσζε ζπκκόξθσζεο
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ Α.Δ.» ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011,
έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα παξάγσγα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ηα νπνία απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία, θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ
εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB, θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
2.2 Βάζε παξνπζίαζεο
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηελ ρξήζε ινγηζηηθψλ
εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο.
Πεκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηεο Δηαηξείαο
έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν.

2.3 Λόκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο θαη κεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ
Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε Eπξψ ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο θαη
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ. Νη ζπλαιιαγέο ζε άιια λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη
ζε Eπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο.
Θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Eπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε
ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο
Θέζεο. Ρα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε
Ππλνιηθψλ Δζφδσλ. Κε λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε μέλν λφκηζκα ηα νπνία εκθαλίδνληαη
ζε ηζηνξηθή αμία κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.
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2.4 Δθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα
παίξλεη απνθάζεηο, λα θάλεη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ,
θαζψο θαη ησλ αλαθεξφκελσλ πνζψλ ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, εζφδσλ θαη εμφδσλ . Ρα πξαγκαηηθά
πνζά κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο.
Νη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο επηζθνπνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Νη αλαζεσξήζεηο
ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εάλ ε
αλαζεψξεζε επεξεάδεη κφλν απηή ηελ πεξίνδν ή ζηελ πεξίνδν αλαζεψξεζεο θαη ηηο επφκελεο
πεξηφδνπο, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη θαη ηελ παξνχζα θαη ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο.

Νη

εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Γηνίθεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη εθηηκήζεηο πνπ ελέρνπλ θίλδπλν
ελδερφκελεο πξνζαξκνγήο ζηελ επφκελε ρξήζε αλαθέξνληαη ζηηο εμήο ζεκεηψζεηο:




Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (Πεκείσζε 15)
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία (Πεκείσζε 18)
Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο (Πεκείσζε 25)
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3. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο
3.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Ρα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεσο
ηνπο ή ζηηο αμίεο ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο φπσο απηφ πξνζδηνξίζηεθε βάζε επιφγσλ αμηψλ θαηά ηελ
εκεξνκελία κεηάβαζεο, κείνλ, θαη’ αξρήλ ηηο ζπζζσξεκέλεο απνζβέζεηο θαη δεχηεξνλ, ηπρφλ
απαμηψζεηο ησλ παγίσλ. Ρν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα
ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη ηα
δηθαηψκαηα ρξήζεο ηεο γεο επί ηεο νπνίαο είλαη εγθαηεζηεκέλν ην αηνιηθφ πάξθν.
Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ
ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά
νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο
ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα
απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Νη απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη)
ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:
Γηθαηψκαηα ρξήζεο γεο

Έηε 25

Αηνιηθφ πάξθν

Έηε 25

Ινηπφο εμνπιηζκφο

Έηε 2 - 5

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε
θάζε εκεξνκελία θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη
άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
Θαηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη
θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Νη επηζθεπέο θαη
ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο πνπ αθνξνχλ.
Νη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), θφζηνο
αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη άιια γεληθά θφζηε.
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Ρν θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν, πξνζηίζεηαη ζην
θφζηνο ηνπο, κέρξη ην ρξφλν πνπ είλαη νπζηαζηηθά έηνηκα πξνο ρξήζε ή πξνο πψιεζε. Ρα έζνδα
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα
απφθηεζε ησλ αλσηέξσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αθαηξείηαη απφ ην αληίζηνηρν δαλεηαθφ θφζηνο. Ρα
άιια θφζηε δαλεηζκνχ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε πνπ πξνθχπηνπλ.
3.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πηα

άπια

πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

ζπκπεξηιακβάλνληαη

ηα

δηθαηψκαηα

ρξήζεο

ελζψκαησλ

αθηλεηνπνηήζεσλ θαη άδεηεο ινγηζκηθνχ.
Γηθαίσκα Σξήζεο Δλζώκαησλ Πηνηρείσλ: Γηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ελζψκαησλ ζηνηρείσλ
απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπο, κείνλ ηηο απνζβέζεηο.
Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ εθηηκψκελε σθέιηκε δσή ηνπο κε ζηαζεξή κέζνδν
απφζβεζεο.
3.3 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν γηα κηα νληφηεηα θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν γηα κηα
άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ
νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ.
i) Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ξεξηιακβάλνπλ

κε

παξάγσγα

ρξεκαηννηθνλνκηθά

ζηνηρεία

ελεξγεηηθνχ

κε

ζηαζεξέο

ή

πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία
απηή (Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη
α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
β) απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά
απφ ην θξάηνο,
γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε
κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
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Νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε
ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Ρα
ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.
Νη ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ εκθαλίδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, κεηά απφ πξνβιέςεηο γηα
ηπρφλ κε εηζπξαθηέα ππφινηπα, ελψ νη καθξνπξφζεζκνη ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ (ππφινηπα πνπ
εθθεχγνπλ ησλ θαλνληθψλ φξσλ πίζησζεο) απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηε
κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
ii) Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο
Ξαξάγσγα είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ε άιια ζπκβφιαηα γηα ηα νπνία ηζρχνπλ:
α. ε αμία ηνπο κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο κεηαβνιέο ελφο θαζνξηζκέλνπ επηηνθίνπ, κηαο ηηκήο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, ελφο αγαζνχ, κηαο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, ελφο δείθηε ηηκψλ ή
ζπληειεζηψλ κηαο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο ή ελφο πηζησηηθνχ δείθηε ή κηαο άιιεο κεηαβιεηήο κε
ηελ πξνυπφζεζε, ζηελ πεξίπησζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κεηαβιεηήο, φηη ε κεηαβιεηή δελ
αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζπκβαιιφκελν
β. δελ πξνυπνζέηεη αξρηθή θαζαξή επέλδπζε ή απαηηεί ειάρηζηε αξρηθή επέλδπζε ζε ζρέζε κε
άιινπο ηχπνπο ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ζηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο
αγνξάο θαη
γ. δηαθαλνλίδεηαη ζε κειινληηθή εκεξνκελία
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή
ππνρξέσζε ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο φηαλ θαη κφλν φηαλ θαζίζηαηαη έλαο εθ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ.
Δλζσκαησκέλα

παξάγσγα

απνζπψληαη

απφ

ην

θχξην

ζπκβφιαην

θαη

ινγηζηηθνπνηνχληαη

εμαηνκηθεπκέλα εθφζνλ ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη θίλδπλνη ηνπ ελζσκαησκέλνπ
παξαγψγνπ δελ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ
θχξηνπ ζπκβνιαίνπ, έλα ηδηαίηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν κε ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο ην
ελζσκαησκέλν παξάγσγν ζα πιεξνχζε ηνλ νξηζκφ ελφο παξαγψγνπ θαη ην πβξηδηθφ (ζχλζεην)
κέζν δελ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία.
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3.4 Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο
Ζ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο αλαγλσξίδεη ηελ ζπκςεθηζηηθή επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ εχινγσλ
αμηψλ ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο θαη ηνπ αληηζηαζκηζκέλνπ ζηνηρείνπ.
Ζ ηεθκεξίσζε ηεο αληηζηαζκηζηηθήο ζρέζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απνηεινχλ απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο.
Ζ δηαδηθαζία ηεθκεξίσζεο ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρέζεσο αληηζηάζκηζεο, ελψ ν
έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηελεξγείηαη θαηά ηελ έλαξμε θαη επαλαιακβάλεηαη θαηά ηηο
εκεξνκελίεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο.

α. Αληηζηάζκηζε εύινγεο αμίαο
Κε ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ επηηπγράλεηαη ε
εμνπδεηέξσζε ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ ιφγσ ηεο
επίδξαζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θηλδχλσλ πνπ αληηζηαζκίδνληαη.
Ζ κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο θαη ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ
ζηνηρείνπ πνπ νθείιεηαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηζηαζκίδνληαη, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεσο.
Πηηο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηεο ζρέζεσο αληηζηάζκηζεο, ηα αληηζηαζκηδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα απνηηκψληαη εθ λένπ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηεγνξία απνηίκεζεο
ζηελ νπνία έρνπλ ηαμηλνκεζεί. Δηδηθφηεξα γηα ηα ηνθνθφξα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ην ζπλνιηθφ
πνζφ ηεο κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο, πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζρέζεσο
αληηζηάζκηζεο απνζβέλεηαη ζηαδηαθά ζηα απνηειέζκαηα, κέρξη ηε ιήμε ή ηελ πψιεζή ηνπο. Ζ
απφζβεζε απηή μεθηλά απφ ην ρξνληθφ ζεκείν δηαθνπήο ηεο ζρέζεο αληηζηαζκίζεσο, βάζεη ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ πνπ ππνινγίδεηαη εθ λένπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν θαη
θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα ή έμνδα εθ ηφθσλ.
Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε εθαξκνγήο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο.
β. Αληηζηάζκηζε ρξεκαηνξνώλ
Κε ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ησλ ρξεκαηνξνψλ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ επηηπγράλεηαη ε
κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηνξνψλ απφ θπκαηλφκελεο ζε ζηαζεξέο.
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Ρν απνηειεζκαηηθφ κέξνο ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο αλαγλσξίδεηαη
απεπζείαο ζηελ Θαζαξή Θέζε, ελψ ην κε απνηειεζκαηηθφ κέξνο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
Ζ ινγηζηηθή κεηαρείξηζε ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ δελ κεηαβάιιεηαη.
Ζ Δηαηξεία έθαλε ρξήζε αληηζηάζκηζεο ρξεκαηνξνψλ απφ θπκαηλφκελεο ζε ζηαζεξέο.
γ. Αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο ζε νηθνλνκηθή κνλάδα εμσηεξηθνύ
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη νηθνλνκηθή κνλάδα ζην εμσηεξηθφ.

3.5 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ
Ρα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν
θαζψο επίζεο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο ηα πξντφληα ηεο
αγνξάο ρξήκαηνο θαη νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Ρα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο
απνηειεζκάησλ.
3.6 Κεηνρηθό θεθάιαην
πάξρεη κφλν κηα θαηεγνξία κεηνρψλ. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην δηαηξνχκελν ζε θνηλέο κεηνρέο
θαηαρσξείηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ
ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Ρα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη
κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο
επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.
Θαηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίκεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ
δαπαλψλ, απεηθνλίδεηαη κεησηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (δηαθνξέο ππέξ ην άξηην) .
3.7 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο
Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα
θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο
αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ
22
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αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε
θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ
εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπο ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Νη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο
θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη,
βαζηδφκελα ζην θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο.
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο (απαίηεζε ή ππνρξέσζε) πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο
Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε
ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ
έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ ρξήζε θαηά ηελ νπνία ζα
δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο
(θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο
Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ
αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά
ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ρξήζε.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί
ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο ζα ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη θαη’ επζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλ ν θφξνο
αθνξά ζηνηρεία πνπ έρνπλ πηζησζεί ή ρξεσζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα.
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3.8 Δπηρνξεγήζεηο
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη αξρηθά ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο εθφζνλ ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο
θξηηήξηα: α) πάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα
ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη β) ππάξρεη εχινγε δηαζθάιηζε φηη ην πνζφ ηεο
επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Νη επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη
κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα
αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ.
Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα
έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
3.9 Ξξνβιέςεηο
Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο
σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη
ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Νη
πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη
πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα
απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη
ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη
πηζαλή.

3.10 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ρν Γ.Ι.Ξ. 36 απαηηεί φπσο, ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ Δλεξγεηηθνχ πξέπεη λα
εθηηκάηαη νπνηεδήπνηε ππάξρεη έλδεημε φηη ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν ελδέρεηαη λα έρεη
απνκεησζεί, κε εμαίξεζε ηελ ππεξαμία θαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα
δσήο, ηα νπνία ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη ή φρη έλδεημε. Όηαλ
ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε δεκία
απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα, γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην
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θφζηνο, ελψ ζεσξείηαη σο κείσζε ηεο Θαζαξήο Θέζεο, γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
απεηθνλίδνληαη ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία. Γηα ηελ εθηίκεζε, αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη
νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν, ιακβάλνληαη
ππφςε, θαη’ ειάρηζην εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο.
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηηο εθηηκψκελεο αλαθηήζηκεο αμίεο, αλαγλσξίδεηαη δεκία
απνκείσζεο, ε νπνία θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα. Ζ αλαθηήζηκε αμία, πξνζδηνξίδεηαη
σο ε κεγαιχηεξε αμία, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ησλ άκεζσλ εμφδσλ δηάζεζεο θαη ηεο αμίαο
ρξήζεο. Δχινγε αμία, είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ, ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο, ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε
θαη πξνρσξνχλ νηθεηνζειψο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο
ρξεκαηνξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, κε ηε ρξήζε ελφο πξν θφξνπ επηηνθίνπ, ην
νπνίν αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο, γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ
δελ απνθέξεη ζεκαληηθά αλεμάξηεηε ηακηαθή εηζξνή, ην αλαθηφκελν πνζφ θαζνξίδεηαη γηα ηελ
κνλάδα παξαγσγήο ηακηαθψλ ξνψλ, ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη.
Εεκία απνκείσζεο πνπ αθνξά ζε ππεξαμία, δελ αληηινγίδεηαη. Όζνλ αθνξά ηα ινηπά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, ε δεκία αληηινγίδεηαη εάλ ππάξρεη αιιαγή ζηηο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο.
3.11 Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ
Ρν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηνλ θχξην Θξαηηθφ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ
αθνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΗΘΑ) πνπ ρνξεγεί ζπληαμηνδνηηθέο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο.
Θάζε εξγαδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεηζθέξεη κέξνο ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ζην ηακείν,
ελψ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο θαιχπηεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε. Θαηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε ην
ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζηνπο
εξγαδνκέλνπο. Θαηά ζπλέπεηα ε εηαηξεία δελ έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε γηα ηελ
πιεξσκή κειινληηθψλ παξνρψλ κε βάζε απηφ ην πξφγξακκα. Ρν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ
εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. Ρν πξφγξακκα απηφ ζεσξείηαη θαη
ινγηζηηθνπνηείηαη σο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ
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3.12 Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζην πξνζσπηθό
Νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ,
ππνινγίδνληαη ρσξηζηά αλά πξφγξακκα, κε ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πξνο
ην πξνζσπηθφ, πνπ έρνπλ θαηαζηεί δνπιεπκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο
Θέζεο. Νη κειινληηθέο παξνρέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο
εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ωο επηηφθην πξνεμφθιεζεο
ζεσξείηαη ε απφδνζε, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ησλ θξαηηθψλ
νκνιφγσλ, ηα νπνία έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο πνπ πξνζεγγίδεη ηα ρξνληθά φξηα ησλ ππνρξεψζεσλ.
Ρν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε ηελ άκεζε κέζνδν, πεξηιακβάλεηαη ζηα
απνηειέζκαηα θαη απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δνπιεπκέλεο,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν
θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο. Ρν κε θαηνρπξσκέλν θφζηνο
πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη, ζε ζηαζεξή βάζε, επί ηεο κέζεο ππνιεηπφκελεο πεξηφδνπ ππεξεζίαο
ηνπ πξνζσπηθνχ, κέρξη λα θαηνρπξσζνχλ νη παξνρέο. Θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη παξνρέο έρνπλ ήδε
θαηνρπξσζεί ακέζσο κεηά ηελ θαζηέξσζε ή ηηο κεηαβνιέο ελφο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ, ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα.
Πχκθσλα κε ην Διιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο
απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε
δηάξθεηα ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Νη εξγαδφκελνη πνπ
παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη κε αηηία, δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ νθεηιφκελε απνδεκίσζε, ζε
πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη ίζε κε ην 40% ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ ζε πεξίπησζε
απφιπζεο άλεπ αηηίαο.
Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη, εάλ έθαλε αλαινγηζηηθή κειέηε, ην πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε γηα πξφβιεςε γηα
απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ζα ήηαλ αζήκαλην, αθνχ ην
πξνζσπηθφ είλαη νιηγάξηζκν, λέν ζε ειηθία θαη κε κηθξή πξνυπεξεζία.
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3.13 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
Έζνδα: Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ,
θαζαξά απφ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ
γίλεηαη σο εμήο:
- Ξσιήζεηο αγαζώλ: Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα
αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο
απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
- Ξαξνρή ππεξεζηώλ: Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ ρξήζε πνπ
παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε
ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
- Έζνδα από ηόθνπο: Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη
κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε
ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία
ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ
πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο
απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.
- Κεξίζκαηα: Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα
είζπξαμήο ηνπο.
Έμνδα: Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Νη πιεξσκέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην
ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Ρα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.
3.14 Κηζζώζεηο
Δηαηξεία σο Κηζζσηήο: Νη κηζζψζεηο παγίσλ θαηά ηηο νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηελ Δηαηξεία φινη νη
θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ,
αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή κεηαβίβαζε ή κε ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ,
απνηεινχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο. Νη κηζζψζεηο απηέο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε
ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο
αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Ρν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
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εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ππκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο
ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα
κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη
σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ
ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο
αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
3.15 Θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Ρν θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ρξεσζηηθνχο
ηφθνπο, πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ, ηνπο πηζησηηθνχο ηφθνπο απφ βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο ησλ δηαζεζίκσλ, ηηο
ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα, ηα θέξδε θαη δεκίεο
απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ θαζψο θαη ηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
κέζα αληηζηάζκηζεο πνπ αθνξνχλ ζπκβφιαηα αληαιιαγήο επηηνθίσλ.
3.16 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
3.17 Θέξδε αλά κεηνρή
Ρα βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κεηά
απφ θφξνπο, κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεο.
3.18 Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο

Γηα ηελ ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ εθαξκφζηεθαλ νη ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Ρα λέα ή αλαζεσξεκέλα
ινγηζηηθά πξφηππα πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ ην 2011 δελ είραλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.
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3.19 Δπίδξαζε λενεθδνζέλησλ ινγηζηηθώλ πξνηύπσλ θαη δηεξκελεηώλ πνπ ζα ηεζνύλ ζε
ηζρύ κεηά ην 2011
Έλαο αξηζκφο λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα
ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011, θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί θαηά ηε ζχληαμε απηψλ
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Θαλέλα απφ απηά δελ αλακέλνληαη λα έρνπλ ζην κέιινλ επίπησζε
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

4. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ
4.1 Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο


Ξηζησηηθφο θίλδπλνο



Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο



Θίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο

Ζ ζεκείσζε απηή παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο
αλσηέξσ θηλδχλνπο, γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
εθαξκφδνπλ γηα ηελ επηκέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ
ηεο Δηαηξείαο. Ξεξηζζφηεξα πνζνηηθά ζηνηρεία γηα απηέο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε φιν
ην εχξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επνπηεία ηνπ πιαηζίνπ
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ Δηαηξείαο θαη βάζεη εγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ ηνπ, έρεη αλαζέζεη ζηνλ
Νηθνλνκηθφ ηνκέα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο
θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαιχνληαη νη θίλδπλνη
πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία, λα ηίζεληαη φξηα αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη λα αληηζηαζκίδνληαη νη
θίλδπλνη, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, εμεηάδνληαη
πεξηνδηθά ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο.
4.2 Θίλδπλνο αγνξάο
Θίλδπλνο επηηνθίσλ
Ζ Δηαηξεία ζπλάπηεη δάλεηα κε δηάθνξεο ηξάπεδεο γηα λα θαιχςεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηεο αλάγθεο.
Ρα δάλεηα απηά θέξνπλ ηφθν βάζεη ηνπ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ Δuribor. H Δηαηξεία παξαθνινπζεί
ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ επηηνθίνπ απηνχ θαη ε πνιηηηθή ηεο ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ ζπλφινπ
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ησλ δαλείσλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζε θπκαηλφκελε βάζε επηηνθίνπ, θαη ζηελ ζχλαςε
παξαγψγσλ πξντφλησλ αληηζηάζκηζεο κε ζηαζεξφ επηηφθην.
Απφ ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ηε ρξήζε 2011 πξνθχπηεη φηη ε αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ θαηά 100
κνλάδεο βάζεο πξνθαιεί κείσζε ζηα θαζαξά απνηειέζκαηα θαηά € 107 ρηι, θαη κείσζε ζηα ίδηα
θεθάιαηα θαηά € 259 ρηι.
4.3 Ξηζησηηθόο θίλδπλνο
Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, θαηαζέζεηο ζε
ηξάπεδεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηλζηηηνχηα, θαζψο θαη κε εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο.
Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ε Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο
θηλδχλνπο. Γεδνκέλεο ηεο θχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, ππάξρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαθνξηθά κε ηηο εκπνξηθέο ηνπ απαηηήζεηο, κηαο θαη ν ΓΔΠΚΖΔ απνηειεί ην
κνλαδηθφ πειάηε. Ν θίλδπλνο απηφο είλαη φκσο πνιχ ρακειφο αθνχ ν ΓΔΠΚΖΔ είλαη αλψλπκε
εηαηξεία ηεο νπνίαο θχξηνο κέηνρνο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Νη απαηηήζεηο απφ ηνλ ΓΔΠΚΖΔ
αθνξνχλ ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Διιάδαο θαη είλαη κε ιήμαληεο.

4.4 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ
ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο
θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο θξνληίδνληαο λα
ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε. Όιεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη κε ιήμαληεο.
Νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη πιεξσηέεο εληφο 3 κελψλ κε εμαίξεζε ηηο δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο θαη ηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, ησλ νπνίσλ ε ρξνληθή ηαθηνπνίεζε ηνπο
παξαηίζεληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο.

4.5 Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία δελ ππφθεηηαη ζε νπζηαζηηθφ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ησλ
ζπλαιιαγψλ ηεο κε ρψξεο εθηφο Διιάδαο δηελεξγείηαη κε βάζε ην Δπξψ.

4.6 Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπκέλσλ
θεθαιαίσλ, ζηνρεχνληαο ζηε βειηηζηνπνίεζή ηεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλάπηπμε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ.
Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί κεληαία ηελ αλάπηπμε ησλ εζφδσλ ηεο, ηα έμνδα θαη θφζηε ηεο
έλαληη ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο θαζψο θαη ην θεθάιαην θίλεζεο πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεί ηηο
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δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ
ππνδνκψλ ηεο, ε Δηαηξεία δαλείδεηαη απφ ηξάπεδεο ή ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο βάζεη ζπκβάζεσλ.
Πρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ, ε Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ Διιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία. Ππγθεθξηκέλα, ε ειιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία
πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή θξάηεζε ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ 5% εηεζίσο απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο
ρξήζεο, θαζψο θαη ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο 35% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε ρξήζεο. Δπίζεο, ε
Διιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ηε δηαηήξεζε ηνπ χςνπο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
Δηαηξείαο ζην 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Πε πεξίπησζε
κείσζεο ηεο θαζαξήο ζέζεο θάησ ηνπ 50% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο πξέπεη λα ζπλέιζεη πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηε ιήςε
ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο.

4.7 Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
Ζ εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη γηα ηελ πψιεζε
ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή πιεξψλεηαη γηα ην δηαθαλνληζκφ κηαο ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή
ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο κεηαμχ δχν εκπνξηθά ζπλαιιαζζφκελσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο
ηεο.

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31

Γεθεκβξίνπ 2011 πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε απφ ηελ Γηνίθεζε. Πε
πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα

δεδνκέλα ή είλαη απηά πεξηνξηζκέλα απφ ελεξγέο

ρξεκαηαγνξέο νη απνηηκήζεηο ησλ εχινγσλ αμηψλ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο
ζχκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ.
Νη κέζνδνη απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηεξαξρνχληαη ζε ηξία επίπεδα:


Δπίπεδν 1: Σξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο γηα αθξηβψο ίδηα εκπνξεχζηκα
ζηνηρεία,



Δπίπεδν 2: Αμίεο πνπ δελ είλαη επηπέδνπ 1 αιιά κπνξεί λα εληνπηζζνχλ ή λα πξνζδηνξηζζνχλ
άκεζα ή έκκεζα κέζσ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο,



Δπίπεδν 3: Αμίεο γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο πνπ δελ βαζίδνληαη ζε
ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο.

Νη παξαθάησ κέζνδνη θαη παξαδνρέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο γηα
θάζε θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ:
 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο: H ινγηζηηθή αμία είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηελ εχινγε επεηδή ε ιήμε απηψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη βξαρππξφζεζκε.


Γάλεηα: H ινγηζηηθή αμία είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηελ εχινγε επεηδή ηα δάλεηα απηά είλαη έληνθα
κε θπκαηλφκελν επηηφθην.
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 Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: H κέζνδνο απνηίκεζεο πξνζδηνξίζηεθε ιακβάλνληαο
ππφςε ηελ κειινληηθή πνξεία ηνπ επηηνθίνπ αλαθνξάο (Euribor) θαη είλαη επηπέδνπ 2.
Γελ πθίζηαηαη δηαθνξά κεηαμχ ησλ εχινγσλ αμηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (δειαδή ησλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ
απαηηήζεσλ, ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ, ησλ
παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ησλ δαλείσλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ).
5 Ξσιήζεηο
Νη πσιήζεηο αθνξνχλ έζνδα απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ηνπ
αηνιηθνχ πάξθνπ.
6 Θόζηνο πσιεζέλησλ
Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο:

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Έμνδα επηδηφξζσζεο θαη ζπληήξεζεο παγίσλ
Φφξνη θαη ηέιε
Ινηπά δηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Πύλνιν

31/12/2011
71.899
57.080
195.765
1.553.730
167.891
4.918
1.477.253
10.677
3.539.213

31/12/2010
80.077
74.020
259.118
433.454
147.060
2.203
1.493.242
10.677
2.499.850

31/12/2011
212.631
5.830
(964)
8.881
226.378

31/12/2010
273.765
5.795
5.317
13.820
298.698

7 Έμνδα δηνίθεζεο
Ρα έμνδα δηνίθεζεο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη θαη ηέιε
Ινηπά δηάθνξα έμνδα
Πύλνιν
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8 Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο
Ρα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο αλαιχνληαη σο εμήο:

Απνζβέζεηο ιεθζέλησλ επηρνξεγήζεσλ
Απνδεκηψζεηο
Ινηπά
Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο Ξξνβιέςεηο
Πύλνιν

31/12/2011
401.134
276.769
0
0
677.904

31/12/2010
401.134
113.644
39.344
50.400
604.521

Νη απνδεκηψζεηο αθνξνχλ εηζπξάμεηο ιφγσ απψιεηαο θεξδψλ απφ ηε κε πιήξε ιεηηνπξγία ησλ
αλεκνγελλεηξηψλ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ.
9 Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:
31/12/2011
Έζνδα ηόθσλ από:
-Ρξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
-Ινηπά
Πύλνιν

31/12/2010

13.691
30
13.721

22.006
0
22.006

Έμνδα ηόθσλ από:
-Ρξαπεδηθά δάλεηα
-Έμνδα δαλείσλ
-Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
-Ινηπά ηξαπεδηθά έμνδα
Πύλνιν

1.064.602
24.538
(403)
2.087
1.090.825

864.441
27.605
(478)
1.733
893.301

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (θαζαξά)

1.077.103

871.295

10 Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο. Νη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε εηήζηα
βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη, γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, παξακέλνπλ
πξνζσξηλά εθθξεκείο έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο εμεηάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα
βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Νη θνξνινγηθέο δεκηέο ζηελ Διιάδα, ζην βαζκφ πνπ απηέο
αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζπκςεθηζκφ
θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ, πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ.
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Ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2011 αλέξρεηαη ζην 20%.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2010-2011 (Βιέπε επίζεο
ζεκείσζε 25).
Ζ δαπάλε γηα θφξν εηζνδήκαηνο ησλ ρξήζεσλ 2011 θαη 2010, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο αλαιχεηαη σο εμήο:
Φφξνο ρξήζεο
Έθηαθηε Δηζθνξά
Γηαθνξέο Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
Πύλνιν

Ρξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο
Έθηαθηε Δηζθνξά
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
Αλαβαιιόκελνο θόξνο:
Αλαγλψξηζε εμφδσλ δαλείσλ
Δπαλαθνξά δηθαησκάησλ παξαρψξεζεο εθκεηάιιεπζεο δαζηθψλ εθηάζεσλ
Θεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ
Αλαπξνζαξκνγή ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ
Αλαγλψξηζε παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ επηρνξεγήζεσλ
Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ θνξνινγεηέσλ δεκηψλ
Αλαγλψξηζε ινηπψλ εζφδσλ
Πχλνιν αλαβαιιφκελσλ θφξσλ
Φόξνο εηζνδήκαηνο

31/12/2011
(79.993)
0
0
(39.361)
(119.354)

31/12/2010
(151.251)
(151.075)
(99.833)
(232.476)
(634.635)

31/12/2011
(79.993)
0
0

31/12/2010
(151.251)
(151.075)
(99.833)

8.220
8.502
36.951
(48.167)
(81)
10.568
0
(55.354)
(39.361)

7.730
4.685
20.361
(197.370)
(110)
46.181
(113.952)
0
(232.476)

(119.354)

(634.635)

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2010 πνπ θαηαρσξήζεθε απ’ επζείαο ζηα ίδηα
θεθάιαηα ήηαλ επξψ (34.246) θαη επξψ (1.853) αληίζηνηρα θαη αθνξνχζε ηελ αλαινγία ηνπ
αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ SWAP πνπ θαηαρσξήζεθε απ’
επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα
Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ζεσξεηηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, απεηθνλίδεηαη ζηνλ
αθφινπζν πίλαθα:
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Θέξδε πξν θόξσλ ΓΞΣΑ
Φφξνο Δηζνδήκαηνο βάζεη εθαξκνγήο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή
Κείσζε θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή
Φφξνο πνπ αλαινγεί ζε κε εθπηπηφκελα έμνδα
Αλαινγνχλ θφξνο, θνξνινγηθψλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
Φνξνινγεηέεο δεκηέο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Αλαινγία θφξνπ ζε αθνξνιφγεηα έζνδα
Έθηαθηε Δηζθνξά
Ξξνζαξκνγή θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνεγνχκελεο ρξήζεο
Φόξνο Δηζνδήκαηνο ζε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
Πηαζκηζκέλνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο

31/12/2011
1.430.907

31/12/2010
1.812.000

(286.181)
159.613
(4.198)
0
0
0
11.413
0
(5.647)
(119.354)

(434.880)
55.798
(45.101)
102.978
(99.833)
(88.313)
25.791
(151.075)
0
(634.635)

8,3%

35%

11 Θέξδε αλά κεηνρή
31/12/2011

31/12/2010

Θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο

1.311.553

1.177.364

Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ

4.490.000

4.490.000

0,29

0,26

Βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο
ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ (θνηλέο κεηνρέο).

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΕ» για την τρήση
από 1η Ιανοσαρίοσ έως 31 Δεκεμβρίοσ 2011

35

12 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Κεηαθνξηθά
κέζα &

Έπηπια θαη

Νηθόπεδα

κερ/θόο

Ινηπόο

& Θηίξηα

εμνπιηζκόο

Αηνιηθό Ξάξθν

εμνπιηζκόο

Πύλνιν

Αλαπφζβεζηε αμία ηελ
31/12/2009
Αμία θηήζεο

26.458

0

30.790.194

19.154

30.835.806

26.458

10.026

36.874.484

131.746

37.042.713

0

(251)

(7.559.269)

(130.285)

(7.689.805)

26.458

9.775

29.315.214

1.460

29.352.908

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Αλαπφζβεζηε αμία ηελ
31/12/2010
Αμία θηήζεο

26.458

10.026

36.874.484

131.881

37.042.848

0

(1.889)

(9.034.248)

(130.920)

(9.167.058)

26.458

8.136

27.840.235

960

27.875.790

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Αλαπφζβεζηε αμία ηελ
31/12/2011

Κεηαθνξηθά
κέζα &

Έπηπια θαη

Νηθόπεδα

κερ/θόο

Ινηπόο

& Θηίξηα

εμνπιηζκόο

Αηνιηθό Ξάξθν

εμνπιηζκόο

Πύλνιν

Αλαπφζβεζηε αμία ηελ
31/12/2009

26.458

0

Ξξνζζήθεο

0

10.026

Απνζβέζεηο

0

(251)

26.458

9.775

30.790.194

19.154

30.835.806

318

10.344

(1.474.979)

(18.012)

(1.493.242)

29.315.214

1.460

29.352.908

135

135

Αλαπφζβεζηε αμία ηελ
31/12/2010
Ξξνζζήθεο

0

Απνζβέζεηο

0

(1.639)

(1.474.979)

(635)

(1.477.253)

26.458

8.136

27.840.235

960

27.875.790

Αλαπφζβεζηε αμία ηελ
31/12/2011

Δπί ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο πθίζηαληαη ππνζήθεο ππέξ ησλ BAYERISCHE
HYPO – UND VEREINSBANK θαη Δκπνξηθήο Ρξάπεδαο γηα ηελ θάιπςε Νκνινγηαθνχ δαλείνπ (βιέπε
επίζεο Πεκ. 24).
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13 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο:
Γηθαηώκαηα

Πύλνιν

Αλαπφζβεζηε αμία ηελ
31/12/2009
Αμία θηήζεο
Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Αλαπφζβεζηε αμία ηελ

222.888

222.888

266.932
(54.720)

266.932
(54.720)

31/12/2010
Αμία θηήζεο
Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Αλαπφζβεζηε αμία ηελ

212.211

212.211

266.932
(65.397)

266.932
(65.397)

31/12/2011

201.534

201.534

Γηθαηώκαηα
Αλαπφζβεζηε αμία ηελ
31/12/2009
Απνζβέζεηο
Αλαπφζβεζηε αμία ηελ
31/12/2010
Απνζβέζεηο
Αλαπφζβεζηε αμία ηελ
31/12/2011

Πύλνιν

222.888

222.888

(10.677)

(10.677)

212.211

212.211

(10.677)

(10.677)

201.534

201.534

Νη απνζβέζεηο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο πσιεζέλησλ. Ρα
δηθαηψκαηα αθνξνχλ ρξήζε εδαθηθψλ εθηάζεσλ ηξίησλ επί ησλ νπνίσλ αλεγέξζεθε ην αηνιηθφ
πάξθν ηεο Δηαηξείαο.
14 Ππκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010 ε Δηαηξεία απέθηεζε ην 46,36% ηεο Αηνιηθή Δλεξγεηαθή
Ξεινπνλλήζνπ ΑΔ ε νπνία δελ είλαη εηζεγκέλε ζε Σξεκαηηζηήξην θαη έρεη σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα
ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή θαη πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα.
Ρα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Αηνιηθή Δλεξγεηαθή Ξεινπνλλήζνπ ΑΔ παξαηίζεληαη παξαθάησ:
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31/12/2011

31/12/2010

Κε Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ

39.575.783

41.359.410

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ

13.491.356

14.008.623

53.067.138

55.368.033

3.710.739

2.064.460

Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο

41.563.138

42.517.678

Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο

7.793.261

10.785.896

53.067.138

55.368.034

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ
Ίδηα Θεθάιαηα

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ & πνρξεψζεσλ
Ξσιήζεηο

5.310.196

5.128.950

Πχλνιν Δμφδσλ

(3.278.418)

(5.511.911)

Θέξδε/(Εεκηέο) κεηά απφ θφξνπο

2.031.778

(382.961)

15 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο/ππνρξεώζεηο
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο
πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο έρνπλ σο εμήο:
31/12/2011
Απαίηεζε
πνρξέσζε
Κε Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Άπια πεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο ζε Ρξάπεδεο
Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

31/12/2010
Απαίηεζε
πνρξέσζε

40.307
1.494.576

226.685
134.733

48.809
1.483.359

204.083
169.060
17.177

24.873

25.397
92.261

Πύλνιν

386.290

1.552.059

465.403

1.557.565

Ππκςεθηζκόο

386.290

1.552.059

465.403

1.557.565

Πύλνιν

(1.165.768)

(1.092.161)

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ έρεη σο
εμήο:
πόινηπν έλαξμεο, θαζαξή αλαβαιιόκελε ππνρξέσζε
Σξέσζε ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ
Φφξνο πνπ βαξχλεη ηελ θαζαξή ζέζε
πόινηπν ιήμεο, θαζαξή αλαβαιιόκελε ππνρξέσζε

31/12/2011
(1.092.161)
(39.361)
(34.246)
(1.165.768)

31/12/2010
(857.833)
(232.476)
(1.853)
(1.092.161)
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16 Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Ρν θνλδχιη αθνξά εηο νιφθιεξν απαίηεζε απφ ηνλ ΓΔΠΚΖΔ πνπ είλαη εηαηξεία ηεο νπνίαο θχξηνο
κέηνρνο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ζ Δηαηξεία ζεσξεί ην πνζφ 100% εηζπξάμηκν θαη ζπλεπψο δελ
ζρεκάηηζε πξφβιεςε απνκείσζεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο.

17 Ινηπέο απαηηήζεηο
Νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
31/12/2011
277.151
76.851
2.314.000
187.541
2.855.544

Σξεψζηεο δηάθνξνη
Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην
Απαηηήζεηο απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Πύλνιν

31/12/2010
32.098
2.313.640
161.567
2.507.305

Ν ινγαξηαζκφο «Απαηηήζεηο απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» κε ππφινηπν ηελ 31.12.2011 € 2.314.000
αθνξά ηελ εηαηξεία ΑΗΝΙΗΘΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ ΑΒΔΔ.

18 Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
31/12/2011
Δλεξγεηηθό Ξαζεηηθό
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία:
Ππκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίνπ (swaps)
Πύλνιν

31/12/2010
Δλεξγεηηθό Ξαζεηηθό

0

673.664

0

735.042

0

673.664

0

735.042

Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε ζε παιαηφηεξε ρξήζε αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ, αληαιιαγήο επηηνθίσλ,
κε ζθνπφ ηελ θάιπςή ηεο απφ ηνλ θίλδπλν απφηνκεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ ζηελ δηαηξαπεδηθή
αγνξά. Νη φξνη ηεο αληηζηάζκηζεο έρνπλ σο αθνινχζσο:
Α) 8εηέο ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξντφλ αληηζηάζκηζεο πηζησηηθνχ (επηηνθηαθνχ) θηλδχλνπ κέζσ
αληαιιαγήο ζηαζεξνχ / θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ γηα πνζφ επξψ 11.263.700 εχινγεο αμίαο ηελ
31/12/2011 επξψ 673.664

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΕ» για την τρήση
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Β) Νη ηακεηαθέο ξνέο ζα έρνπλ σο εμήο:

Έηορ
Y1
Y2
Y3
Y4

Έηορ

Πεπίοδορ

Πληπωμή

30/6/2010
30/12/2010
30/6/2011
30/12/2011

30/12/2010
30/6/2011
30/12/2011
29/6/2012

3,80%
3,80%
3,80%
3,80%

188.191
170.154
152.635
133.844

29/6/2012
31/12/2012
28/6/2013

31/12/2012
28/6/2013
30/12/2013

3,80%
3,80%
3,80%

115.987
86.739
59.606

30/12/2013

30/6/2014

3,80%

29.970

Πεπίοδορ

Πληπωμή

Είζππαξη
6μηνος
Euribor

Καθαπή
ηαμ.ποή

Ημ/νια
ηαμ.Ροήρ

51.681
55.831
71.683

136.510
114.323
80.951

30/12/2010
30/6/2011
30/12/2011

Είζππαξη
6μηνος
Euribor

Καθαπή
ηαμ.ποή

Ημ/νια
ηαμ.Ροήρ

Y1

30/6/2010

30/12/2010

4,22%

69.007

16.925

52.082

30/12/2010

Y2

30/12/2010
30/6/2011
30/12/2011

30/6/2011
30/12/2011
29/6/2012

4,22%
4,22%
4,22%

75.883
83.746
90.846

22.297
35.125

53.586
48.620

30/6/2011
30/12/2011

29/6/2012
31/12/2012
28/6/2013
30/12/2013

31/12/2012
28/6/2013
30/12/2013
30/6/2014

4,22%
4,22%
4,22%
4,22%

100.185
113.803
135.573
151.566

Y3
Y4

Γ) Νη πξαγκαηηθέο αμίεο παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ βαζίδνληαη ζε αγνξαία
απνηίκεζε (marked to market) θαη επηβεβαηψλνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ηα νπνία ε
Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο. Ζ εχινγε αμία ηνπ απνηειεζκαηηθνχ κέξνπο επξψ
(60.976) θαηαρσξήζεθε ζηα Ινηπά Ππγθεληξσηηθά έζνδα απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ελψ ην κε
απνηειεζκαηηθφ κέξνο επξψ 403 επεξέαζε ζεηηθά ηα θέξδε ηεο ρξήζεο.
19 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο:
31/12/2011
Γηαζέζηκα ζην ηακείν
Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
Πύλνιν

31/12/2010

907

4.386

2.556.848

5.290.139

2.557.755

5.294.526

Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε θαηαζέζεηο ζε εγρψξην λφκηζκα ζε Euribor.
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20 Κεηνρηθό θεθάιαην
Ρελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα
ηεηξαθφζηεο ελελήληα ρηιηάδεο (4.490.000) Δπξψ, θαηαλέκεηαη δε ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα
ηεηξαθφζηεο ελελήληα ρηιηάδεο (4.490.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1,00)
Δπξψ έθαζηε. Ρελ 31.12.2011 ην κεηνρηθφ θεθάιαην δελ είρε κεηαβιεζεί.
21 Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
31/12/2011

31/12/2010

Καθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο
Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Κείνλ έμνδα δαλεηζκνχ
Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ

16.613.652

18.089.878

(85.883)

(110.422)

16.527.769

17.979.456

1.476.226

1.404.226

1.476.226

1.404.226

18.003.995

19.383.682

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα
Καθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ηελ επφκελε ρξήζε
Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ
Πύλνιν δαλείσλ

Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο σο πξνο ηνλ ρξφλν απνπιεξσκήο ηνπο:
Έσο 1 έηνο
Απφ 2 έσο 5 έηε
Ξεξηζζφηεξν απφ 5 έηε

31/12/2011
1.476.226
6.721.522
9.892.130
18.089.878

31/12/2010
1.404.226
6.363.969
11.725.909
19.494.104

Ρν δάλεην ηεο Δηαηξείαο είλαη νκνινγηαθφ θαη πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθνχο φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη
πξνυπνζέζεηο (αξηζκνδείθηεο θ.α) κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία
πιεξνί ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο θαη πξνυπνζέζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011. Δπηπιένλ,
έρνπλ δνζεί πξνο ελερπξίαζε 4.490.000 κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαη έρνπλ ππνζεθεπηεί ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ππέξ ησλ BAYERISCHE HYPO – UND VEREINSBANK θαη
Δκπνξηθήο Ρξάπεδαο γηα ηε θάιπςε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ (βιέπε επίζεο ζεκείσζε 24).
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Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε ζε παιαηφηεξε ρξήζε αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ αληαιιαγήο επηηνθίνπ,
γηα κέξνο απφ ηα δάλεηα ηεο. Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν «Ξαξάγσγα
Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα».
Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη νκνινγηαθφ δάλεην αξρηθνχ χςνπο επξψ 23.899.000 ην νπνίν ιήγεη ζηηο
30/06/2021 . Ζ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ γίλεηαη ζε εμακεληαίεο δφζεηο .
Ρν κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην δαλεηζκνχ ην 2011 είλαη 4,35% ελψ ην 2010 ήηαλ 4,19%.
22 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ θαηά € 3.860.589 ππνρξέσζε πξνο ηελ κεηξηθή
Δηαηξεία ΔΔΛ ΔΙΙΑΠ ΑΔ, θαη θαηά € 7.170.273 επηρνξεγήζεηο επί ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
ηνπ Λφκνπ 3299/2004 θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» (ΔΞΑΛ) ηνπ
ΘΞΠ ΗΗΗ 2000-2006. Ζ Δηαηξεία έσο ηψξα έρεη εηζπξάμεη ην 100% ηεο εγθεθξηκέλεο επηρνξήγεζεο.
Νη επηρνξεγήζεηο απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ επηρνξεγνπκέλσλ ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ (25 έηε).
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ έρεη σο εμήο:
31/12/2011

31/12/2010

7.571.407

7.972.541

Κεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα

(401.134)

(401.134)

πόινηπν ηέινπο ρξήζεσο

7.170.273

7.571.407

πόινηπν αξρήο ρξήζεσο

23 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Έζνδα επφκελεο ρξήζεο - Δπηρνξεγήζεηο
πνρξεψζεηο πξνο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο(ΔΔΛ Hellas)
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΕ» για την τρήση
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3.937
401.134
138.343
543.413

31/12/2010
4.025
401.134
1.367.000
189.218
1.961.376
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24 Δκπξάγκαηα Βάξε
Δπί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο πθίζηαληαη ππνζήθεο ππέξ ησλ BAYERISCHE HYPO –
UND VEREINSBANK θαη Δκπνξηθήο Ρξάπεδαο γηα ηελ θάιπςε νκνινγηαθνχ δαλείνπ νη νπνίεο
αλαιχνληαη σο θάησζη:
Ππκθσλία ελερπξίαζεο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ ππνγξάθηεθε ηελ 03/12/2004 αλάκεζα ζηελ
ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ Α.Δ θαη ζηελ

BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG πνπ θαηά ηελ

31/12/2011 ην ππφινηπν ησλ ινγαξηαζκψλ αλέξρνληαη ζε 2.553.148 ΔΟΩ .
Ππκθσλία ελερπξίαζεο θαη εθρψξεζεο απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο
κε ηνλ πξνκεζεπηή ησλ αλεκνγελλεηξηψλ (VESTAS HELLAS SA) πνπ ππνγξάθηεθε ηελ 03/12/2004
αλάκεζα ζηελ ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ Α.Δ θαη ζηελ BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.
Δθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή
εηαηξεία πνπ είρε αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ πάξθνπ θαη ππνγξάθηεθε ηελ 03/12/2004 ζηελ
BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.
Δθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή
εηαηξεία πνπ είρε αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο ζχλδεζεο κε ην πάξθν θαη ππνγξάθηεθε
ηελ 03/12/2004 αλάκεζα ζηελ ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ Α.Δ θαη ζηελ BAYERISCHE HYPO-UND
VEREINSBANK AG.
Δλερπξίαζε θαη εθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο
κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ θαη ππνγξάθηεθε ηελ 03/12/2004 αλάκεζα ζηελ ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ Α.Δ θαη
ζηελ BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.
Δλερπξίαζε θαη εθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έγθξηζε επηρνξεγήζεσλ πνπ
ππνγξάθηεθε ηελ 03/12/2004 αλάκεζα ζηελ ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ Α.Δ θαη ζηελ BAYERISCHE HYPOUND VEREINSBANK AG.
Δλερπξίαζε κεηνρψλ πνπ ππνγξάθηεθε ηελ 03/12/2004 αλάκεζα ζηελ ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ Α.Δ ,
ζηνλ Γηψξγν Φαθίδε, ζηελ ΘΡΗΠΡΩΟ Α.Δ θαη ζηελ BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG . Νη
κεηνρέο ηελ 31/12/2011 αλέξρνληαη ζε 4.490.000 νλνκαζηηθήο αμίαο 1€ έθαζηεο .
Δλερπξίαζε θαη εθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζπκθσλία θαηαζθεπήο
ππνζηαζκνχ, πνπ ππνγξάθηεθε ηελ 03/12/2004 αλάκεζα ζηελ ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ Α.Δ θαη ζηελ
BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.
Δλερπξίαζε θαη εθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο κε ηελ
ΓΔΠΚΖΔ πνπ ππνγξάθηεθε ηελ 03/12/2004 ζηελ BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.
Ππκθσλία ελερπξίαζεο 3 αλεκνγελλεηξηψλ πνπ ππνγξάθηεθε ηελ 07/03/2005 ζηελ BAYERISCHE
HYPO-UND VEREINSBANK AG θαη ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο πνπ ρξνλνινγείηαη ηελ 20/04/2005.
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Ππκθσλία ελερπξίαζεο άιισλ 3 αλεκνγελλεηξηψλ πνπ ππνγξάθηεθε ηελ 29/03/2005 ζηελ
BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG θαη ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο πνπ ρξνλνινγείηαη ηελ
20/04/2005.
Ππκθσλία ελερπξίαζεο άιιεο 1 αλεκνγελλήηξηαο πνπ ππνγξάθηεθε ηελ 20/04/2005 ζηελ
BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.
Ππκθσλία ελερπξίαζεο αλεκνγελλεηξηψλ (Λ.8,9,10,11& 12) πνπ ππνγξάθηεθε ηελ 22/06/2005
ζηελ BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG θαη ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο πνπ ρξνλνινγείηαη
ηελ 27/07/2005.
Δλερπξίαζε θαη εθρψξεζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ ζπλάπηνληαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ πνπ ππνγξάθηεθε ηελ 1/2/2006 ζηελ BAYERISCHE HYPO-UND
VEREINSBANK AG.
Δλερπξίαζε θαη εθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ ππνγξάθηεθε ηελ 07/08/2006

αλάκεζα ζηελ

ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ Α.Δ θαη ζηελ ζηε BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.
Δλερπξίαζε θαη εθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ
VESTAS HELLAS SA γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ πνπ ππνγξάθηεθε ηελ 20/10/2006 ζηελ
BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG.

25 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο – ππνρξεώζεηο
Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο απαηηήζεηο
Γελ ππάξρνπλ ελδερφκελεο απαηηήζεηο.
Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
1. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα
έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή Θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο «ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΗΓΚΩΛ
Α.Δ.».
2. Ζ Δηαηξεία έθαλε ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ 3888/2010 πεξί «ΞΔΟΑΗΩΠΖΠ ΑΛΔΙΔΓΘΡΩΛ
ΣΟΖΠΔΩΛ» θαη πεξαίσζε θνξνινγηθά ηηο ρξήζεηο κέρξη θαη ηελ 31/12/2009, θαηαβάιινληαο ην πνζφ
ησλ € 99.833,15 ηελ 21/12/2010.
Θαηφπηλ απηνχ παξακέλνπλ θνξνινγηθά αλέιεγθηεο νη ρξήζεηο 2010-2011.
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Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 2010-2011, ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ
θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζεί θαη ζα νξηζηηθνπνηεζεί. Ζ «ΑΗΝΙΗΘΖ
ΓΗΓΚΩΛ Α.Δ.» πξνβαίλεη ζε εηήζηα εθηίκεζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα
πξνθχςνπλ απφ ηνλ έιεγρν παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ιακβάλνληαο ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο φπνπ
απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ζ δηνίθεζε ζεσξεί φηη ηπρφλ πνζά θφξσλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ
δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαζαξή ζέζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο ηακεηαθέο
ξνέο ηεο Δηαηξείαο.
3. Δγγπήζεηο κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ
Ζ Δηαηξεία ζχλαςε κηα γεληθή ζπκθσλία πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο (global facility agreement) κε ηηο
αθφινπζεο ζπλδεδεκέλεο Δηαηξείεο: Αηνιηθή Δλεξγεηαθή Ξεινπνλλήζνπ ΑΔ, δξναηνιηθή Θξήηεο ΑΔ
θαη Αηνιηθή Θαξχζηνπ ΑΔ (σο εθδφηεο θαη εγγπεηέο) κε ηηο ηξάπεδεο Bayerische Hypo- und Vereins
Bank θαη Δκπνξηθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο (σο αξρηθνχο νκνινγηνχρνπο).
Πχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ε Δηαηξεία εγγπάηαη ηελ έγθαηξε θαη πιήξε απνπιεξσκή φισλ
ησλ πνζψλ πνπ νθείινληαη απφ θαη πξνο ηηο άιιεο ηξεηο εηαηξείεο πξνο ηηο αλσηέξσ δχν ηξάπεδεο.
Δπηπξφζζεηα νη άιιεο ηξεηο εηαηξείεο εγγπψληαη αθνινχζσο ηελ έγθαηξε θαη πιήξε απνπιεξσκή ησλ
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο πξνο ηηο ελ ιφγσ ηξάπεδεο (Cross Guarantee).
Νη αλσηέξσ εγγπήζεηο έρνπλ επίζεο εθαξκνγή ηφζν ζηα ινηπά βξαρππξφζεζκα δάλεηα (Bridge
facility agreement), ηα νπνία ζπλάθζεθαλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, φζν θαη ζηηο θαησηέξσ δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο:
-

3 ζπκβάζεηο Leasing πνπ ζπλάθζεθαλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο Αηνιηθή Θαξχζηνπ ΑΔ θαη ηεο HVB
FF International Greece GmbH ην έηνο 2007,

-

3 ζπκβάζεηο Leasing πνπ ζπλάθζεθαλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο Αηνιηθή Δλεξγεηαθή Ξεινπνλλήζνπ
ΑΔ θαη ηεο HVB FF International Greece GmbH ην έηνο 2007,

-

1 βξαρππξφζεζκν δάλεην πνπ ζπλάθζεθε κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο Αηνιηθή Θαξχζηνπ ΑΔ θαη ησλ
Bayerische Hypo- und Vereins Bank θαη Δκπνξηθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο ην έηνο 2007.

26 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ
Ζ Δηαηξεία απαζρνιεί 3 άηνκα πξνζσπηθφ ηφζν ζηε θιεηφκελε ρξήζε 2011 φζν θαη ζηε
πξνεγνχκελε ρξήζε 2010.
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27 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ είλαη ε κεηξηθή, νη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, ε
δηνίθεζε θαη ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο.
Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη πεξίιεςε ησλ ινηπψλ ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεκέλα κέξε.
31/12/2011

31/12/2010

2.314.000

2.313.640

2.314.000

2.313.640

31/12/2011

31/12/2010

ΔΔΛ Hellas AE

0

1.367.000

Πύλνια

0

1.367.000

31/12/2011

31/12/2010

3.860.589

5.468.000

3.860.589

5.468.000

31/12/2011

31/12/2010

112.595

106.475

112.595

106.475

Βξαρππξόζεζκεο

Απαηηήζεηο:
Αηνιηθή Ξεινπνλλήζνπ ΑΔ
Πύλνια

Βξαρππξόζεζκεο

πνρξεώζεηο:

Καθξνπξόζεζκεο

πνρξεώζεηο:
ΔΔΛ Hellas AE
Πύλνια

Έμνδα από ζπλδεκέλα κέξε:
ΔΔΛ Hellas AE

Όιεο νη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεκέλα κέξε ηηκνινγνχληαη κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο
αγνξάο.
Νη ζπλαιιαγέο κε ηελ ΔΔΛ Hellas AE. πνπ εκθαλίδνληαη ζηα θνλδχιηα ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο
Θέζεο, αθνξνχλ ζε ρξεκαηηθή δηεπθφιπλζε, νη ζπλαιιαγέο κε ηελ Αηνιηθή Ξεινπνλλήζνπ Α.Δ.
αθνξνχλ ηελ αγνξά ζπκκεηνρήο ηεο, ελψ νη ζπλαιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα
αθνξνχλ ζε management fees θαη ελνίθηα θηηξίσλ.
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28 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο
Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ
Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα ΓΞΣΑ.
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