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ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2γ του Ν. 3556/2007) 

 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιος Φειδάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., Ευάγγελος Κοροβέσης, 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Ιωάννης Παντούσης, Διευθύνων Σύμβουλος, υπό την ως άνω ιδιότητά τους, 
δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν: 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα 
με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και 
του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε., και 
 
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη 
θέση της ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων 
και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Γλυφάδα, 26 Μαρτίου 2015  

Οι δηλούντες 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 

Γεώργιος Φειδάκης 

 
 
 
 

Ευάγγελος Κοροβέσης  

 
 
 
 

Ιωάννης Παντούσης 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 

 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014- 31/12/2014) 
 

Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά την χρήση του 2014 κινήθηκαν ως εξής: 
 
   Μεταβολή 
 01/01/2014-

31/12/2014  
01/01/2013-
31/12/2013 Ποσό % 

Έσοδα Πωλήσεων 3.748 6.167 (2.419) (39)% 
Κόστος Πωλήσεων (3.131) (3.370) (239) (7)% 
Μικτό Κέρδος  617 2.797 (2.180) (78)% 
Άλλα Έσοδα 69 46 23 50% 
Έξοδα διοίκησης (162) (145) 17 12% 

Άλλα Έξοδα (75) (617) (542) (88)% 
Κέρδη εκμετάλλευσης 449 2.081 (1.632) (78)% 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  28 268 (240) (90)% 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (626) (1.235) (609) (49)% 
Κέρδη προ φόρων  (149) 1.114 (1.236) (113)% 
Φόρος εισοδήματος  (54) (130) (76) (58)% 

Κέρδος/(Ζημιά) χρήσης (203) 984 (1.187) (121)% 

Λοιπά συνολικά έσοδα     
Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές από 
προγράμματα καθορισμένων 
παροχών (2) 6 (8) (133)% 
Φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με 
στοιχεία του συνολικού εισοδήματος 1 (2) (3) (150)% 
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 
καθαρά από φόρο (1) 4 (5) (125)% 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ (204) 988 (1.192) (121)% 
Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ     

Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής:  

1. Πωλήσεις 

Κατά την εξεταζόμενη χρήση η Εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους €3.748 έναντι €6.167 της 
προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μεταβολή σε ποσοστό (39)%. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014, οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ υποχρεώθηκαν να 
εκδώσουν πιστωτικό τιμολόγιο με το οποίο παρείχαν έκπτωση επί της συνολικής αξίας της 
παραχθείσας κατά το 2013 ενέργειας. Για τους παραγωγούς από Αιολικούς Σταθμούς το ποσοστό 
έκπτωσης ανήλθε σε 10%.  
Το ως άνω πιστωτικό τιμολόγιο ανήλθε σε €617 και επιβάρυνε τον κύκλο εργασιών της χρήσης.  
Η περαιτέρω μείωση των πωλήσεων οφείλεται σε μεταβολές των ανεμολογικών δεδομένων κατά την 
εξεταζόμενη χρήση. 
 
2. Κόστος Πωλήσεων – Μικτό Κέρδος 

Το Κόστος Πωλήσεων της εξεταζόμενης χρήσης ανήλθε σε €(3.131) έναντι €(3.370) κατά την 
προηγούμενη, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό (7)%. 
 
3. Άλλα Έσοδα 
 
Τα Άλλα Έσοδα της εξεταζόμενης χρήσης ανήλθαν σε €69 και αφορούν σε παροχή υπηρεσιών προς 
συνδεδεμένες εταιρείες ποσού €43, έσοδο από εισπράξεις ασφαλιστικών αποζημιώσεων ποσού €20 
και λογιστικό έσοδο από μείωση της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού ποσού €6 λόγω 
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μεταφοράς προσωπικού σε συνδεδεμένη εταιρεία. Κατά την προηγούμενη χρήση, η Εταιρεία είχε 
παρουσιάσει Άλλα Έσοδα ύψους €46, παρουσιάζοντας μεταβολή κατά €23, σε ποσοστό 50%. 
 
4. Λειτουργικά έξοδα (Διοικητικής Λειτουργίας) 

Οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας εμφανίζουν αύξηση €17 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 
σε ποσοστό 12%.  
 
5. Άλλα Έξοδα 
 
Τα Άλλα Έξοδα αφορούν στο ποσό της ειδικής έκτακτης εισφοράς που είχε επιβληθεί από την 
01/07/2012 με τον Ν.4093/2012 στους παραγωγούς ΑΠΕ και ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί των 
πωλήσεων, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος έως τις 30/06/2014. Κατόπιν, με τον 
Ν.4254/2014 που αναφέρθηκε παραπάνω, η επιβολή της  ειδικής έκτακτης εισφοράς τερματίστηκε στις 
30/04/2014. 
Το ποσό της ειδικής έκτακτης εισφοράς που επιβάρυνε την τρέχουσα χρήση ανήλθε σε €(72), έναντι 
€(617) της προηγούμενης χρήσης και περιλαμβάνει την έκτακτη εισφορά από τις πωλήσεις των τριών 
πρώτων μηνών της χρήσης 2014, μειωμένη κατά ποσό €62 λόγω του πιστωτικού τιμολογίου κατά 10% 
των πωλήσεων της προηγούμενης χρήσης που εξέδωσε η εταιρεία στο ΛΑΓΗΕ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4254/2014. 
 
6. Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) 
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) της 
εταιρείας διαμορφώθηκαν στην τρέχουσα χρήση σε €2.256, έναντι €3.925 το 2013 και το περιθώριο/ 
Δείκτης EBITDA σε 60% έναντι 64% την προηγούμενη χρήση. 
 
7. Ζημιές προ φόρων 

Η Εταιρεία στην εξεταζόμενη περίοδο παρουσίασε ζημία προ φόρων ύψους €(149) έναντι κερδών προ 
φόρων €1.114 κατά την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό (113)%.  
 

8. Φόροι 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος, 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν 26%. Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις 
υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις 
φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς 
σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις 
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν 
και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές 
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό 
κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Η εταιρεία δεν έχει 
ελεγχθεί για την χρήση 2010 και έχει σχηματίσει πρόβλεψη €1. Το «Ετήσιο (Φορολογικό) 
Πιστοποιητικό», που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 εφαρμόζεται κατά 
την χρήση 2011, 2012, 2013 και 2014. 
Οι φόροι στα αποτελέσματα αναλύονται ως εξής: 

 
 

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013 

Τρέχων φόρος εισοδήματος - (1) 
Αναβαλλόμενος φόρος (χρέωση)/πίστωση στα 
αποτελέσματα (54) (129) 

Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα (54) (130) 

Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων  (1) (2) 
 

9. Κέρδη/ (Ζημιές) μετά από Φόρους 
Η Εταιρεία στην εξεταζόμενη περίοδο παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους ύψους €(203), έναντι 
κερδών €984 της προηγούμενης χρήσης.  
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10. Δάνεια 
 
Η Εταιρεία έχει εκδώσει απλό Ομολογιακό Δάνειο με σκοπούς α) τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση 
του κόστους κατασκευής των τριών Αιολικών Σταθμών της, β) τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση 
έναντι των εγκριθεισών επιχορηγήσεων και γ) τη μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση του Φ.Π.Α. των 
επενδυτικών δαπανών 
Εντός της προηγούμενης χρήσης η Εταιρεία εισέπραξε τις εγκεκριμένες επιχορηγήσεις για τους 
Αιολικούς Σταθμούς που έχει ανεγείρει και προχώρησε σε άμεση αποπληρωμή αντίστοιχων 
χρηματοδοτήσεων που είχε λάβει έναντι των ως άνω επιχορηγήσεων, συνολικού ποσού €15.866. 
Παράλληλα, αιτήθηκε και εισέπραξε επιστροφή του ΦΠΑ των επενδυτικών δαπανών των ετών 2010 
και 2011 συνολικού ποσού €1.545, και προχώρησε άμεσα σε αποπληρωμή του υπολοίπου της 
σχετικής χρηματοδότησης που είχε λάβει έναντι του επιστρεπτέου ΦΠΑ των επενδυτικών δαπανών, 
συνολικού ποσού €840. Το αρχικό υπόλοιπο της εν λόγω χορήγησης (συμπεριλαμβανομένων και των 
κεφαλαιοποιημένων τόκων) ήταν  €2.511. Η Εταιρεία είχε αποπληρώσει συμβατικά, χρησιμοποιώντας 
ίδια διαθέσιμα, τις δύο από τις τρεις δόσεις του δανείου, έως την ημερομηνία επιστροφής του ΦΠΑ των 
επενδυτικών αγαθών. 
Το υπόλοιπο του εν λόγω Απλού Ομολογιακού Δανείου στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν €11.496. 
 
Τα δάνεια αναλύονται ως εξής: 

 

 
II. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Ορισμένοι βασικοί αριθμοδείκτες που εκφράζουν την οικονομική θέση της εταιρείας κατά το τέλος του 
2014, είναι οι εξής: 
 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ   
Γενική ρευστότητα 2,59 1,85 
Άμεση ρευστότητα 2,59 1,85 

Ξένα κεφάλαια/ Ίδια κεφάλαια 0,91 1,00 

 
 
III. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  
 
Δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση 
ή την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. 
 
IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Η Εταιρία έχει λάβει από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας βεβαιώσεις για την αύξηση της Μέγιστης 
Ισχύος Παραγωγής των ΑΣΠΗΕ ‘’Σαμπάλες’’ (Ο-50391/6-3-2012) και ‘’Αστραπή’’ (Ο-50390/6-3-2012) 
κατά 10% μέσω άρσης τμήματος του περιορισμού ισχύος των υφιστάμενων ανεμογεννητριών. 
Εξαιτίας του κορεσμένου ηλεκτρικού δικτύου της Πελοποννήσου, η διαδικασία τροποποίησης των 
αδειών λειτουργίας εκκρεμούσε έως το 2014 όπου εκδόθηκε από τον ΑΔΜΗΕ η προσφορά σύνδεσης 
(ΔΣΑΣ/020056/20-2-2014). Στη συνέχεια έγινε αποδοχή της προσφοράς (238/14/24-2-2014), 
τροποποίηση-επικαιροποίηση της ΑΕΠΟ (Σαμπάλες: 28043/931/8-42014 (ορθή επανάλ. 20-8-2014) 
και Αστραπή: 28041/930/8-42014 (ορθή επανάλ. 20-8-2014)), ακολούθως συμπληρώθηκε σχετικά η 
τριμερής σύμβαση (ΓΡ.Δ/Νο20406/19-11-2014) και υπογράφηκαν νέες συμβάσεις πώλησης με τον 
ΛΑΓΗΕ (Σαμπάλες: 15452/29-1-2015 και Αστραπή: 15453/29-1-2015). Την 12/03/2015 εκδόθηκαν 
τροποποιημένες Άδειες Λειτουργίας για τους Αιολικούς Σταθμούς ‘’Αστραπή’’ και ‘’Σαμπάλες’’ με 

 31/12/2014 31/12/2013 
Mακροπρόθεσμα δάνεια 11.496 13.072 
Αναπόσβεστο κόστος εξόδων σύναψης 
δανείων  (72) (89) 
Σύνολο 11.424 12.983 
 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
εντός της επόμενης χρήσης  (1.329)                        (1.452)                        
Βραχυπρόθεσμο μέρος Αναπόσβεστου 
κόστους εξόδων σύναψης δανείου           16                                  17                          
Μακροπρόθεσμο μέρος Δανείων 10.111 11.548 
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επαυξημένη ισχύ κατά 10%, ήτοι 0,8MW επιπλέον στον Αιολικό Σταθμό ‘’Αστραπή’’ και 1,6MW 
επιπλέον για τον Αιολικό Σταθμό ‘’Σαμπάλες’’.  
Δεν έχουν συμβεί άλλα σημαντικά γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική 
διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. 
 
V. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 
Η Εταιρεία φροντίζει ώστε να διατηρεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τον παραγωγικό της 
εξοπλισμό καθώς και τις εγκαταστάσεις της, προκειμένου να πετυχαίνει βέλτιστες αποδόσεις. 
 
 
VI. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Έγιναν αξιολογήσεις του αιολικού δυναμικού από ιδιωτική εταιρεία εξειδικευμένη στο εν λόγω 
αντικείμενο, την ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- Ε. ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία επιβεβαίωσε για μια 
ακόμη φορά το αιολικό δυναμικό και την βιωσιμότητα του υλοποιηθέντος επενδυτικού σχεδίου. 
Τονίζεται ότι, η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου έγινε σε όλες τις φάσεις με γνώμονα την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα γεγονός που εξασφαλίζεται από τις πιστοποιήσεις που έγιναν από την εταιρεία Tüv 
Hellas.  
 
VII. ΠΕΡΙΒAΛΛΟNTΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   
 
Τα θέματα περιβαλλοντολογικής φύσεως παρακολουθούνται με ιδιαίτερη ευαισθησία από όλα τα μέλη 
της εταιρείας.  Σύμφωνα με το επιχειρηματικό της σχέδιο, προβλέπεται αυστηρά η τήρηση μεγάλων 
αποστάσεων από τους οικισμούς και τα σημεία ενδιαφέροντος ώστε να καλύπτονται στο έπακρο οι 
ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις του Νόμου όπου θα κατασκευαστεί το εν λόγω αιολικό πάρκο, 
καθώς επίσης θα αναπτυχθούν διάφορα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. (έργα για προστασία 
από διάβρωση του εδάφους, δενδροφυτεύσεις κλπ.). 
 
VIΙΙ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Για την κατάρτιση της κατάστασης Οικονομικής Θέσης της παρούσας χρήσης και της κατάστασης 
Αποτελεσμάτων και Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος, εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στις 
σημειώσεις που συνοδεύουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2014.   
 
IX. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
- Κίνδυνος Επιτοκίων: Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίων ο οποίος μπορεί να προέλθει από 
ενδεχόμενη μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων, τα οποία θα  διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά 
τις ταμειακές εισροές ή / και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή / και  υποχρεώσεις του 
ομίλου. Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με την επίπτωση επί των κερδών της 31 
Δεκεμβρίου 2014 στην περίπτωση που υπάρξει αύξηση/ μείωση επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης ( 
1% ). 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 τα μετά από φόρους αποτελέσματα και η καθαρή θέση της Εταιρείας θα είχαν 
διαμορφωθεί κατά €73 χαμηλότερα / υψηλότερα αν τα επιτόκια του € ήταν κατά 100 μονάδες βάσης 
υψηλότερα / χαμηλότερα, με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως 
λόγω του υψηλότερου / χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με 
κυμαινόμενο επιτόκιο σε €. 
 
 Κίνδυνος επιτοκίων 

+100 bps -100 bps 

Κέρδη/(Ζημιές) προ 
φόρων 

Κέρδη/ (Ζημιές) προ 
φόρων 

Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία   
Ταμειακά Διαθέσιμα 13 (13) 
Επίδραση προ φόρου 13 (13) 
Φόρος εισοδήματος 26% (3) 3 
Καθαρή επίδραση 10 (10) 
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Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις  
Δάνεια (112) 112 
Επίδραση προ φόρου (112) 112 
Φόρος εισοδήματος 20% 29 (29) 
Καθαρή επίδραση (83) 83 
   
Συνολική καθαρή επίδραση (73) 73 
Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ 

  
 
ε. Κίνδυνος Ρευστότητας: Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμπεριλαμβάνει τη διασφάλιση 
ύπαρξης επαρκών διαθεσίμων και ισοδύναμων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής 
ικανότητας μέσω εγκεκριμένων ορίων χρηματοδότησης. Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις 
υποχρεώσεις της Εταιρείας με βάση την υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού σε αξίες προεξοφλημένες με βάση το μέσο επιτόκιο όπως διαμορφώθηκε στη διάρκεια 
του έτους που εξετάζεται. 

 

31-Δεκ-14 < 1 έτος 
από 1 έτος 
μέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 
μέχρι 5 έτη > 5 έτη 

Δάνεια 1.329 1.452 4.357 4.357 
Υποχρεώσεις 37 - - - 
Σύνολο 1.366 1.452 4.357 4.357 

Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ 

Ο παραπάνω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας με βάση την υπολειπόμενη συμβατική 
διάρκεια κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Τα ποσά του πίνακα αναφέρονται στην ονομαστική αξία της 
υποχρέωσης και ως εκ τούτου δύναται να μη συμφωνούν με τα ποσά που αναφέρονται στον 
ισολογισμό. 
 
 
Χ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Η Εταιρεία λαμβάνει διοικητικές υπηρεσίες από τη μητρική της εταιρεία R.F. Energy Α.Ε. και παρέχει 
υπηρεσίες προς συνδεδεμένες εταιρείες αναφορικά με την διάθεση του εξειδικευμένου προσωπικού 
της για την υποστήριξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων ΑΠΕ των συνδεδεμένων εταιρειών. Επίσης, 
κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης χρήσης προέβη σε επίρριψη εξόδων ποσού €36 προς την 
συνδεδεμένη εταιρεία LOGO VENTURES ΑΕΔΑΚΕΣ. Το σύνολο διοικητικών των υπηρεσιών που 
λήφθηκαν από τη μητρική εταιρεία εντός της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε σε 
€35 και την 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθε σε €61. Το υπόλοιπο που οφείλεται στην μητρική εταιρεία 
κατά την 31/12/2014 από τις ανωτέρω υπηρεσίες ανέρχεται σε €29. 
Το σύνολο των υπηρεσιών που παρείχε η Εταιρεία προς συνδεδεμένες ανήλθε σε €7 και το υπόλοιπο 
από αυτές τις συναλλαγές ανήλθε σε €5. 
Επίσης, η εταιρεία εντός της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 έλαβε από τη μητρική εταιρεία 
R.F. Energy Α.Ε. για ταμειακή διευκόλυνση ποσά €55 έναντι €644 το 2013 και το υπόλοιπο την 31 
Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε σε €0 και έναντι €770 το 2013. 
Η εταιρεία ενοικιάζει τα γραφεία της έδρας της από την εταιρεία ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε., με κοινό 
ιδιοκτησιακό καθεστώς και το ύψος του εξόδου ανήλθε σε €2. Η υποχρέωση από τα ενοίκια της έδρας 
ανέρχεται την 31/12/2014 σε €1. Η απαίτηση από την εγγύηση του ενοικίου των γραφείων της έδρας 
ανέρχεται σε €3. 

 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 
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ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 

Διακριτικός Τίτλος : ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ A.E. 
Λ.Βουλιαγμένης 128 – 166 74 Γλυφάδα Αττικής 

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 9035101000 
 
 

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ                                   
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
 
 

 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. την 
26/03/2015 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση., http:\\www.aiolikiaderes.gr. 

 
 
 
 
 

Ο Αντιπρόεδρος 
του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ο Προϊστάμενος   
Λογιστηρίου 

 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 
ΔΤΑ 431/ΓΕΝ 

 
 
 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ 
 Α.Δ.Τ Ξ 168490 

 
 
 

       
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 

Α.Μ. ΟΕΕ  0098374 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών 
αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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. 
 
 
Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 
τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

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

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 
 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

Χριστίνα Τσιρώνη 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36671 
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ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος 
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 
Σηµ. 

01/01/2014-
31/12/2014  

01/01/2013-
31/12/2013 

Έσοδα Πωλήσεων 6 3.748 6.167 
Κόστος Πωλήσεων 7 (3.131) (3.370) 
Μικτό Κέρδος   617 2.797 
Άλλα Έσοδα 8 69 46 
Έξοδα διοίκησης 9 (162) (145) 
Άλλα Έξοδα 10 (75) (617) 

Κέρδη εκμετάλλευσης  449 2.081 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  11 28 268 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  11 (626) (1.235) 
Κέρδη προ φόρων   (149) 1.114 
Φόρος εισοδήματος  12 (54) (130) 
Κέρδη χρήσης  (203) 984 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα    
Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές 
από προγράμματα καθορισμένων 
παροχών 22 (2) 6 
Φόρος εισοδήματος που 
σχετίζεται με στοιχεία του 
συνολικού εισοδήματος 12 1 (2) 
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 
καθαρά από φόρο  (1) (2) 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  (204) 988 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 
Κατάσταση  Οικονομικής Θέσης  
Για την χρήση που έληξε την 
31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Σηµ. 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώµατα πάγια 14 33.029 35.801 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  15 887 962 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  4 4 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων  33.920 36.767 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 13 2.556 4.318 
Δεσμευμένες καταθέσεις   252 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναμα 16 1.322 15 
Σύνολο κυκλοφορούντων  3.878 4.585 

Σύνολο Ενεργητικού   
 

37.798 
 

41.352 
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό κεφάλαιο  17 10.160 10.160 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  17 852 852 
Λοιπά αποθεματικά  (15) (55) 
Αποτελέσματα εις νέον  1.671 1.915 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   12.668 12.872 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσμα δάνεια 18 10.111 11.548 
Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους 22 7 11 
Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις 20 12.387 13.428 
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις  901 848 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 12 224 170 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  23.630 26.005 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων Δανείων 18 1.313 1.435 
Οφειλόμενοι φόροι εισοδήματος  - - 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 19 187 1.040 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  1.500 2.475 
Σύνολο υποχρεώσεων  25.130 28.480 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων    
 

37.798 
 

41.352 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

 
 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Κέρδη/ 
Σωρευμένες 

ζημιές Σύνολο 
Υπόλοιπο την 01/01/2013 10.160 756 37 931 11.884 
   Μεταβολή χρήσης      
Καθαρό κέρδος χρήσεως 
χρήσεως - - - 984 984 
Επανεκτίμηση 
υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού - - 6 - 6 
Αναβαλλόμενος φόρος 
επανεκτίμησης 
υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού - - (2) - (2) 

Λοιπά - 96 (96) - - 
Υπόλοιπο την 31/12/2013 10.160 852 (55) 1.915 12.872 
Καθαρό Κέρδος χρήσεως - - - (203) (203) 

Επανεκτίμηση 
υποχρεώσεων παροχών 

προσωπικού - - (2) - (2) 
Αναβαλλόμενος φόρος 

επανεκτίμησης 
υποχρεώσεων παροχών 

προσωπικού - - 1 - 1 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα χρήσης - 

- 
(1) (203) (204) 

Τακτικό Αποθεματικό - - 41 (41) - 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 10.160 852 (15) 1.671 12.668 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 
 Κατάσταση Ταμειακών Ροών    
 Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 01/01/2014-31/12/2014 01/01/2013-31/12/2013 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων (149) 1.114 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις 2.848 2.885 

Προβλέψεις (4) 14 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (28) (268) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 626 1.235 
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (1.041) (1.041) 

Παροχές σε εργαζομένους (5) 2 

Λειτουργικό αποτέλεσμα προ των μεταβολών στο 
κεφάλαιο κίνησης 2.247 3.941 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 
τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.892 1.959 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (840) (809) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  λειτουργικές 
δραστηριότητες 3.299 5.091 

Μείον   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (565) (1.205) 

Καταβεβλημένοι φόροι - (21) 
Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από 

λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.734 3.865 
Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (1) (3) 

Τόκοι εισπραχθέντες 26 28 

Πρόσοδοι επιχορηγήσεων - 15.463 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 25 15.488 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Εξοφλήσεις Δανείων (1.452) (19.340) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (1.452) (19.340) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 1.307 13 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 15 2 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.322 15 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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1. Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας  
 
Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
δ.τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. («η Εταιρεία») ιδρύθηκε το 2009 στην Ελλάδα ως μία ανώνυμη εταιρεία με 
σκοπό την ίδρυση, κατασκευή παραγωγή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως της Αιολικής. Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε 
σε 50 έτη. Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Γλυφάδας και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της Λ. 
Βουλιαγμένης 128. Η εταιρεία απασχολεί 3 άτομα την 31 Δεκεμβρίου 2014 και 5 άτομα την 31 
Δεκεμβρίου 2013. 

Η Αιολική Αδέρες έχει κατασκευάσει και λειτουργεί τρία αιολικά πάρκα στον Ν. Αργολίδας, συνολικής 
ισχύος 33 MW, τον οποίων η παραγωγική λειτουργία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2011. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ορίστηκε από το Καταστατικό της Εταιρείας και συγκροτήθηκε 
με την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  30/06/14, η διάρκεια του οποίου έχει ορισθεί έως 
την 30/6/2017 και έχει ως εξής: 
 

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ 
Γεώργιος Φειδάκης  Πρόεδρος 
Ευάγγελος Κοροβέσης Αντιπρόεδρος 
Ιωάννης Παντούσης Διευθύνων Σύμβουλος 
Νικόλαος Πιμπλής  Μέλος 

 
Η εταιρεία ως θυγατρική περιλαμβάνεται  στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις των Ομίλων  
R.F. ENERGY A.E. και F.G. EUROPE  A.E.  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 26 Μαρτίου 
2015. 

  
2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία 
 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς («ΔΠΧΑ») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές περιγράφονται παρακάτω. Η κατάρτιση των 
οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και την 
άσκηση κρίσεως από τη Διοίκηση της εταιρείας για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που 
ακολουθούνται. Οι σημαντικότερες περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη σημείωση 4. Δεν υπάρχουν 
πρότυπα τα οποία να έχουν εφαρμοσθεί νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία εφαρμογής τους. Οι 
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα ποσά στρογγυλοποιούνται στην 
πλησιέστερη χιλιάδα. 
 

2.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων 
τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους 
είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα. 

 ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό 
Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες 
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Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και 
ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης 
που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 
αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 
«Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» 
καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε 
έναν Κοινό Διακανονισμό (Joint Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε 
Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές 
Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες 
Οντότητες» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, 
τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες 
επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο 
ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο 
ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό 
Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις 
στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά 
με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες 
διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις 
παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική 
περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι 
τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και 
ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB 
χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για 
εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την 
απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να 
συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών 
κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά 
κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι 
επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω 
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αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - 
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις 
απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι 
τροποποιήσεις έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές.  

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - 
Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 
του Ενεργητικού (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 36 
«Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις 
που θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του 
ενεργητικού που έχει υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία 
μείον τα κόστη πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 
Αποτίμηση» - Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής 
αντιστάθμισης (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 
39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων 
τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή 
της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου 
που έχει προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως 
αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις.  

 ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε 
μία εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί 
από το κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 
«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει 
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τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που 
προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι 
το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια 
που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

2.2.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων 
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα 
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:  

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το 
νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, 
ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά 
αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( 
εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού 
προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών  
που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική 
ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση  
των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει 
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι 
πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από 
τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο 
έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες 
διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω 
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 
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Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 
προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα 
Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα 
θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων 
κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις 
επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των 
στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της 
επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι 
που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των 
συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014.  

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 
προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα 
Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα 
θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων 
ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 
(εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις 
σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 
προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα 
Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα 
θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της 
Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις 
πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω 
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές 
εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 
19 «Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές 
Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές 
εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της 
τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι 
ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που 
υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα 
ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014. 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 01/01/2016): 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 
«Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, 
μία εταιρεία έχει την επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 
συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το 
οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει 
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων 
του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας 
του» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2016) 

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή 
Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» 
(τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές 
οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται 
στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, 
με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 
έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η 
χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι 
καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει 
να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι 
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τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του 
ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής 
του ΔΛΠ 41. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.  Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με 
Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 
και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο 
αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών 
οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η 
χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια 
δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους 
παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο 
περιουσιακό στοιχείο. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.  Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων 
συμμετοχών σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης 
συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και 
διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει 
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις 
παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις 
οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει 
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: 
Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 
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Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα 
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις 
απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Η 
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν 
και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές 
 
Η εταιρεία  τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα 
μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ίσχυε την ημέρα της 
συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, τυχόν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα 
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την 
αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές περιλαμβάνονται στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος. 
 
2.4 Ενσώματα πάγια 
 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες 
απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση 
των στοιχείων παγίων. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη 
λογιστική αξία μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται 
στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Κατά την πώληση, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος 
που λαμβάνεται και της λογιστικής αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι 
λογιστικές αξίες εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αξίες αυτές δεν είναι 
ανακτήσιμες. Όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν τις εκτιμώμενες ανακτήσιμες αξίες, αναγνωρίζεται 
ζημία απομείωσης και τα ενσώματα πάγια μειώνονται στην ανακτήσιμη αξία τους. Η ανακτήσιμη αξία 
είναι η μεγαλύτερη, μεταξύ εύλογης αξίας, μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη και της αξίας 
χρήσης. Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές προεξοφλούνται  
στην παρούσα αξία τους, με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες 
εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με 
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 16 η εταιρεία αναγνωρίζει τα κόστη 
που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις για απόσυρση παγίων στοιχείων στην περίοδο που αυτές 
δημιουργούνται και στο βαθμό που μπορεί να γίνει μια λογική εκτίμηση της εύλογης αξίας τους. Τα 
σχετικά κόστη της απόσυρσης κεφαλαιοποιούνται, ως μέρος της αξίας των αποκτούμενων παγίων 
στοιχείων και αποσβένονται ανάλογα. 
 
2.5 Αποσβέσεις 
 
Οι αποσβέσεις ενσώματων παγίων λογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, βάσει 
συντελεστών που προσεγγίζουν τη μέση ωφέλιμη ζωή τους η οποία και επανεξετάζεται σε ετήσια 
βάση. Τα εκτιμώμενα έτη μέσης ωφέλιμης ζωής και οι συντελεστές απόσβεσης ανά κατηγορία παγίων 
είναι τα ακόλουθα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Έτη ωφέλιμης 
ζωής 

Συντελεστές 
Απόσβεσης 

   
Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 15 7% 
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 15 7% 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 20% 
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2.6 Κόστος δανεισμού 
 
Τα κόστη δανεισμού που συσχετίζονται άμεσα και αφορούν την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή 
περιουσιακών στοιχείων, και για τα οποία απαιτείται σημαντικός χρόνος προκειμένου να έλθουν στην 
επιδιωκόμενη κατάσταση για τη χρήση ή την πώλησή τους κεφαλαιοποιούνται ως μέρος των εν λόγω 
περιουσιακών στοιχείων. Όλα τα λοιπά κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την 
πραγματοποίησή τους και συμπεριλαμβάνουν τόκους και λοιπά έξοδα για την απόκτηση δανείων. 
 
2.7 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη 
αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας 
χρήσεως. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο 
προεξοφλητικό επιτόκιο.  
Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το 
ύψος της ανακτήσιμης. 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 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 
ταμειακών ροών. 
 
2.8 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  
α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 

μεταβολές καταχωρούμενες στα αποτελέσματα. Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 

(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και 
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης), είναι  αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό  

 την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από 
αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα που διαχειρίζονται με σκοπό την κερδοσκοπία. 

 
 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην 

εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 
β) Δάνεια και απαιτήσεις. Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με 

σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 
κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται: 
 απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

 
 απαιτήσεις που σχετίζονται με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από 

το κράτος, 
 

 οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη 
μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων. 
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Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με 
λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία 
συμπεριλαμβάνονται στα Μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού. 

γ) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις. Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία 
η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 

δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Περιλαμβάνει μη παράγωγα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, 
είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς 
πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα 
σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων, μέχρι τα στοιχεία 
αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως 
απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που 
έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων.  

 
2.9 Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη 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 ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.  
Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την εκάστοτε 
περίοδο και ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των εισπρακτέων 
λογαριασμών εκτιμάται βάσει ιστορικών τάσεων και στατιστικών δεδομένων και σχηματίζεται 
πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συμβούν και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η  
σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε 
χρήσης. Απαιτήσεις που εκτιμώνται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται. 
2.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και 
τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 
 
2.11 Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, 
απεικονίζονται μειωτικά των Ιδίων Κεφλαίων, καθαρά από φόρους. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με 
την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της 
επιχειρήσεως που αποκτάται. Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο 
εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, 
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.  
 
2.12 Δανεισμός 
 
Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία προσαρμόζεται με τα 
κόστη που αφορούν άμεσα τις συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα κέρδη ή οι ζημίες από τα στοιχεία 
αυτά, αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό έσοδο ή έξοδο, μέσω της διαδικασίας της απόσβεσης με 
το πραγματικό επιτόκιο. 
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2.13 Φόρος Εισοδήματος - Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
 
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους που προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές 
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εκτός του 
φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος 
στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα Ίδια Κεφάλαια. Ο τρέχων και 
αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών 
καταστάσεων, κάθε μιας εκ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 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 υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Οι 
αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ 
φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς 
σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και υπολογίζονται με χρήση των φορολογικών συντελεστών 
που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναμένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να 
τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. 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.  
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα 
υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες 
φορολογικές ζημιές και οι πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Η αξία των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση 
που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. Η εταιρεία συμψηφίζει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και τις 
αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αν και μόνο αν: 
 Η εταιρεία έχει ένα νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίσει τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 

έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και  
 
 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

αφορούν σε φόρο εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε: 
 

o στην ίδια φορολογητέα οικονομική μονάδα, είτε  
 

o σε διαφορετικές φορολογητέες οικονομικές μονάδες, οι οποίες προτίθενται να συμψηφίσουν τις 
τρέχουσες φορολογητέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ή να εισπράξουν τις απαιτήσεις και να 
τακτοποιήσουν / εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, σε κάθε μελλοντική περίοδο στην 
οποία σημαντικά ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων αναμένονται 
να τακτοποιηθούν ή να ανακτηθούν.  

 
2.14 Παροχές στο προσωπικό 
 
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο 
όταν καθίστανται δουλευμένες. 
 
β) Προβλέψεις για Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών στο Προσωπικό:  
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από 
την υπηρεσία, εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 – 
«Παροχές Εργαζομένων».  
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Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό 
υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν 
καταστεί δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται με 
βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές. Το καθαρό κόστος της χρήσης περιλαμβάνεται στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν 
δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης και το 
κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται απευθείας στα 
Ίδια Κεφάλαια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 
Εργαζομένους».Το μη κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της 
μέσης υπολειπόμενης χρήσεως υπηρεσίας του προσωπικού που αναμένεται να λάβει παροχές. Η 
καθορισμένη παροχή υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της 
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).  Το επιτόκιο προεξόφλησης των 
καθορισμένων υποχρεώσεων μετά την έξοδο από την υπηρεσία προσδιορίζεται με αναφορά σε 
αποδόσεις της αγοράς, υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Σε χώρες που δεν υπάρχει «αξιόλογη» αγορά εταιρικών ομολόγων, χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις της 
αγοράς κρατικών ομολόγων. Το νόμισμα και η εκτιμώμενη διάρκεια των ομολόγων είναι συμβατά με 
εκείνα των καθορισμένων παροχών προς τους εργαζομένους. Η αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την 
στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των 
αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη 
εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική 
αβεβαιότητα και η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμηση τους. 
 
2.15 Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως 
αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που 
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να 
εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι 
προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση, με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που 
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση 
της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι 
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα 
υπάρξει εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της δέσμευσης, οι 
προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά 
δημιουργήθηκαν. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται. 
 
2.16 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά 
από τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
 Έσοδα από πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας: Τα έσοδα από πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας 

λογίζονται στη χρήση την οποία αφορούν. Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 
λογίζονται ως έσοδα εισπρακτέα μη τιμολογηθέντα, τα έσοδα από ηλεκτρική ενέργεια αγορασθείσα 
από τον ΛΑΓΗΕ ή άλλο πελάτη που δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί. 

 
 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: Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δεδουλευμένος 

(με βάση τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου). 
 
2.17 Μισθώσεις 
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Μίσθωση, η οποία μεταφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα 
ενός παγίου στον μισθωτή, θεωρείται ως χρηματοδοτική και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη 
μιας υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα Αποτελέσματα. Οι 
χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στην εταιρεία ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και 
τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά 
στοιχεία με ποσό ίσο κατά την έναρξη της μίσθωσης με την εύλογη αξία της μισθωμένης ιδιοκτησίας ή, 
αν είναι χαμηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Τα μισθώματα επιμερίζονται στα 
χρηματοοικονομικά έξοδα και σε μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα 
σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα μισθωμένα 
περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο συντομότερο χρόνο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του 
περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της μίσθωσης. Κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας μίσθωσης 
ως χρηματοδοτική ή λειτουργική, είναι η ουσία της συναλλαγής και όχι ο τύπος της σύμβασης. Aν από τη 
συμφωνία μίσθωσης προκύπτει ότι ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους 
που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, τότε η μίσθωση ταξινομείται ως 
λειτουργική μίσθωση. Οι πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο 
στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
2.18 Διανομή μερισμάτων 
 
Τα μερίσματα που διανέμονται στους Μετόχους, παρουσιάζονται ως υποχρέωση την χρονική στιγμή 
κατά την οποία εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
2.19 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις 
 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άτοκες ή φέρουν επιτόκιο χαμηλότερο 
από τα εκάστοτε τρέχοντα επιτόκια της αγοράς, εμφανίζονται στην καθαρή παρούσα αξία τους. Οι 
διαφορές προεξόφλησης, απεικονίζονται σαν χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα στα αποτελέσματα 
της εκάστοτε χρήσεως στην οποία προκύπτουν. 
 
2.20 Συνδεδεμένα Μέρη 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται ξεχωριστά στις οικονομικές 
καταστάσεις. Αυτά τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν βασικά τους κύριους μετόχους και τη Διοίκηση μίας 
επιχείρησης ή/και των θυγατρικών της εταιρειών, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή 
Διοίκηση με την επιχείρηση και εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο.. 

 
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου: 

 
α. Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο. 
 
β. Πιστοδοτικός κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστοδοτικό κίνδυνο. 
γ. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος επιτοκίου: Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών 

ροών και επιτοκίων.  
 
δ. Κίνδυνος Αγοράς: Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς καθώς χρησιμοποιεί ανανεώσιμη 

πρώτη ύλη για την παραγωγική της διαδικασία.. 
ε. Κίνδυνος Ρευστότητας: Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμπεριλαμβάνει τη διασφάλιση 

ύπαρξης επαρκών διαθεσίμων και ισοδύναμων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής 
ικανότητας μέσω εγκεκριμένων ορίων χρηματοδότησης. 
 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
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Η σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και 
την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς 
επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής 
χρήσεως. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν 
αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα 
ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύνανται να έχουν 
σημαντική επίπτωση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και 
παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της 
διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις προσδοκίες για τα 
μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
 
5. Κεφαλαιακή διάρθρωση  
 
Η εταιρεία μεριμνά ούτως ώστε η κεφαλαιακή της δομή να της παρέχει ανά πάσα στιγμή να είναι σε 
πλήρη συμμόρφωση με τους όρους των προγραμμάτων επιχορήγησης στα οποία έχει εισέλθει.  
 
6. Έσοδα  
 31/12/2014 31/12/2013 
Πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος 3.748 6.167 

 
7. Κόστος Πωλήσεων 
 31/12/2014 31/12/2013 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (114) (101) 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων (70) (241) 
Παροχές τρίτων (1.018) (991) 
Φόροι – Τέλη (115) (187) 
Διάφορα έξοδα (6) (6) 
Αποσβέσεις  (2.848) (2.885) 
Προβλέψεις (1) - 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 1.041 1.041 
Σύνολο (3.131) (3.370) 

 
8. Άλλα Έσοδα 
 
Τα Άλλα Έσοδα της εξεταζόμενης χρήσης ανήλθαν σε €69, και αφορούν σε παροχή υπηρεσιών προς 
συνδεδεμένες εταιρείες €43, έσοδο από εισπράξεις ασφαλιστικών αποζημιώσεων ποσού €20 και 
λογιστικό έσοδο ποσού €6 από τη μείωση της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω 
μεταφοράς προσωπικού σε συνδεδεμένη εταιρεία. Κατά την προηγούμενη χρήση, η Εταιρεία είχε 
παρουσιάσει Άλλα Έσοδα ύψους €26.  
 
9. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 
   31/12/2014 31/12/2013 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  (75) (74) 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων  (75) (43) 
Παροχές τρίτων  (3) (3) 
Φόροι – Τέλη  (1) (14) 
Διάφορα έξοδα  (6) (11) 
Προβλέψεις  (1) - 
Σύνολο    (162) (145) 

 
10. Άλλα έξοδα 
   31/12/2014 31/12/2013 
Ειδική Έκτακτη Εισφορά Ν.4093/2012  (72) (617) 
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Λοιπά  (3) - 
Σύνολο  (75) (617) 

 
Τα Άλλα Έξοδα αφορούν στο ποσό της ειδικής έκτακτης εισφοράς που είχε επιβληθεί από την 
01/07/2012 με τον Ν.4093/2012 στους παραγωγούς ΑΠΕ και ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί των 
πωλήσεων, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος έως τις 30/06/2014. Κατόπιν, με τον 
Ν.4254/2014 που αναφέρθηκε παραπάνω, η επιβολή της  ειδικής έκτακτης εισφοράς τερματίστηκε στις 
30/04/2014. 
Το ποσό της ειδικής έκτακτης εισφοράς που επιβάρυνε την τρέχουσα χρήση ανήλθε σε €(72), έναντι 
€(617) της προηγούμενης χρήσης και περιλαμβάνει την έκτακτη εισφορά από τις πωλήσεις των τριών 
πρώτων μηνών της χρήσης 2014, μειωμένη κατά ποσό €62 λόγω του πιστωτικού τιμολογίου κατά 10% 
των πωλήσεων της προηγούμενης χρήσης που εξέδωσε η εταιρεία στο ΛΑΓΗΕ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4254/2014. 
 
11. Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/ έσοδα  
  31/12/2014 31/12/2013 
 - Χρεωστικοί τόκοι   (556) (1.140) 
- Τραπεζικά και συναφή έξοδα  - - 
- Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείου  (17) (45) 

 - Χρηματοοικονομικό κόστος πρόβλεψης για απομάκρυνση 
εξοπλισμού 

 
(53) (50) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων   (626) (1.235) 
 - Πιστωτικοί Τόκοι  28 268 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων   28 268 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)    (598) (967) 

 
12. Φόρος εισοδήματος 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος, 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν 26%. Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις 
υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις 
φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς 
σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις 
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν 
και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές 
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό 
κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.  
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν είναι οριστικές, καθώς υπάρχουν ανέλεγκτες χρήσεις. 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για την χρήση 2010 και έχει σχηματίσει πρόβλεψη €1. Για τις χρήσεις 
2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία, λόγω της υπαγωγής της στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 Ν. 2238/1994, 
έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με Γνώμη χωρίς επιφύλαξη. Για την χρήση 2014 ο 
φορολογικός έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική 
έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών 
Καταστάσεων της χρήσης 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν μεγάλη επίδραση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
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Οι φόροι στα αποτελέσματα αναλύονται ως εξής: 

 
 

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013 

Τρέχων φόρος εισοδήματος - (1) 
Αναβαλλόμενος φόρος (χρέωση)/πίστωση στα 
αποτελέσματα (54) (129) 

Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα (54) (130) 

Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων  (1) (2) 
 
 
 
 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι στον ισολογισμό έχουν ως εξής: 
 
 31/12/2014 31/12/2013 
Αναβαλλόμενος φόρος ενεργητικού   
- μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες 307 38 
-χρηματοοικονομικό κόστος πρόβλεψης για απομάκρυνση 
εξοπλισμού 79 52 
- αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  7 15 
-πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 3 4 
-έκτακτη εισφορά Ν.4093/2012 145 179 
-λοιπά 1 3 
Αναβαλλόμενος φόρος παθητικού   
-αποσβέσεις παγίων (408) (199) 
- αποσβέσεις επιχορηγήσεων (266) (175) 
-αποσβέσεις εξόδων σύναψης δανείων (20) (24) 
- Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού (72) (63) 
Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι (224) (170) 

 
Ακολουθεί συμφωνία του φόρου που αναλογεί στο λογιστικό αποτέλεσμα με το φόρο που 
λογιστικοποιήθηκε στα αποτελέσματα: 
 
 31/12/2014 31/12/2013 
Λογιστικά Κέρδη (148) 1.114 
Φόρος που αναλογεί βάσει του ονομαστικού συντελεστή (38) 290 
Φορολογικά κέρδη/ (ζημιές) για τις οποίες  
δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος 74 (180) 
Επίδραση από την μεταβολή του φορολογικού συντελεστή - 12 
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 18 8 
Φόρος στα αποτελέσματα 54 130 
Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων  1 2 

 
 
13. Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις 

 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Πελάτες 
 

2.535 
 

4.288 
Ελληνικό δημόσιο - απαίτηση φόρων (ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι 

φόροι, κ.λ.π.) 
 

12 
 

29 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες 5 - 
Έσοδα επομένων χρήσεων 2  
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Έξοδα επομένων χρήσεων 2 1 

Σύνολο 
 

2.556 
 

4.318 
 
Οι λογιστικές αξίες των απαιτήσεων από πελάτες και των λοιπών απαιτήσεων δεν διαφέρουν 
ουσιωδώς από τις εύλογες αξίες τους, αναμένεται δε να ανακτηθούν εντός των επομένων δώδεκα 
μηνών. 
Η Εταιρεία διατηρεί δεσμευμένες καταθέσεις ως εξασφάλιση που έχει παράσχει στα πλαίσια του 
Ομολογιακού δανείου που διατηρεί. Οι εν λόγω καταθέσεις αφορούν ποσά που προορίζονται για την 
εξυπηρέτηση του Ομολογιακού Δανείου κατά κεφάλαιο και τόκους. 
 
 
 
 
14. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Κτίρια και 
τεχνικά 

έργα 

Μηχανήματα-
Εγκαταστάσεις-

Λοιπός 
Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

01/01/2013      

Αξία κτήσης 5.003 36.528 10 1 41.542 

Σωρευμένες αποσβέσεις (356) (2.613) (3) - (2.972) 
Αναπόσβεστη αξία 
01/01/13 4.647 33.915 7 1 38.570 

31/12/2013      

Προσθήκες    3 3 

Αποσβέσεις περιόδου (333) (2.436) (2) (1) (2.772) 

Αξία κτήσης 5.003 36.528 10 4 41.545 

Σωρευμένες αποσβέσεις (689) (5.049) (4) (1) (5.745) 

Αναπόσβεστη αξία  4.314 31.479 6 3 35.801 

1/1/2014      

Προσθήκες - - - 1 1 

Αποσβέσεις περιόδου (334) (2.437) (2) - (2.773) 

      
31/12/2014      

Αξία κτήσης 5.003 36.528 10 5 41.545 
Σωρευμένες αποσβέσεις (1.023) (7.486) (6) (1) (8.516) 
Αναπόσβεστη αξία 3.980 29.042 4 4 33.029 

 
Καθ’ εφαρμογή του ΔΛΠ 23 ( Κόστη Δανεισμού ) η Εταιρεία προσαύξησε, την 31/12/2011,  την αξία 
του λογαριασμού ‘’Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις- Λοιπός -Μηχανολογικός Εξοπλισμός’’, κατά ποσό 
€1.043 που αφορά κεφαλαιοποιημένους τόκους της περιόδου κατασκευής των παγίων ( ποσό €858 ) 
και προμήθειες εγγυητικών επιστολών ( ποσό €185 ). 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάση ή άλλου 
είδους δεσμεύσεις. Η αναπόσβεστη αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού περιλάμβανε ποσό €573 για 
την χρήση 2014 (χρήση 2013 €623) που αφορά στο αναπόσβεστο μέρος της πρόβλεψης 
απομάκρυνσης εξοπλισμού. 
 
15. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 
 
Δικαιώματα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων: Δικαιώματα εκμετάλλευσης ενσώματων στοιχείων που 
παραχωρούνται στα πλαίσια συμβάσεων αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και αποτιμώνται 
στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις και κάθε τυχόν ζημία απομείωσης. 
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Λοιπά 
δικαιώματα 

χρήσης 

Σύνολο άϋλων 
περιουσιακών 

στοιχείων 
01/01/2013   
Αξία κτήσης 1.129 1.129 
Σωρευμένες αποσβέσεις (54) (54) 
Αναπόσβεστη αξία 01/01/2013 1.075 1.075 
1/1- 31/12/2013   
Προσθήκες - - 
Αποσβέσεις περιόδου (113) (113) 
31/12/2013   
Αξία κτήσης 1.129 1.129 
Σωρευμένες αποσβέσεις (167) (167) 
Αναπόσβεστη αξία 31/12/13 962 962 
1/1- 31/12/2014   
Προσθήκες - - 
Αποσβέσεις περιόδου (75) (75) 
31/12/2014   
Αξία κτήσης 1.129 1.129 
Σωρευμένες αποσβέσεις (242) (242) 
Αναπόσβεστη αξία 31/12/14 887 887 

 
Εκ του συνολικού ποσού €1.129, το ποσό των €840 αποτελούν επιμερισμό δαπανών των κοινών 
έργων σύνδεσης με το δίκτυο στον υποσταθμό Ηλιόκαστρο ΙΙ και το ποσό των €289 αποτελεί 
συνολικά την αμοιβή για την χρήση των γηπέδων εγκατάστασης των Αιολικών Πάρκων της εταιρείας,  
 
16. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 
 31/12/2014 31/12/2013 

Ταμείο 1 - 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (Ευρώ) 1.321 15 
Σύνολο 1.322 15 

 
17. Μετοχικό κεφάλαιο (Όλα τα ποσά στη σημείωση αυτή αναφέρονται σε Ευρώ) 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €10.160.180, διαιρούμενο 
σε ένα εκατομμύριο δεκαέξι χιλιάδες δεκαοκτώ κοινές ονομαστικές  μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα 
(10) ευρώ εκάστη.  

 
18. Δάνεια    
 
Τα δάνεια αναλύονται ως εξής: 
 
 31/12/2014 31/12/2013 
Mακροπρόθεσμα δάνεια 11.496 13.072 
Αναπόσβεστο κόστος εξόδων σύναψης 
δανείων  (72) (89) 
Σύνολο 11.424 12.983 
 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
εντός της επόμενης χρήσης  (1.329) (1.452) 
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Βραχυπρόθεσμο μέρος Αναπόσβεστου 
κόστους εξόδων σύναψης δανείου 16                          17                          
Μακροπρόθεσμο μέρος Δανείων 10.111 11.548 

 
Η Εταιρεία , σύμφωνα με τις από α)09/05/2011, β)01/02/2012 και γ)29/05/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. 
αυτής, προχώρησε στη σύναψη Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού € 35.245.600, διάρκειας 11,5 ετών 
με περίοδο χάριτος 12 και 24 μηνών κατά περίπτωση, κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 6Μ πλέον 
σταθερού περιθωρίου 3,80% και 4,00% κατά περίπτωση, με αντικείμενο χρηματοδότησης α) την 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του επενδυτικού κόστους για την κατασκευή των τριών Αιολικών 
σταθμών της, β) την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση έναντι των εγκεκριμένων επιχορηγήσεων βάσει 
των αποφάσεων 52586/ΥΠΕ/5/01732/Ε/Ν.3299/04/19-11-2010, 589/ΥΠΕ/5/01840/Ε/Ν.3299/04/27-12-
2010 και 26960/ΥΠΕ/5/01841/Ε/Ν.3299/2004-14/06/2012 και γ) την μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση για 
την κάλυψη του Φ.Π.Α. των επενδυτικών δαπανών των τριών Αιολικών Σταθμών.  
Η σειρά Ομολογιών που αφορούν την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του επενδυτικού κόστους για 
την κατασκευή των τριών Αιολικών Σταθμών της Εταιρείας θα αποπληρωθεί σε είκοσι μία ισόποσες 
δόσεις, εκ των οποίων μέχρι τις 31/12/2014 έχουν καταβληθεί πέντε. 
Κατά την προηγούμενη χρήση η Εταιρεία εισέπραξε τις εγκεκριμένες επιχορηγήσεις για τους Αιολικούς 
Σταθμούς που έχει ανεγείρει και προχώρησε σε άμεση αποπληρωμή αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων 
που είχε λάβει έναντι των ως άνω επιχορηγήσεων, συνολικού ποσού €15.866. Επιπλέον αιτήθηκε και 
εισέπραξε επιστροφή του ΦΠΑ των επενδυτικών δαπανών των ετών 2010 και 2011 συνολικού ποσού 
€1.545, και προχώρησε άμεσα σε αποπληρωμή του υπολοίπου της σχετικής χρηματοδότησης που 
είχε λάβει έναντι του επιστρεπτέου ΦΠΑ των επενδυτικών δαπανών, συνολικού ποσού €840.  
Στο εν λόγω Ομολογιακό δάνειο έχει παράσχει πλήρη και ανεπιφύλακτη εγγύηση η μοναδική μέτοχος 
της εταιρείας, R.F. ΕΝΕRGY Α.Ε., έχοντας συστήσει ενέχυρο επί του συνόλου των μετοχών της 
ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΡΕΣ που κατέχει. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δάνειο, έχει συσταθεί 
ενέχυρο επί των απαιτήσεων της Εταιρείας από τις συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας 
που έχει συνάψει με την ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ) ΑΕ, επί των τραπεζικών λογαριασμών της και επί 
των ασφαλιστήριων συμβολαίων και συμβάσεων που υποχρεούται να διατηρεί, καθώς και επί των 
εγκεκριμένων επιχορηγήσεων για τα επενδυτικά σχέδια. 
Το υπόλοιπο του εν λόγω Απλού Ομολογιακού Δανείου στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν 11.496. 
 
19. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
 31/12/2014 31/12/2013 
Προμηθευτές 6 71 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 95 54 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις 30 843 
Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο 7 11 
Πιστωτές διάφοροι 1 1 
Πρόβλεψη Ανέλεγκτων Χρήσεων 1 1 
Έξοδα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 47 59 
Σύνολο 187 1.040 

 
 
20. Κρατικές Επιχορηγήσεις 
 
 31/12/2014 31/12/2013 
Επιχορηγήσεις 13.428 14.926 
Μεταβολή επιχορήγησης - (457) 
Αποσβέσεις περιόδου (1.041) (1.041) 
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Σύνολο 
 

12.387 
 

13.428 
 

Η Εταιρεία αποσβένει τις επιχορηγήσεις των Αιολικών Σταθμών της στο όρος Αδέρες του Ν. 
Αργολίδας οι οποίες στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε €1.041, όπως και στην προηγούμενη χρήση 
2013. 
 
21. Κίνδυνοι 

- Κίνδυνος Ταμειακών Ροών και Επιτοκίων 
 
 Κίνδυνος επιτοκίων 

+100 bps -100 bps 

Κέρδη/(Ζημιές) προ 
φόρων 

Κέρδη/ (Ζημιές) προ 
φόρων 

Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία   
Ταμειακά Διαθέσιμα                          13                       (13) 
Επίδραση προ φόρου                          13                       (13) 
Φόρος εισοδήματος 26%                          (3)                          3 
Καθαρή επίδραση                          10                       (10) 
Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις  
Δάνεια (112)               112 
Επίδραση προ φόρου (112) 112 
Φόρος εισοδήματος 20% 29 (29) 
Καθαρή επίδραση (83) 83 
   
Συνολική καθαρή επίδραση (73) 73 
   
Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ 

   
Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 τα μετά από φόρους κέρδη/(ζημιές) και η καθαρή θέση της Εταιρείας θα είχαν 
διαμορφωθεί κατά €73 χαμηλότερα / υψηλότερα αν τα επιτόκια του € ήταν κατά 100 μονάδες βάσης 
υψηλότερα / χαμηλότερα, με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως 
λόγω του υψηλότερου / χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με 
κυμαινόμενο επιτόκιο σε €. 

 
- Κίνδυνος Ρευστότητας 

 

31-Δεκ-14 < 1 έτος 
από 1 έτος 
μέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 
μέχρι 5 έτη > 5 έτη 

Δάνεια 1.329 1.452 4.357 4.357 
Υποχρεώσεις 37 - - - 
Σύνολο 1.366 1.452 4.357 4.357 

 
 

Ο ανωτέρω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας με βάση την υπολειπόμενη συμβατική 
διάρκεια κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Τα ποσά του πίνακα αναφέρονται στην ονομαστική αξία της 
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υποχρέωσης και ως εκ τούτου δύναται να μη συμφωνούν με τα ποσά που αναφέρονται στον 
ισολογισμό. 
 
 
 
22. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις 
απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη 
διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που 
παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Ειδικότερα η οφειλόμενη 
αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης και στην συμπλήρωση 
15ετούς προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη έχουν ως εξής :   
 
1)  Καταγγελία σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης  
Μισθωτοί που υπάγονται στο κλάδο σύνταξης οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού, εφ' όσον 
συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος, εάν μεν είναι εργατοτεχνίτες μπορούν 
να αποχωρούν, εάν δε είναι υπάλληλοι μπορούν να αποχωρούν ή να απολύονται από τον εργοδότη. 
Στις περιπτώσεις αυτές δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχουν 
επικουρική ασφάλιση ή το 40% αν έχουν. Τη μειωμένη αυτή αποζημίωση δικαιούνται και οι μισθωτοί, 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που απολύονται ή αποχωρούν πριν τη λήξη της για να 
συνταξιοδοτηθούν. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει εργατοτεχνίτη που έχει 
συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος, με καταβολή μειωμένης 
αποζημίωσης. Μόνο για υπαλλήλους έχει αυτή την ευχέρεια. 
2)  Με 15ετή υπηρεσία: 
Μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχουν συμπληρώσει 15ετή 
υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή το όριο ηλικίας που προβλέπει ο οικείος Ασφαλιστικός Οργανισμός και 
όταν δεν υπάρχει όριο το 65 έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους 
με τη συγκατάθεση του εργοδότη τους, οπότε δικαιούνται να λάβουν το 50% της νόμιμης 
αποζημίωσης. 
Η πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική 
μελέτη η οποία έγινε με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2013 με την μέθοδο Προβεβλημένης Πιστωτικής 
Μονάδας Υποχρέωσης - Projected Unit Credit (ΔΛΠ19, παρ. 67).  Επιπλέον, κατά την σύνταξη της 
μελέτης λήφθηκε υπόψη η πιθανότητα οικιοθελούς αποχώρησης των εν ενεργεία υπαλλήλων. 
Η κίνηση του λογαριασμού από 01.01.2013 έως 31.12.2013 είχε ως εξής: 
 
Λογιστικές απεικονίσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19  Εταιρεία 
  2014 2013 
Ποσά αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης    
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων  7 11 
Καθαρή υποχρέωση αναγνωριζόμενη στην κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης  7 11 
    
Ποσά αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων    
Κόστος Τρέχουσας απασχόλησης  1 1 
Τόκος στην υποχρέωση  - 1 
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων  1 2 
Συνολικό έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων  1 2 
    
Αναλογιστικές παραδοχές    
Προεξοφλητικό επιτόκιο  2,50% 3,50% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών  2,20% 2,20% 
Πληθωρισμός  2,0% 2,0% 
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή  31,67 32,6 
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Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης    
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους  11 15 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίσθηκε στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων  (1) 2 
Κατάσταση αναγνωρισμένων (κερδών) και ζημιών  2 (6) 
Κόστος Μεταφοράς Προσωπικού  (6) - 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους  7 11 

 
Από την ανωτέρω αναλογιστική μελέτη προέκυψε "Αναλογιστικό κέρδος / (ζημιά) προγραμμάτων 
καθορισμένων παροχών"  ύψους €(2) για το 2014 και €6 για το 2013, της Εταιρείας και αναγνωρίστηκε 
απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα του της Εταιρείας. 
Τα παραπάνω αποτελέσματα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονομικές και δημογραφικές) 
εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης. Έτσι, κατά την ημερομηνία αποτίμησης 31/12/2014 : 
 

 Εάν είχε χρησιμοποιηθεί επιτόκιο υψηλότερο κατά 0,5% (δηλ. 4%) τότε η Παρούσα Αξία 
Υποχρέωσης θα ήταν χαμηλότερη κατά 7% ενώ εάν ήταν μικρότερο κατά 0,5% θα είχε ως 
αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη  κατά 8%. 

 Εάν είχε χρησιμοποιηθεί υπόθεση αύξησης αποδοχών υψηλότερο κατά 0,5% (δηλ. 2,7%) τότε 
η Παρούσα Αξία Υποχρέωσης θα ήταν υψηλότερη  κατά 8% ενώ εάν ήταν μικρότερη κατά 
0,5% θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μικρότερη  κατά 7% 
 

Κατά την προηγούμενη χρήση η Εταιρεία προέβη σε πρόωρη αλλαγή λογιστικής πολιτικής, η οποία 
αναφέρεται στην αναγνώριση της αναλογιστικής (ζημιάς) /κέρδους έξω από τον λογαριασμό 
αποτελεσμάτων χρήσης και αναγνώρισή τους απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα. Η πρόωρη 
εφαρμογή δεν επέφερε σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
23. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα 
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
 
24. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
Την 31 Δεκεμβρίου 2014 η Εταιρεία δεν έχει ανεκτέλεστα υπόλοιπα συμβάσεων με προμηθευτές. 

 
25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 
Η Εταιρεία λαμβάνει διοικητικές υπηρεσίες από τη μητρική της εταιρεία R.F. Energy Α.Ε. και παρέχει 
υπηρεσίες προς συνδεδεμένες εταιρείες αναφορικά με την διάθεση του εξειδικευμένου προσωπικού 
της για την υποστήριξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων ΑΠΕ των συνδεδεμένων εταιρειών. Επίσης, 
κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης χρήσης προέβη σε επίρριψη εξόδων ποσού €36 προς την 
συνδεδεμένη εταιρεία LOGO VENTURES ΑΕΔΑΚΕΣ. Το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών που 
λήφθηκαν από τη μητρική εταιρεία εντός της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε σε 
€35 και την 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθε σε €61. Το υπόλοιπο που οφείλεται στην μητρική εταιρεία 
κατά την 31/12/2014 από τις ανωτέρω υπηρεσίες ανέρχεται σε €29. 
Το σύνολο των υπηρεσιών που παρείχε η Εταιρεία προς συνδεδεμένες ανήλθε σε €7 και το υπόλοιπο 
από αυτές τις συναλλαγές ανήλθε σε €5. 
Επίσης, η εταιρεία εντός της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 έλαβε από τη μητρική εταιρεία 
R.F. Energy Α.Ε. για ταμειακή διευκόλυνση ποσά €55 έναντι €644 το 2013 και το υπόλοιπο την 31 
Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε σε €0 και έναντι €770 το 2013. 
Η εταιρεία ενοικιάζει τα γραφεία της έδρας της από την εταιρεία ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε., με κοινό 
ιδιοκτησιακό καθεστώς και το ύψος του εξόδου ανήλθε σε €2. Η υποχρέωση από τα ενοίκια της έδρας 
ανέρχεται την 31/12/2014 σε €1. Η απαίτηση από την εγγύηση του ενοικίου των γραφείων της έδρας 
ανέρχεται σε €3. 
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26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
 
Η Εταιρία έχει λάβει από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας βεβαιώσεις για την αύξηση της Μέγιστης 
Ισχύος Παραγωγής των ΑΣΠΗΕ ‘’Σαμπάλες’’ (Ο-50391/6-3-2012) και ‘’Αστραπή’’ (Ο-50390/6-3-2012) 
κατά 10% μέσω άρσης τμήματος του περιορισμού ισχύος των υφιστάμενων ανεμογεννητριών. 
Εξαιτίας του κορεσμένου ηλεκτρικού δικτύου της Πελοποννήσου, η διαδικασία τροποποίησης των 
αδειών λειτουργίας εκκρεμούσε έως το 2014 όπου εκδόθηκε από τον ΑΔΜΗΕ η προσφορά σύνδεσης 
(ΔΣΑΣ/020056/20-2-2014). Στη συνέχεια έγινε αποδοχή της προσφοράς (238/14/24-2-2014), 
τροποποίηση-επικαιροποίηση της ΑΕΠΟ (Σαμπάλες: 28043/931/8-42014 (ορθή επανάλ. 20-8-2014) 
και Αστραπή: 28041/930/8-42014 (ορθή επανάλ. 20-8-2014)), ακολούθως συμπληρώθηκε σχετικά η 
τριμερής σύμβαση (ΓΡ.Δ/Νο20406/19-11-2014) και υπογράφηκαν νέες συμβάσεις πώλησης με τον 
ΛΑΓΗΕ (Σαμπάλες: 15452/29-1-2015 και Αστραπή: 15453/29-1-2015). Την 12/03/2015 εκδόθηκαν 
τροποποιημένες Άδειες Λειτουργίας για τους Αιολικούς Σταθμούς ‘’Αστραπή’’ και ‘’Σαμπάλες’’ με 
επαυξημένη ισχύ κατά 10%, ήτοι 0,8MW επιπλέον στον Αιολικό Σταθμό ‘’Αστραπή’’ και 1,6MW 
επιπλέον για τον Αιολικό Σταθμό ‘’Σαμπάλες’’.  
Δεν έχουν συμβεί άλλα σημαντικά γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική 
διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. 
 


