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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της εταιρείας
«Κ - WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ε̟ί των Οικονοµικών Καταστάσεων
της χρήσης α̟ό 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η ∆εκεµβρίου 2019
Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να σας υ̟οβάλλουµε την Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το
καταστατικό και το άρθρο 150, του ν. 4548/2018, τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, της οικονοµικής
χρήσης α̟ό την 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2019 και να σας ενηµερώσουµε για σηµαντικές
χρηµατοοικονοµικές ̟ληροφορίες της και να ζητήσουµε την έγκρισή σας.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, ό̟ως και εκείνες της ̟ροηγούµενης έχουν συνταχθεί
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ̟ου έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή
Ένωση.
Η ̟αρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 4548/2018, ό̟ως ισχύει.

Α̟ολογισµός έτους 2019 – Εξέλιξη - Μεταβολές οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας
Ο κύκλος εργασιών στη χρήση 2019 διαµορφώθηκε σε ̟οσό € 4,98 εκ. έναντι € 6,69 εκ. της χρήσης 2018,
σηµειώνοντας µείωση 25,57%.
Τα α̟οτελέσµατα ̟ρο φόρων διαµορφώθηκαν σε κέρδη 688 χιλ. για το 2019 έναντι κερδών € 2,08 εκ. το 2018
σηµειώνοντας µείωση 67,05%, ενώ τα καθαρά α̟οτελέσµατα µετά φόρων σε κέρδη € 498 χιλ. για το 2019 έναντι
κερδών € 1,64 εκ. το 2018, σηµειώνοντας µείωση 69,68%.
Τα κέρδη ̟ρο φόρων τόκων και α̟οσβέσεων (EBITDA), διαµορφώθηκαν σε € 3,6 εκ. για το 2019, έναντι € 5,4 εκ.
το 2018 σηµειώνοντας µείωση 33,6%.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2019 ανήλθε σε € 5,88 εκ. και το σύνολο των κυκλοφορούντων
̟εριουσιακών στοιχείων σε € 8,19 εκ.
Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες ̟ου εµφανίζουν την οικονοµική θέση της Εταιρείας είναι οι ̟αρακάτω:
31.12.2019

31.12.2018

α. Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού:

23,51%

18,78%

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υ̟οχρεώσεων

20,30%

18,59%

Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό

22,06%

19,30%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυ̟ρόθεσµες Υ̟οχρεώσεις

29,38%

22,98%

EBITDA / Κύκλος Εργασιών

73,09%

80,90%

Μικτά α̟οτελέσµατα / Πωλήσεις

38,62%

55,29%

Καθαρά Κέρδη ̟ρό φόρων / Ίδια Κεφάλαια

11,70%

38,79%

0,85

1,24

β. Αριθµοδείκτες Α̟όδοσης και α̟οδοτικότητας

Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια

Προο̟τικές και Αναµενόµενη Εξέλιξη
Το Αιολικό Πάρκο συνολικής ισχύος 21 MW, του ο̟οίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2014,
λειτούργησε το 2019 για ̟έµ̟το συνεχόµενο έτος.
Η µείωση του κύκλου εργασιών και κατά συνέ̟εια η µείωση της κερδοφορίας της Εταιρείας οφείλεται στα ακραία
καιρικά φαινόµενα ̟ου ̟αρουσιάστηκαν στην ̟εριοχή ό̟ου λειτουργεί το Αιολικό Πάρκο στην αρχή της

- 1-

κλειόµενης χρήσης τα ο̟οία είχαν ως α̟οτέλεσµα τη βλάβη του συστήµατος µεταφοράς της ̟αραγόµενης
ηλεκτρικής ενέργειας.
Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία κατά την υ̟όλογο χρήση ̟ροέβη σε ε̟ενδύσεις για την υ̟ογειο̟οίηση του
συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να µην ε̟ηρεάζεται ̟λέον α̟ό τα καιρικά φαινόµενα της
̟εριοχής.
Η εταιρεία έχει λάβει τις α̟αραίτητες εγκρίσεις για την ε̟έκταση του Αιολικού Πάρκου κατά 12 MW, ούτως
ώστε η ισχύς του να ανέλθει στα 33 MW.
Για το 2020 αναµένεται η οµαλή συνέχιση της λειτουργίας της µονάδας µε ανάλογα α̟οτελέσµατα για την
Εταιρεία.

Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους και µε συνεχή ̟αρακολούθηση ̟ροσ̟αθεί
να ̟ροβλέψει το ενδεχόµενο τέτοιων κινδύνων και να ενεργήσει έγκαιρα ̟ροκειµένου να ̟εριορισθούν οι τυχόν
ε̟ι̟τώσεις τους. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι στους ο̟οίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι: α) ο κίνδυνος
αύξησης των ε̟ιτοκίων, τον ο̟οίο ε̟ιχειρεί να ̟εριορίσει συνά̟τοντας συµβάσεις µακρο̟ρόθεσµου δανεισµού
µε σταθερά ε̟ιτόκια και β) ο κίνδυνος α̟ό έλλειψη ε̟αρκούς ρευστότητας για την υλο̟οίηση του ε̟ενδυτικού
σχεδίου ε̟έκτασης του Πάρκου κατά 12MW, τον ο̟οίο ε̟ιχειρεί να εξισορρο̟ήσει µε την ύ̟αρξη
εξασφαλισµένων τρα̟εζικών ̟ιστώσεων.
Ο ̟ιστωτικός κίνδυνος ̟ου αντιµετω̟ίζει η εταιρεία είναι ελάχιστος, καθότι ο µοναδικός ̟ελάτης της εταιρείας
έχει βασικό µέτοχο το Ελληνικό ∆ηµόσιο και ο κίνδυνος ̟ου µ̟ορεί να δηµιουργηθεί είναι µόνο α̟ό
καθυστέρηση α̟ο̟ληρωµής των υ̟οχρεώσεών του.

Μεταγενέστερα της ηµεροµηνίας Ισολογισµού γεγονότα
Η ̟ανδηµία του Κορωνοϊού ̟ου έ̟ληξε και τη χώρα µας α̟ό τις αρχές του 2020 δεν ε̟ηρέασε και ούτε
αναµένεται να ε̟ηρεάσει την εύρυθµη λειτουργία της, καθώς για τη λειτουργία του Αιολικού ̟άρκου α̟αιτείται
ελάχιστη συµµετοχή ανθρω̟ίνου δυναµικού.
Με την α̟ό 05.05.2020 Α̟όφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ. της εταιρείας, α̟οφασίσθηκε η τρο̟ή µέρους των
κοινών µετοχών της εταιρείας (ήτοι 29.970 κοινές µετοχές) µε δικαίωµα ψήφου σε ̟ρονοµιούχες µετοχές. Έτσι, το
κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€300.000), διαιρούµενο συνολικά σε 30.000
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) εκάστη εκ των ο̟οίων 30 κοινές µετά δικαιώµατος
ψήφου µετοχές, 24.000 ̟ρονοµιούχες µετοχές µε ̟εριορισµένο δικαίωµα ψήφου (Α Προνοµιούχες Μετοχές) και
5.970 ̟ρονοµιούχες µετοχές µε ̟εριορισµένο δικαίωµα ψήφου (Β Προνοµιούχες Μετοχές).».
∆εν υ̟άρχουν άλλα γεγονότα τα ο̟οία να ε̟ηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2019.

Παιανία, 19 Μαΐου 2020

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Κ - WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «Κ - WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι ο̟οίες α̟οτελούνται α̟ό την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης
∆εκεµβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της
χρήσεως ̟ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και ̟ερίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και
λοι̟ές ε̟εξηγηµατικές ̟ληροφορίες.
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις ̟αρουσιάζουν εύλογα, α̟ό κάθε ουσιώδη ά̟οψη,
την οικονοµική θέση της εταιρείας «Κ - WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την
31η ∆εκεµβρίου 2019, τη χρηµατοοικονοµική της ε̟ίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση ̟ου έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό̟ως αυτά έχουν υιοθετηθεί
α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
Βάση γνώµης
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Ελέγχου (∆ΠΕ) ό̟ως αυτά έχουν ενσωµατωθεί
στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα ̟ρότυ̟α αυτά ̟εριγράφονται ̟εραιτέρω στην
ενότητα της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι
α̟ό την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για
Ε̟αγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύ̟ων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, ό̟ως αυτός έχει
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις α̟αιτήσεις δεοντολογίας ̟ου σχετίζονται µε τον έλεγχο των
οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκ̟ληρώσει τις δεοντολογικές µας υ̟οχρεώσεις σύµφωνα µε
τις α̟αιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του ̟ροαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα
ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου έχουµε α̟οκτήσει είναι ε̟αρκή και κατάλληλα να ̟αρέχουν βάση για τη γνώµη µας.
Άλλες ̟ληροφορίες
Η διοίκηση είναι υ̟εύθυνη για τις άλλες ̟ληροφορίες. Οι άλλες ̟ληροφορίες ̟εριλαµβάνονται στην Έκθεση
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την ο̟οία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση ε̟ί Άλλων
Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων”, αλλά δεν ̟εριλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση
ελέγχου ε̟ί αυτών.
Η γνώµη µας ε̟ί των οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύ̟τει τις άλλες ̟ληροφορίες και δεν εκφράζουµε µε τη
γνώµη αυτή ο̟οιασδή̟οτε µορφής συµ̟έρασµα διασφάλισης ε̟ί αυτών.
Σε σχέση µε τον έλεγχό µας ε̟ί των οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να αναγνώσουµε τις άλλες
̟ληροφορίες και µε τον τρό̟ο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες ̟ληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνε̟είς µε τις
οικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις ̟ου α̟οκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς
εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες ̟ου έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε στο συµ̟έρασµα ότι υ̟άρχει ουσιώδες
σφάλµα σε αυτές τις άλλες ̟ληροφορίες, είµαστε υ̟οχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε
τί̟οτα να αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα αυτό.
Ευθύνες της ∆ιοίκησης ε̟ί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη ̟αρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα
µε τα ∆ΠΧΑ ό̟ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση, ό̟ως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου ̟ου η διοίκηση καθορίζει ως α̟αραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των
οικονοµικών καταστάσεων α̟αλλαγµένων α̟ό ουσιώδες σφάλµα, ̟ου οφείλεται είτε σε α̟άτη είτε σε λάθος.
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Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υ̟εύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστο̟οιώντας ό̟ου συντρέχει τέτοια ̟ερί̟τωση,
τα θέµατα ̟ου σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε ̟ροτίθεται να ρευστο̟οιήσει την Εταιρεία ή να
διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική ε̟ιλογή α̟ό το να ̟ροβεί σ ’αυτές τις
ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να α̟οκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά ̟όσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι α̟αλλαγµένες α̟ό ουσιώδες σφάλµα, ̟ου οφείλεται είτε σε α̟άτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού ε̟ι̟έδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος ̟ου διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, ό̟ως αυτά έχουν
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντο̟ίζει ̟άντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υ̟άρχει.
Σφάλµατα δύναται να ̟ροκύψουν α̟ό α̟άτη ή α̟ό λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή
αθροιστικά, θα µ̟ορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα ε̟ηρέαζαν τις οικονοµικές α̟οφάσεις των χρηστών, ̟ου
λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ ό̟ως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία,
ασκούµε ε̟αγγελµατική κρίση και διατηρούµε ε̟αγγελµατικό σκε̟τικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Ε̟ίσης:

 Εντο̟ίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, ̟ου
οφείλεται είτε σε α̟άτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες ̟ου
αντα̟οκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και α̟οκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου είναι ε̟αρκή και
κατάλληλα για να ̟αρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντο̟ισµού ουσιώδους σφάλµατος ̟ου
οφείλεται σε α̟άτη είναι υψηλότερος α̟ό αυτόν ̟ου οφείλεται σε λάθος, καθώς η α̟άτη µ̟ορεί να εµ̟εριέχει
συµ̟αιγνία, ̟λαστογραφία, εσκεµµένες ̟αραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή ̟αράκαµψη των δικλίδων
εσωτερικού ελέγχου.

 Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου ̟ου σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκο̟ό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις ̟εριστάσεις, αλλά όχι µε σκο̟ό τη διατύ̟ωση γνώµης ε̟ί της
α̟οτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

 Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν και το εύλογο
των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστο̟οιήσεων ̟ου έγιναν α̟ό τη ∆ιοίκηση.

 Α̟οφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως α̟ό τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου α̟οκτήθηκαν για το εάν υ̟άρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες ̟ου µ̟ορεί να υ̟οδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα
ως ̟ρος την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµ̟εράνουµε ότι υφίσταται
ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υ̟οχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να ε̟ιστήσουµε την ̟ροσοχή στις σχετικές
γνωστο̟οιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστο̟οιήσεις είναι ανε̟αρκείς να
διαφορο̟οιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµ̟εράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου α̟οκτώνται
µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως
α̟οτέλεσµα η Εταιρεία να ̟αύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

 Αξιολογούµε τη συνολική ̟αρουσίαση, τη δοµή και το ̟εριεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων,
συµ̟εριλαµβανοµένων των γνωστο̟οιήσεων, καθώς και το κατά ̟όσο οι οικονοµικές καταστάσεις
α̟εικονίζουν τις υ̟οκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρό̟ο ̟ου ε̟ιτυγχάνεται η εύλογη
̟αρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινο̟οιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου,
καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµ̟εριλαµβανοµένων ό̟οιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου εντο̟ίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.
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Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων
Λαµβάνοντας υ̟όψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015,
σηµειώνουµε ότι:
α)

Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις
ισχύουσες νοµικές α̟αιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το ̟εριεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως ̟ου έληξε την 31.12.2019.

β)

Με βάση τη γνώση ̟ου α̟οκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία «Κ - WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το ̟εριβάλλον της, δεν έχουµε εντο̟ίσει ουσιώδεις ανακρίβειες
στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2020

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΤΖΩΡΤΖΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 42261
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος ∆ικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019

1.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµείωση

31.12.2019

31.12.2018

26.644.895,42

27.829.890,58

6.447,44

-

Μη κυκλοφορούντα ̟εριουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα ̟άγια

7.1

∆ικαίωµα χρήσης ̟εριουσιακών στοιχείων

7.1α

Ε̟ενδύσεις σε ακίνητα

7.2

-

49.380,76

26.651.342,86

27.879.271,34

3.864.723,69

3.789.323,94

498.030,08

119.231,78

3.828.087,42

2.539.362,42

8.190.841,19

6.447.918,14

34.842.184,05

34.327.189,48

Κυκλοφορούντα ̟εριουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοι̟ές α̟αιτήσεις

7.3

Τρέχουσες φορολογικές α̟αιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

7.5

Σύνολο Ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

7.6

300.000,00

300.000,00

Λοι̟ά α̟οθεµατικά

7.7

100.000,00

100.000,00

Κέρδη/Ζηµίες εις νέον

5.478.876,52

4.980.878,26

5.878.876,52

5.380.878,26

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

5.878.876,52

5.380.878,26

5.729,38

-

1.077.012,43

890.068,79

1.082.741,81

890.068,79

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµική υ̟οχρέωση µίσθωσης

7.1α

Αναβαλλόµενες φορολογικές υ̟οχρεώσεις

7.4

Βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις
Προµηθευτές και λοι̟ές υ̟οχρεώσεις

7.9

1.221.257,07

1.124.981,96

∆άνεια

7.8

26.658.431,49

26.658.431,49

Χρηµατοοικονοµική υ̟οχρέωση µίσθωσης

7.1α

877,16

-

-

272.828,98

27.880.565,72

28.056.242,43

Σύνολο υ̟οχρεώσεων

28.963.307,53

28.946.311,22

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υ̟οχρεώσεων

34.842.184,05

34.327.189,48

Τρέχουσες φορολογικές υ̟οχρεώσεις

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019

2.

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση

01.01 31.12.2019

01.01 31.12.2018

Πωλήσεις

7.10

4.981.798,02

6.693.232,26

Κόστος Πωληθέντων

7.11

(2.984.048,20)

(2.869.599,97)

1.997.749,82

3.823.632,29

Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοίκησης

7.11

Καθαρή α̟οµείωση ̟εριουσιακών στοιχείων

7.12

-

Λοι̟ά έσοδα
Λοι̟ά κέρδη/ (ζηµιές)/ καθαρά

7.13
7.14

57.240,21
619,24

71.820,00

1.923.760,08

3.700.706,78

Α̟οτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

7.15

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

7.15

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό
Καθαρά κέρδη ̟ρο φόρων

(131.849,19)

6.049,91

Καθαρά κέρδη χρήσης

(1.624.509,51)

(1.236.002,80)

(1.613.200,00)

(189.759,02)
497.998,26

Λοι̟ά συνολικά έσοδα µετά α̟ό φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά α̟ό φόρους

11.309,51

(1.242.052,71)
687.757,28

7.16

Φόρος εισοδήµατος

(59.255,91)
(135.489,60)

2.087.506,78
(444.988,15)
1.642.518,63

-

-

497.998,26

1.642.518,63

Κέρδη ανά µετοχή
Βασικά

3.

7.17

1,6600

57,2935

Λοι̟ά
Α̟οθεµατικά

Κέρδη εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

38.000,00

3.440.911,36

3.748.911,36

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

(Ποσά σε Ευρώ)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υ̟όλοι̟ο την 1 Ιανουαρίου 2018
Αλλαγή λογιστικών ̟ολιτικών λόγω
υιοθέτησης ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 15

270.000,00

Νέο Υ̟όλοι̟ο την 1 Ιανουαρίου 2018

(15.178,88)

(15.178,88)

270.000,00

38.000,00

3.425.732,48

3.733.732,48

Καθαρά κέρδη χρήσης

-

-

1.642.518,63

1.642.518,63

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

-

-

1.642.518,63

1.642.518,63

30.000,00

-

Συγχώνευση Α Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

(25.372,85)

-

62.000,00

Υ̟όλοι̟ο την 31 ∆εκεµβρίου 2018

300.000,00

100.000,00

4.980.878,26

5.380.878,26

Υ̟όλοι̟ο την 1 Ιανουαρίου 2019

300.000,00

100.000,00

4.980.878,26

5.380.878,26

Καθαρά κέρδη χρήσης

-

-

497.998,26

497.998,26

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

-

-

497.998,26

497.998,26

300.000,00

100.000,00

5.478.876,52

5.878.876,52

Μεταφορά σε λοι̟ά α̟ό εις νέον

Υ̟όλοι̟ο την 31 ∆εκεµβρίου 2019

(62.000,00)

4.627,15

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019

4.

Κατάσταση Ταµειακών Ροών

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση

31.12.2019

31.12.2018

Ταµειακές ροές α̟ό λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Χρήσης

497.998,26

1.642.518,63

Προσαρµογές για:
Φόρους

7.16

189.759,02

444.988,15

Α̟οσβέσεις ενσώµατων ̟αγίων στοιχείων

7.1

1.714.009,70

1.714.009,70

Α̟οσβέσεις δικαιώµατος χρήσης ̟εριουσιακών στοιχείων

7.1α

991,92

-

Α̟οµειώσεις

7.12

-

135.489,60

Κέρδη/ (ζηµιές) α̟ό ̟ώληση ε̟ενδυτικών ακινήτων

7.14

Έκτακτα κέρδη α̟ό εκκαθάριση υ̟οχρεώσεων

7.14

Έσοδα τόκων

7.15

Έξοδα τόκων

7.15

Ταµειακές ροές α̟ό λειτουργικές δραστηριότητες ̟ρο µεταβολών στο
κεφάλαιο κίνησης

(619,24)
(6.049,91)

(71.820,00)
(11.309,51)

1.242.052,71

1.624.509,51

3.638.142,46

5.478.386,08

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης :
(Αύξηση)/ µείωση α̟αιτήσεων

(75.399,75)

Αύξηση/ (µείωση) υ̟οχρεώσεων (̟λην τρα̟εζών)

62.211,56
(13.188,19)

Ταµειακές ροές α̟ό λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές ταµειακές ροές α̟ό λειτουργικές δραστηριότητες

(975.938,54)

3.624.954,27

4.502.447,54

(1.207.989,16)

(1.590.445,96)

(654.442,66)

Καταβληθέντες φόροι

659.217,89
(1.635.156,43)

1.762.522,45

(2.840,33)
2.909.161,25

Ταµειακές ροές α̟ό ε̟ενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων ̟αγίων

7.1

(529.014,54)

Πωλήσεις ε̟ενδυτικών ακινήτων
Ταµειακά διαθέσιµα 12/06/2018 α̟ορροφηθείσας
Α Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

7.2

50.000,00
-

168,22

Τόκοι ̟ου εισ̟ράχθηκαν

7.15

6.049,91

8.091,60

Καθαρές ταµειακές ροές α̟ό ε̟ενδυτικές δραστηριότητες

(472.964,63)

(450.000,00)
-

(441.740,18)

Ταµειακές ροές α̟ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Α̟ο̟ληρωµή δανεισµού

7.8

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων

7.1α

(832,82)

Καθαρές ταµειακές ροές α̟ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(832,82)

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

1.288.725,00

(2.007.128,38)
(2.007.128,38)

460.292,69

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης

7.5

2.539.362,42

2.079.069,73

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης

7.5

3.828.087,42

2.539.362,42

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων
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5.
5.1.

Σηµειώσεις ε̟ί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2019
Γενικές ̟ληροφορίες

Η εταιρεία Κ - WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι ανώνυµη εταιρία και α̟οτελεί
θυγατρική εταιρεία της INTRACOM HOLDINGS. Ιδρύθηκε το έτος 2008 και έχει την έδρα της στην Παιανία
Αττικής στην διεύθυνση 19ο χλµ. Λεωφ. Παιανίας - Μαρκο̟ούλου.
Οι οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση ̟ου έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2019 εγκρίθηκαν α̟ό το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο την 19η Μαΐου 2020, και θα ενσωµατωθούν µε την µέθοδο της ολικής ενο̟οίησης στις Οικονοµικές
Καταστάσεις του Οµίλου “INTRACOM HOLDINGS”
Η εταιρεία Κ - WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ δραστηριο̟οιείται στον τοµέα ̟αραγωγής, α̟ό ή̟ιες µορφές ενέργειας,
ηλεκτρικής ενέργειας, στην εµ̟ορία της ̟αραγόµενης ενέργειας, καθώς και στην κατασκευή και εγκατάσταση
σταθµών ̟αραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

5.2

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2019 (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις») έχουν
συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και
είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆.Π.Χ.Α.») ό̟ως αυτά έχουν εκδοθεί
α̟ό το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ̟ων (IASB) καθώς και τις ∆ιερµηνείες τους, ̟ου έχουν
εκδοθεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιερµηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. α̟αιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης α̟ό τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών
αρχών. Ε̟ίσης α̟αιτείται η χρήση υ̟ολογισµών και υ̟οθέσεων ̟ου ε̟ηρεάζουν τα αναφερθέντα ̟οσά των
̟εριουσιακών στοιχείων και υ̟οχρεώσεων, τη γνωστο̟οίηση ενδεχόµενων α̟αιτήσεων και υ̟οχρεώσεων κατά
την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ̟οσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη
διάρκεια της υ̟ό αναφορά ̟εριόδου. Παρά το γεγονός ότι οι υ̟ολογισµοί αυτοί βασίζονται στην καλύτερη
διαθέσιµη γνώση της διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες, είναι ̟ιθανό τα τελικά α̟οτελέσµατα να
διαφέρουν α̟ό τους υ̟ολογισµούς αυτούς.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των ο̟οίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνε̟είς µε αυτές ̟ου
χρησιµο̟οιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της ̟ροηγούµενης χρήσης.
Ε̟ίσης έχουν ληφθεί υ̟όψη στην έκταση ̟ου αυτά είναι εφαρµόσιµα όλα τα αναθεωρηµένα ̟ρότυ̟α και οι
διερµηνείες µε ισχύ α̟ό 1 Ιανουαρίου 2019.
Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις συµ̟εριλαµβάνονται στις ενο̟οιηµένες καταστάσεις ̟ου συντάσσει
και δηµοσιεύει η µητρική εταιρεία INTRACOM HOLDINGS.

5.3
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύ̟ων
Νέα ̟ρότυ̟α, τρο̟ο̟οιήσεις ̟ροτύ̟ων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υ̟οχρεωτικής εφαρµογής για τις
ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή µεταγενέστερα.
Στην χρήση 2019 η Εταιρεία υιοθέτησε το ̟ρότυ̟ο ∆ΠΧΑ 16. Ό̟ου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες
τρο̟ο̟οιήσεις και ερµηνείες ̟ου ισχύουν για ̟ρώτη φορά στη χρήση 2019, δεν έχουν ε̟ίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υιοθέτησε ̟ρόωρα ̟ρότυ̟α, ερµηνείες ή τρο̟ο̟οιήσεις ̟ου έχουν
εκδοθεί α̟ό Σ.∆.Λ.Π. και υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υ̟οχρεωτική εφαρµογή στη
χρήση 2019.
Πρότυ̟α και ∆ιερµηνείες υ̟οχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2019
-

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 το ο̟οίο και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17 και τις
∆ιερµηνείες 4, 15 και 27. Σκο̟ός του ̟ροτύ̟ου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές
̟αρέχουν χρήσιµη ̟ληροφόρηση ̟ου ̟αρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών ̟ου αφορούν
µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό α̟ό την ̟λευρά του µισθωτή,
το ο̟οίο α̟αιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει ̟εριουσιακά στοιχεία και υ̟οχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις
µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υ̟οκείµενο ̟εριουσιακό στοιχείο είναι µη
σηµαντικής αξίας. Το ̟εριουσιακό στοιχείο κατά την αρχική αναγνώριση α̟οτελείται α̟ό το ̟οσό της
αρχικής αναγνώρισης της υ̟οχρέωσης µίσθωσης, τις αρχικές άµεσες δα̟άνες, τυχόν ̟ροκαταβολές
µισθωµάτων και την εκτίµηση κόστους α̟ό την υ̟οχρέωση α̟οκατάστασης του στοιχείου. Η υ̟οχρέωση
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µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση α̟οτελείται α̟ό την ̟αρούσα αξία των µελλοντικών υ̟ολει̟όµενων
̟ληρωµών µισθωµάτων. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό α̟ό την ̟λευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16
ενσωµατώνει ουσιαστικά τις α̟αιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Ε̟οµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριο̟οιεί
τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό
λογιστικό χειρισµό για κάθε τύ̟ο σύµβασης. Το νέο ̟ρότυ̟ο εφαρµόστηκε α̟ό την Εταιρεία εντός της
αναφερόµενης ̟εριόδου. Οι α̟αιτούµενες γνωστο̟οιήσεις σχετικά µε την εφαρµογή του ̟ροτύ̟ου
̟εριλαµβάνονται στη σηµείωση 5.4: Αλλαγές σε σηµαντικές ̟ολιτικές.
Ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2015 – 2017
Στο ̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ̟ων, το Συµβούλιο
εξέδωσε, την 12.12.2017, µη ε̟είγουσες αλλά α̟αραίτητες τρο̟ο̟οιήσεις σε ε̟ιµέρους ̟ρότυ̟α ως
ακολούθως:
-

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις ε̟ιχειρήσεων» και ∆ΠΧΑ 11 «Α̟ό κοινού συµφωνίες»

Οι τρο̟ο̟οιήσεις του ∆ΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα α̟οκτά τον έλεγχο µιας
ε̟ιχείρησης ̟ου α̟οτελούσε κοινή ε̟ιχείρησή της, θα ̟ρέ̟ει να ̟ροχωρήσει σε α̟οτίµηση των
συµφερόντων ̟ου είχε ̟ροηγουµένως στην ε̟ιχείρηση αυτή.
Οι τρο̟ο̟οιήσεις του ∆ΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι µια οντότητα ̟ου συµµετέχει, αλλά δεν έχει α̟ό
κοινού τον έλεγχο µιας κοινής ε̟ιχείρησης µ̟ορεί να α̟οκτήσει α̟ό κοινού έλεγχο στην κοινή
ε̟ιχείρηση, της ο̟οίας η δραστηριότητά α̟οτελεί ε̟ιχείρηση ό̟ως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3. Σε τέτοιες
̟ερι̟τώσεις, τα συµφέροντα στην κοινή ε̟ιχείρηση ̟ου κατείχε ̟ροηγουµένως δεν α̟οτιµώνται εκ νέου.
-

∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος»

Το Συµβούλιο τρο̟ο̟οιώντας το ∆ΛΠ 12 διευκρίνισε ότι µια οικονοµική οντότητα ̟ρέ̟ει να
καταχωρίζει όλες τις φορολογικές ε̟ι̟τώσεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη διανοµή µερισµάτων στα
α̟οτελέσµατα, στα άλλα συνολικά εισοδήµατα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα µε το ̟ού η οντότητα
καταχώρισε την αρχική συναλλαγή α̟ό την ο̟οία ̟ροέκυψαν τα διανεµόµενα κέρδη και εν συνεχεία το
µέρισµα.
-

∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού»

Οι τρο̟ο̟οιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισµός ̟ου λήφθηκε ειδικά για την α̟όκτηση
̟εριουσιακού στοιχείου ̟αραµείνει σε εκκρεµότητα και το σχετικό ̟εριουσιακό στοιχείο έχει καταστεί
έτοιµο για την ̟ροοριζόµενη χρήση ή ̟ώληση του, τότε το υ̟όλοι̟ο του δανεισµού αυτού θα ̟ρέ̟ει να
συµ̟εριλαµβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισµού κατά τον υ̟ολογισµό του ε̟ιτοκίου
κεφαλαιο̟οίησης.
-

∆ΛΠ 28 (Τρο̟ο̟οίηση) «Μακρο̟ρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς ε̟ιχειρήσεις και κοινο̟ραξίες»

Το Συµβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τρο̟ο̟οιήσεις στο ̟ρότυ̟ο ∆ΛΠ 28 «Ε̟ενδύσεις σε
συγγενείς ε̟ιχειρήσεις και κοινο̟ραξίες». Με αυτή την τρο̟ο̟οίηση, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η
εξαίρεση στο ∆ΠΧΑ 9 ισχύει µόνο για συµµετοχές ̟ου ̟αρακολουθούνται λογιστικά µε τη µέθοδο της
καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα ̟ρέ̟ει να εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 στα άλλα συµφέροντα σε συγγενείς
και κοινο̟ραξίες, συµ̟εριλαµβανοµένων των µακρο̟ρόθεσµων συµφερόντων στα ο̟οία δεν
εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης και τα ο̟οία, στην ουσία, α̟οτελούν µέρος της καθαρής
ε̟ένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινο̟ραξίες.
Η τρο̟ο̟οίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2019.
-

∆ΛΠ 19 (Τρο̟ο̟οίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» – Τρο̟ο̟οίηση, ̟ερικο̟ή ή διακανονισµός του
Προγράµµατος Παροχών

Το Σ∆ΛΠ στις 7 Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τρο̟ο̟οίηση στο ∆ΛΠ 19 µε την ο̟οία διευκρινίζει τον
τρό̟ο µε τον ο̟οίο ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται το κόστος υ̟ηρεσίας όταν ̟ροκύ̟τουν αλλαγές στο
̟ρόγραµµα καθορισµένων ̟αροχών. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης, ̟ερικο̟ής ή
διακανονισµού, α̟αιτείται ε̟ανυ̟ολογισµός της καθαρής υ̟οχρέωσης ή α̟αίτησης των καθορισµένων
̟αροχών. Η τρο̟ο̟οίηση του ∆ΛΠ 19 ̟ροβλέ̟ει ότι θα ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιηθούν οι αναθεωρηµένες
̟αραδοχές ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν και κατά τον ε̟ανυ̟ολογισµό της καθαρής υ̟οχρέωσης ή α̟αίτησης
̟ροκειµένου να ̟ροσδιοριστεί το κόστος υ̟ηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υ̟όλοι̟η ̟ερίοδο µετά
την αλλαγή στο ̟ρόγραµµα.
Ε̟ίσης, µε την τρο̟ο̟οίηση του ∆ΛΠ 19 α̟οσαφηνίζεται η ε̟ίδραση µίας τρο̟ο̟οίησης, ̟ερικο̟ής ή
διακανονισµού στις α̟αιτήσεις αναφορικά µε τον ̟εριορισµό στην αναγνώριση της καθαρής α̟αίτησης
(ανώτατο όριο ̟εριουσιακού στοιχείου).
Η τρο̟ο̟οίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2019.
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-

Ε∆∆ΠΧΠ 23 ∆ιερµηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος»

Στις 7 Ιουνίου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 23. Η ∆ιερµηνεία 23 έχει εφαρµογή στον
̟ροσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζηµία), τις φορολογικές βάσεις, τις
αχρησιµο̟οίητες φορολογικές ζηµίες, τις αχρησιµο̟οίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους
φορολογικούς συντελεστές, όταν υ̟άρχει αβεβαιότητα ως ̟ρος την ορθότητα των φορολογικών
χειρισµών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση θα ̟ρέ̟ει να εξετάζεται:


εάν οι φορολογικοί χειρισµοί ̟ρέ̟ει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατοµικευµένα και υ̟ό την
̟αραδοχή ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν α̟ό τις φορολογικές Αρχές έχοντας ̟λήρη γνώση των
σχετικών ̟ληροφοριών



η ̟ιθανότητα να γίνει α̟οδεκτός ο ̟ροσδιορισµός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής
ζηµίας), των φορολογικών βάσεων, των αχρησιµο̟οίητων φορολογικών ζηµιών, των
αχρησιµο̟οίητων ̟ιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών α̟ό τις φορολογικές Αρχές,
και



η ε̟αναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιµήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι ̟εριστάσεις

Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2019.
-

∆ΠΧΑ 9 (Τρο̟ο̟οίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα - Χαρακτηριστικά ̟ρο̟ληρωµής µε αρνητική α̟οζηµίωση»

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τρο̟ο̟οίηση στο ∆ΠΧΑ 9, µε την ο̟οία ε̟ιτρέ̟εται σε
κά̟οια ̟ρο̟ληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε χαρακτηριστικά αρνητικής
α̟οζηµίωσης, ̟ου διαφορετικά θα α̟οτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των α̟οτελεσµάτων, να
α̟οτιµηθούν στο ανα̟όσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοι̟ών α̟οτελεσµάτων ̟ου
καταχωρούνται α̟ευθείας στην καθαρή θέση. Η τρο̟ο̟οίηση του ∆ΠΧΑ 9 α̟οσαφηνίζει ότι οι
συµβατικοί όροι ̟ου διέ̟ουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι α̟οκλειστικά
ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου ε̟ί του α̟λήρωτου κεφαλαίου, ̟ου θα ̟ρέ̟ει να καταβληθούν σε
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI), ανεξάρτητα α̟ό το
γεγονός ̟ου ̟ροκαλεί την ̟ρόωρη λήξη του συµβολαίου και ανεξάρτητα α̟ό το ̟οιο
αντισυµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει ή εισ̟ράττει τη δίκαιη α̟οζηµίωση για την ̟ρόωρη λήξη του
συµβολαίου.
Πρότυ̟α και ∆ιερµηνείες υ̟οχρεωτικά για µεταγενέστερες ̟εριόδους ̟ου δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα
α̟ό την Εταιρεία
Οι κατωτέρω τρο̟ο̟οιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική ε̟ί̟τωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Τρο̟ο̟οιήσεις των ̟αρα̟οµ̟ών στο εννοιολογικό ̟λαίσιο των ∆ΠΧΑ (̟ου εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου
2018)
Την 29η Μαρτίου 2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ̟ων εξέδωσε το αναθεωρηµένο
εννοιολογικό ̟λαίσιο το ο̟οίο ε̟ανακαθορίζει:
-

το σκο̟ό της χρηµατοοικονοµικής ̟ληροφόρησης,

-

τα ̟οιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων,

-

τους ορισµούς του ̟εριουσιακού στοιχείου, της υ̟οχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και
των εξόδων,

-

τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά µε τον χρόνο της διαγραφής ̟εριουσιακών στοιχείων και
υ̟οχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις,

-

τις βάσεις α̟οτίµησης και οδηγίες σχετικά µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται και,

-

έννοιες και καθοδήγηση σχετικά µε την ̟αρουσίαση και τις γνωστο̟οιήσεις

Ο σκο̟ός της αναθεώρησης του εννοιολογικού ̟λαισίου είναι η υ̟οβοήθηση όσων ̟ροετοιµάζουν οικονοµικές
καταστάσεις να ανα̟τύσσουν συνε̟είς λογιστικές ̟ολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα ̟ου δεν
εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής των υ̟αρχόντων ̟ροτύ̟ων ή όταν ένα ̟ρότυ̟ο δίνει δυνατότητα ε̟ιλογής
µεταξύ λογιστικών ̟ολιτικών. Ε̟ι̟λέον, σκο̟ός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εµ̟λεκόµενα µέρη
να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τα ̟ρότυ̟α.
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ̟ων εξέδωσε ε̟ίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τρο̟ο̟οιήσεις στις
̟αρα̟οµ̟ές του εννοιολογικού ̟λαισίου», το ο̟οίο καθορίζει τις τρο̟ο̟οιήσεις των ̟ροτύ̟ων ̟ου
ε̟ηρεάζονται ̟ροκειµένου να ε̟ικαιρο̟οιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρηµένο εννοιολογικό ̟λαίσιο.
Η τρο̟ο̟οίηση εφαρµόζεται α̟ό τους συντάκτες ̟ου ανα̟τύσσουν λογιστικές ̟ολιτικές βάσει του
εννοιολογικού ̟λαισίου, στις ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
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-

∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 (Τρο̟ο̟οιήσεις) «Ορισµός του σηµαντικού»

Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το Σ∆ΛΠ στο ̟λαίσιο της ̟ρωτοβουλίας γνωστο̟οιήσεων εξέδωσε τρο̟ο̟οιήσεις
στο ∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8, οι ο̟οίες α̟οσαφηνίζουν τον ορισµό του σηµαντικού και τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο
̟ρέ̟ει να εφαρµοσθεί, συµ̟εριλαµβάνοντας στον ορισµό καθοδήγηση ̟ου µέχρι στιγµής έχει αναφερθεί σε
άλλα ∆ΠΧΑ. Ο νέος ορισµός ̟ροβλέ̟ει ότι µία ̟ληροφορία είναι σηµαντική εάν το γεγονός της ̟αράλειψης,
υ̟όκρυψης ή ανακριβούς γνωστο̟οίησής της εύλογα θα αναµενόταν να ε̟ηρεάσει τις α̟οφάσεις ̟ου οι
κύριοι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων λαµβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τρο̟ο̟οιήσεις
̟εριλαµβάνουν ̟αραδείγµατα ̟εριστάσεων ̟ου ενδέχεται να οδηγήσουν στην α̟όκρυψη σηµαντικής
̟ληροφορίας. Ο ορισµός του σηµαντικού, ̟ου α̟οτελεί µία σηµαντική λογιστική έννοια στα ∆ΠΧΑ, βοηθά
τις εταιρείες να α̟οφασίσουν κατά ̟όσο οι ̟ληροφορίες ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται στις οικονοµικές τους
καταστάσεις. Ο ε̟ικαιρο̟οιηµένος ορισµός τρο̟ο̟οιεί το ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών
Καταστάσεων» και το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη». Η
τρο̟ο̟οίηση διασφαλίζει ότι ο ορισµός του σηµαντικού είναι συνε̟ής σε όλα τα ̟ρότυ̟α των ∆ΠΧΑ. Η
τρο̟ο̟οίηση ισχύει α̟ό την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
-

∆ΠΧΑ 9 ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7 (Τρο̟ο̟οίηση) «Μεταρρύθµιση των ε̟ιτοκίων αναφοράς»

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 26 Σε̟τεµβρίου 2019 τρο̟ο̟οιήσεις στα ̟ρότυ̟α ∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7
̟ροκειµένου να αντιµετω̟ιστούν οι ε̟ι̟τώσεις στη χρηµατοοικονοµική αναφορά α̟ό τη µεταρρύθµιση των
ε̟ιτοκίων αναφοράς κατά την ̟ερίοδο ̟ριν α̟ό την αντικατάσταση ενός υφιστάµενου ε̟ιτοκίου αναφοράς
µε εναλλακτικό ε̟ιτόκιο αναφοράς. Οι τρο̟ο̟οιήσεις ̟αρέχουν ̟ροσωρινές και ̟εριορισµένες εξαιρέσεις
στις α̟αιτήσεις της λογιστικής αντιστάθµισης του διεθνούς λογιστικού ̟ροτύ̟ου (∆ΛΠ) 39
Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και ε̟ιµέτρηση και του ∆ιεθνούς Προτύ̟ου Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα, ώστε οι ε̟ιχειρήσεις να µ̟ορούν να συνεχίσουν να ̟ληρούν
τις α̟αιτήσεις υ̟οθέτοντας ότι τα υφιστάµενα κριτήρια αναφοράς ε̟ιτοκίων δεν µεταβάλλονται λόγω της
µεταρρύθµισης του διατρα̟εζικού ε̟ιτοκίου δανεισµού.
Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρµογή των ακόλουθων διατάξεων:
-

Την α̟αίτηση ̟ερί ̟ολύ υψηλής ̟ιθανότητας εκ̟λήρωσης όσον αφορά αντισταθµίσεις ταµειακών ροών,

-

Την αξιολόγηση της οικονοµικής σχέσης ανάµεσα στο αντισταθµιζόµενο στοιχείο και το µέσο
αντιστάθµισης,

-

Τον ̟ροσδιορισµό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθµισµένου στοιχείου.

Η τρο̟ο̟οίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2020.
Πρότυ̟α και Τρο̟ο̟οιήσεις Πρότυ̟ων ̟ου δεν έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ε.Ε.
-

∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»

Στις 18 Μαΐου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17, το ο̟οίο αντικαθιστά το υφιστάµενο ̟ρότυ̟ο ∆ΠΧΑ 4.
Το ∆ΠΧΑ 17 θεσ̟ίζει τις αρχές για την καταχώριση, α̟οτίµηση, ̟αρουσίαση και τις γνωστο̟οιήσεις των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε στόχο την ̟αροχή µιας ̟ερισσότερο οµοιόµορφης ̟ροσέγγισης α̟οτίµησης
και ̟αρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
Το ∆ΠΧΑ 17 α̟αιτεί η α̟οτίµηση των ασφαλιστικών υ̟οχρεώσεων να µην διενεργείται στο ιστορικό κόστος
αλλά στην τρέχουσα αξία µε τρό̟ο συνε̟ή και µε τη χρήση:


αµερόλη̟των αναµενόµενων σταθµισµένων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών µε βάση
ε̟ικαιρο̟οιηµένες ̟αραδοχές,



̟ροεξοφλητικών ε̟ιτοκίων ̟ου αντικατο̟τρίζουν τα χαρακτηριστικά ταµειακών ροών των συµβάσεων
και



εκτιµήσεων σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνους ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την έκδοση
των ασφαλιστήριων συµβολαίων.

Το νέο ̟ρότυ̟ο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2021.
Σηµειώνεται, ε̟ίσης, ̟ως τον Νοέµβριο 2018 το Σ∆ΛΠ ̟ρότεινε τη µετάθεση της ηµεροµηνίας υ̟οχρεωτικής
εφαρµογής του νέου ̟ροτύ̟ου την 1.1.2022.
-

∆ΠΧΑ 3 (Τρο̟ο̟οίηση) «Συνενώσεις ε̟ιχειρήσεων»

Η τρο̟ο̟οίηση αφορά τη βελτίωση του ορισµού της ε̟ιχείρησης µε σκο̟ό να βοηθήσει τις εταιρείες να
καθορίσουν κατά ̟όσον µια εξαγορά ̟ου ̟ραγµατο̟οιούν αφορά ε̟ιχείρηση ή οµάδα ̟εριουσιακών
στοιχείων. Ο τρο̟ο̟οιηµένος ορισµός της ε̟ιχείρησης ε̟ικεντρώνεται στο ̟αραγόµενο ̟ροϊόν µιας
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ε̟ιχείρησης, ̟ου είναι η ̟αροχή αγαθών και υ̟ηρεσιών στους ̟ελάτες, ενώ ο ̟ροηγούµενος ορισµός εστίαζε
στις α̟οδόσεις µε τη µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου κόστους ή άλλου οικονοµικού οφέλους α̟ευθείας
στους ε̟ενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, µέλη ή συµµετέχοντες. Ε̟ι̟λέον µε την τρο̟ο̟οίηση ̟ροστίθενται
οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά ̟όσο µία α̟οκτώµενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται µία
̟ροαιρετική άσκηση συγκέντρωσης εύλογης αξίας µε ενδεικτικά ̟αραδείγµατα.
Οι εταιρείες υ̟οχρεούνται να εφαρµόζουν τον τρο̟ο̟οιηµένο ορισµό της ε̟ιχείρησης σε εξαγορές ̟ου θα
̟ραγµατο̟οιηθούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
-

∆ΛΠ 1 (Τρο̟ο̟οίηση) «Κατάταξη υ̟οχρεώσεων σε βραχυ̟ρόθεσµες ή µακρο̟ρόθεσµες»

Η τρο̟ο̟οίηση ε̟ηρεάζει µόνο την ̟αρουσίαση των υ̟οχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Με
την τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υ̟οχρεώσεων θα ̟ρέ̟ει να βασίζεται σε υφιστάµενα
δικαιώµατα κατά την ηµεροµηνία λήξης της ̟εριόδου αναφοράς. Ε̟ίσης, η τρο̟ο̟οίηση α̟οσαφήνισε ότι οι
̟ροσδοκίες της ∆ιοίκησης για τα γεγονότα ̟ου αναµένεται να συµβούν µετά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού δεν θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνονται υ̟όψη και διευκρίνισε τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου συνιστούν
τακτο̟οίηση της υ̟οχρέωσης.
Η τρο̟ο̟οίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2022.

5.4

Αλλαγές σε σηµαντικές λογιστικές ̟ολιτικές

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» αναδροµικά α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2019, και δεν έχει
ε̟αναδιατυ̟ώσει τα συγκριτικά στοιχεία για την ̟ερίοδο αναφοράς 2018, ό̟ως ε̟ιτρέ̟εται α̟ό τις µεταβατικές
διατάξεις του ̟ροτύ̟ου. Οι αναταξινοµήσεις και οι ̟ροσαρµογές ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τους νέους κανόνες των
µισθώσεων αναγνωρίζονται ε̟οµένως στον ισολογισµό έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2019.
1.

Ε̟ίδραση στα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων κατά την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16

Κατά την υιοθέτηση του ∆ΠΧA 16, η Εταιρεία αναγνώρισε υ̟οχρεώσεις µίσθωσης σε σχέση µε µισθώσεις ̟ου
είχαν ̟ροηγουµένως ταξινοµηθεί ως «λειτουργικές µισθώσεις» σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις».
Αυτές οι υ̟οχρεώσεις α̟οτιµήθηκαν στην ̟αρούσα αξία των υ̟ολοι̟όµενων µισθωµάτων, ̟ροεξοφληµένων µε
το διαφορικό ε̟ιτόκιο δανεισµού του µισθωτή (“incremental borrowing rate”) κατά την 1η Ιανουαρίου 2019. Τα
δικαιώµατα χρήσης ̟εριουσιακών στοιχείων α̟οτιµήθηκαν σε ̟οσό ίσο µε την υ̟οχρέωση µίσθωσης και κατά
συνέ̟εια δεν ε̟ήλθε µεταβολή στην καθαρή θέση της Εταιρείας.
Η αλλαγή της λογιστικής ̟ολιτικής ε̟ηρέασε τα ακόλουθα στοιχεία της κατάστασης οικονοµικής θέσης της
Εταιρείας την 1η Ιανουαρίου 2019:
•

∆ικαιώµατα χρήσης ̟εριουσιακών στοιχείων - αύξηση κατά € 7.439,36.

•

Υ̟οχρεώσεις µίσθωσης - αύξηση κατά € 7.439,36.

H συµφωνία των υ̟οχρεώσεων µίσθωσης την 1η Ιανουαρίου 2019 µε τις λειτουργικές µισθώσεις της 31ης
∆εκεµβρίου 2018 ̟αρατίθεται κατωτέρω:
(Ποσά σε Ευρώ)

∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων την 31 ∆εκ 2018

8.950,00

Προέξόφληση της υ̟οχρέωσης χρησιµο̟οιώντας το ε̟αυξητικό ε̟ιτόκιο του
µισθωτή κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνωρισης
Αναγνώριση υ̟οχρέωσης µισθωµάτων την 1η Ιανουαρίου 2019

(1.510,64)
7.439,36

Εκ των ο̟οίων:
6.606,54

Μακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις

832,82

Βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις

7.439,36

Ε̟οµένως, τα αναγνωρισµένα δικαιώµατα χρήσης των ̟εριουσιακών στοιχείων του ενεργητικού κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2019 αναλύονται ως εξής:
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Οικό̟εδα &

(Ποσά σε Ευρώ)

Κτίρια

Μισθωµένα ̟άγια βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης την 31
∆εκεµβρίου 2018

-

Ε̟ίδραση ∆ΠΧΑ 16 την 01.01.2019:
Αναγνώριση ∆ικαιώµατος χρήσης ̟εριουσιακών στοιχείων

7.439,36

∆ικαιώµατα χρήσης ̟εριουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε το
∆ΠΧΑ 16 την 01.01.2019

7.439,36
-

Προσθήκες

(991,92)
6.447,44

Α̟οσβέσεις
Υ̟όλοι̟ο την 31 ∆εκεµβρίου 2019

i) Μέσο σταθµισµένο ε̟ιτόκιο
Το µέσο σταθµισµένο ε̟αυξητικό ε̟ιτόκιο µισθωτή ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε για την ε̟ιµέτρηση των
χρηµατοδοτικών υ̟οχρεώσεων µίσθωσης την 01 Ιανουαρίου 2019 ανήλθε σε 5,20%.

ii)

Ε̟ίδραση στο EBITDA

Το EBITDA για τη χρήση 2019 αυξήθηκε ως συνέ̟εια της αλλαγής λογιστικής ̟ολιτικής κατά € 1.200,00.

iii) Πρακτικές διευκολύνσεις ̟ου εφαρµόστηκαν
Κατά την ̟ρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 16, η Εταιρεία χρησιµο̟οίησε τις ακόλουθες ̟ρακτικές διευκολύνσεις ̟ου
ε̟ιτρέ̟ονται α̟ό το ̟ρότυ̟ο όσον αφορά µισθώσεις οι ο̟οίες ̟ροηγουµένως κατατάσσονταν ως λειτουργικές
µισθώσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 :


Χρήση ενός ενιαίου
χαρακτηριστικά.

̟ροεξοφλητικού

ε̟ιτοκίου

σε

χαρτοφυλάκιο

µισθώσεων

µε

̟αρόµοια



Αντιµετώ̟ιση των µισθώσεων µε ενα̟οµένουσα διάρκεια µικρότερη των 12 µηνών α̟ό την 1η
Ιανουαρίου 2019, σαν βραχυ̟ρόθεσµες µισθώσεις.



Εξαίρεση των αρχικών άµεσων δα̟ανών για την ε̟ιµέτρηση των δικαιωµάτων χρήσης των ̟αγίων
̟εριουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία της ̟ρώτης εφαρµογής



Χρήση µεταγενέστερης γνώσης για τον ̟ροσδιορισµό της διάρκειας των µισθώσεων των ο̟οίων η
σύµβαση ̟εριλαµβάνει όρο ε̟έκτασης ή λήξης της σύµβασης.

2. Σηµαντικότερες µισθώσεις της Εταιρείας και νέα λογιστική ̟ολιτική
Πρόκειται για µία σύµβαση µίσθωσης των χώρων ̟ου χρησιµο̟οιούνται ως γραφεία της Εταιρείας.
Μέχρι το 2018, οι µισθώσεις ταξινοµούνταν ως χρηµατοδοτικές ή ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι ̟ληρωµές των
λειτουργικών µισθώσεων (καθαρές α̟ό τυχόν κίνητρα ̟ου λαµβάνει ο µισθωτής) χρεώνονταν στα α̟οτελέσµατα
µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2019, οι µισθώσεις αναγνωρίζονται στον ισολογισµό ως δικαιώµατα χρήσης
̟εριουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και υ̟οχρεώσεις µίσθωσης, την ηµεροµηνία ̟ου το µισθωµένο ̟άγιο
καθίσταται διαθέσιµο για χρήση. Κάθε καταβολή µισθώµατος κατανέµεται µεταξύ της υ̟οχρέωσης µίσθωσης και
του χρηµατοοικονοµικού κόστους. Οι τόκοι ε̟ί της υ̟οχρέωσης α̟ό τη µίσθωση για κάθε ̟ερίοδο της διάρκειας
της µίσθωσης ισούνται µε το ̟οσό ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την εφαρµογή ενός σταθερού ̟εριοδικού ε̟ιτοκίου ε̟ί του
ανεξόφλητου υ̟ολοί̟ου της υ̟οχρέωσης α̟ό τη µίσθωση. Το δικαίωµα χρήσης ̟εριουσιακού στοιχείου του
ενεργητικού α̟οσβένεται στη µικρότερη ̟ερίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής του στοιχείου και της διάρκειας
µίσθωσης µε τη σταθερή µέθοδο.
Τα ̟εριουσιακά στοιχεία και οι υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη µίσθωση αρχικά α̟οτιµώνται βάσει της
̟αρούσας αξίας. Οι υ̟οχρεώσεις µισθώσεων ̟εριλαµβάνουν την καθαρή ̟αρούσα αξία των ακόλουθων
µισθωµάτων:


τα σταθερά µισθώµατα (συµ̟εριλαµβανοµένου και των «κατ’ ουσίαν» σταθερών ̟ληρωµών)



τα µεταβλητά µισθώµατα, ̟ου εξαρτώνται α̟ό έναν δείκτη ή ένα ε̟ιτόκιο, τα ο̟οία αρχικά ε̟ιµετρώνται
µε χρήση του δείκτη ή του ε̟ιτοκίου κατά την ηµεροµηνία έναρξης της µισθωτικής ̟εριόδου
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τα ̟οσά ̟ου αναµένονται να καταβληθούν βάσει εγγυηµένων υ̟ολειµµατικών αξιών



την τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος αγοράς, εάν είναι µάλλον βέβαιο ότι η Εταιρεία θα εξασκήσει αυτό
το δικαίωµα, και



την καταβολή ̟οινής για καταγγελία της µίσθωσης, εάν η διάρκεια της µίσθωσης α̟οτυ̟ώνει την άσκηση
δικαιώµατος της Εταιρείας για καταγγελία της µίσθωσης.

Οι ̟ληρωµές µισθωµάτων ̟ροεξοφλούνται µε το τεκµαρτό ε̟ιτόκιο της µίσθωσης ή, εάν αυτό το ε̟ιτόκιο δεν
µ̟ορεί να ̟ροσδιορισθεί α̟ό τη σύµβαση, µε το διαφορικό ε̟ιτόκιο δανεισµού του µισθωτή (“incremental
borrowing rate”), δηλαδή το ε̟ιτόκιο µε το ο̟οίο θα ε̟ιβαρυνόταν ο µισθωτής για να δανειστεί το α̟αραίτητο
κεφάλαιο, ώστε να α̟οκτήσει ένα στοιχείο ̟αρόµοιας αξίας µε το µισθωµένο στοιχείο ενεργητικού, για ̟αρόµοια
χρονική ̟ερίοδο, µε ̟αρόµοιες εξασφαλίσεις και σε ̟αρόµοιο οικονοµικό ̟εριβάλλον.
Μετά την αρχική τους ε̟ιµέτρηση, οι υ̟οχρεώσεις µίσθωσης αυξάνονται µε το χρηµατοοικονοµικό κόστος τους
και µειώνονται µε την ̟ληρωµή των µισθωµάτων. Η υ̟οχρέωση µίσθωσης ε̟ανε̟ιµετράται για να α̟οτυ̟ώσει
τυχόν ε̟ανεκτιµήσεις ή τρο̟ο̟οιήσεις της µίσθωσης.
Το κόστος του ̟εριουσιακού στοιχείου µε δικαίωµα χρήσης α̟οτελείται α̟ό:


το ̟οσό της αρχικής ε̟ιµέτρησης της υ̟οχρέωσης µίσθωσης



τυχόν µισθώµατα ̟ου καταβλήθηκαν κατά την ηµεροµηνία έναρξης της µισθωτικής ̟εριόδου ή ̟ριν α̟ό
αυτήν, µείον ο̟οιαδή̟οτε κίνητρα µίσθωσης έχουν εισ̟ραχθεί



τυχόν αρχικές άµεσες δα̟άνες µε τις ο̟οίες ε̟ιβαρύνθηκε ο µισθωτής και

εκτίµηση του κόστους µε το ο̟οίο θα ε̟ιβαρυνθεί ο µισθωτής ̟ροκειµένου να α̟οσυναρµολογήσει και να
α̟οµακρύνει το υ̟οκείµενο ̟εριουσιακό στοιχείο, να α̟οκαταστήσει τον χώρο ό̟ου έχει το̟οθετηθεί ή
να α̟οκαταστήσει το υ̟οκείµενο ̟εριουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην ο̟οία ̟ροβλέ̟εται α̟ό
τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις της µίσθωσης, εκτός εάν το εν λόγω κόστος συνε̟άγεται την ̟αραγωγή
α̟οθεµάτων. Ο µισθωτής αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να ε̟ιβαρυνθεί µε το εν λόγω κόστος είτε κατά
την ηµεροµηνία έναρξης της µισθωτικής ̟εριόδου είτε λόγω χρήσης του υ̟οκείµενου ̟εριουσιακού
στοιχείου για µια συγκεκριµένη χρονική ̟ερίοδο.
Τα δικαιώµατα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά ε̟ιµετρούνται στο κόστος τους, και στη συνέχεια
µειώνονται κατά το ̟οσό της συσσωρευµένης α̟όσβεσης και της α̟οµείωσης. Τέλος, ̟ροσαρµόζονται σε
συγκεκριµένες ε̟αναµετρήσεις της αντίστοιχης υ̟οχρέωσης µίσθωσης. Όταν τα δικαιώµατα χρήσης στοιχείων
του ενεργητικού ̟ληρούν τον ορισµό των ε̟ενδυτικών ακινήτων, υ̟ολογίζονται αρχικά στο κόστος τους και στη
συνέχεια µειώνονται κατά το ̟οσό της συσσωρευµένης α̟όσβεσης και της α̟οµείωσης.
Η Εταιρεία ε̟έλεξε να χρησιµο̟οιεί τις εξαιρέσεις αναγνώρισης του ̟ροτύ̟ου στις βραχυ̟ρόθεσµες µισθώσεις,
δηλαδή µισθώσεις µε διάρκεια µικρότερη των 12 µηνών ̟ου δεν ̟εριλαµβάνουν δικαίωµα εξαγοράς, καθώς και
στις µισθώσεις στις ο̟οίες το υ̟οκείµενο ̟εριουσιακό στοιχείο έχει χαµηλή αξία. Για τις ̟αρα̟άνω µισθώσεις, η
Εταιρεία αναγνωρίζει τα µισθώµατα στα α̟οτελέσµατα χρήσης ως έξοδα µε τη σταθερή µέθοδο σε όλη τη
διάρκεια της µίσθωσης.
Η Εταιρεία ̟αρουσιάζει τα δικαιώµατα χρήσης των ̟εριουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, ̟ου δεν είναι
ε̟ενδυτικά ακίνητα, στο λογαριασµό «∆ικαιώµατα χρήσης ̟εριουσιακών στοιχείων».


5.5

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Οι τοµείς καθορίζονται µε βάση την εσωτερική ̟ληροφόρηση ̟ου λαµβάνει η ∆ιοίκηση της Εταιρείας και
̟αρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριο̟οίηση.
Ως ε̟ιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται ένα διακριτό µέρος µιας ε̟ιχείρησης, ̟ου α̟ασχολείται µε την ̟αροχή ενός
εξατοµικευµένου ̟ροϊόντος ή υ̟ηρεσίας ή µιας οµάδας σχετιζοµένων µεταξύ τους ̟ροϊόντων ή υ̟ηρεσιών ̟ου
υ̟όκειται σε κινδύνους και α̟οδόσεις, οι ο̟οίες διαφέρουν α̟ό εκείνες των άλλων ε̟ιχειρηµατικών τοµέων. Ως
γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται ένα διακριτό µέρος µιας ε̟ιχείρησης, ̟ου α̟ασχολείται µε την ̟αροχή ̟ροϊόντων
ή υ̟ηρεσιών µέσα σε ένα ειδικό οικονοµικό ̟εριβάλλον και υ̟όκειται σε κινδύνους και ωφέλειες ̟ου διαφέρουν
α̟ό εκείνες των µερών ̟ου λειτουργούν σε διαφορετικό οικονοµικό ̟εριβάλλον.
Η Εταιρεία δραστηριο̟οιείται στον τοµέα ̟αραγωγής και εµ̟ορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Γεωγραφικά η
Εταιρεία δραστηριο̟οιείται στην Ελληνική Ε̟ικράτεια.

5.6
Ενο̟οίηση
Η Εταιρεία είναι θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS, η ο̟οία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας σε ̟οσοστό 100%. Στις ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου INTRACOM HOLDINGS η
Εταιρεία ενο̟οιείται ̟λήρως (ολική ενο̟οίηση).
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Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του Οµίλου INTRACOM
HOLDINGS.

5.7

Συναλλαγµατικές µετατρο̟ές

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα ̟αρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας ε̟ιµετρούνται βάσει του νοµίσµατος του ̟ρωτεύοντος
οικονοµικού ̟εριβάλλοντος, στο ο̟οίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές
καταστάσεις ̟αρουσιάζονται σε Ευρώ, ̟ου είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα ̟αρουσίασης της
Εταιρείας.
Συναλλαγές και υ̟όλοι̟α
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέ̟ονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες ̟ου ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές α̟ό συναλλαγµατικές διαφορές οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν α̟ό την
τακτο̟οίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και α̟ό τη µετατρο̟ή των νοµισµατικών
στοιχείων ̟ου εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού,
καταχωρούνται στα α̟οτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές α̟ό µη νοµισµατικά στοιχεία ̟ου
α̟οτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνε̟ώς καταχωρούνται ό̟ου
και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

5.8
Ενσώµατα ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα ̟άγια ε̟ιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες α̟οσβέσεις και α̟οµείωση. Το
κόστος κτήσεως ̟εριλαµβάνει όλες τις δα̟άνες ̟ου συνδέονται άµεσα µε την α̟όκτηση των στοιχείων.
Ε̟ι̟λέον δα̟άνες ̟ροστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωµάτων ̟αγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό
̟άγιο µόνον εάν αναµένεται να ε̟ιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος τους
µ̟ορεί να ε̟ιµετρηθεί αξιό̟ιστα. Το κόστος ε̟ισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα α̟οτελέσµατα της
χρήσεως ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται.
Τα οικό̟εδα δεν α̟οσβένονται. Οι α̟οσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων ̟αγίων υ̟ολογίζονται µε
τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους.
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα οικό̟εδα και κτίρια.
Οι υ̟ολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων ̟αγίων υ̟όκεινται σε ε̟ανεξέταση σε κάθε τέλος
χρήσεως.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ̟αγίων υ̟ερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(α̟οµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα α̟οτελέσµατα.
Το κόστος και οι σωρευµένες α̟οσβέσεις ενός ̟αγίου διαγράφονται κατά την ̟ώληση ή α̟όσυρσή του όταν δεν
αναµένονται ̟εραιτέρω οικονοµικά οφέλη α̟ό τη συνεχιζόµενη χρήση του. Τα κέρδη ή οι ζηµιές ̟ου
̟ροκύ̟τουν κατά την ̟ώληση ̟εριλαµβάνονται στα α̟οτελέσµατα της χρήσης ̟ου ̟ωλείται ή διαγράφεται.
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα ̟ου αφορούν στην κατασκευή ενσώµατων ̟αγίων κεφαλαιο̟οιούνται για το χρονικό
διάστηµα ̟ου α̟αιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα
αναγνωρίζονται στα α̟οτελέσµατα χρήσεως µε την ̟ραγµατο̟οίησή τους.

5.9

Ε̟ενδύσεις σε ακίνητα

Οι ε̟ενδύσεις σε ακίνητα, ̟ου ̟εριλαµβάνουν κυρίως γη και γραφεία, κατέχονται α̟ό την Εταιρεία για
µακρο̟ρόθεσµες α̟οδόσεις ενοικίου και δε χρησιµο̟οιούνται α̟ό αυτόν.
Α̟εικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες
α̟οσβέσεις και δεύτερον, τυχόν α̟οµειώσεων. Το κόστος κτήσεως ̟εριλαµβάνει όλες τις άµεσα ε̟ιρρι̟τέες
δα̟άνες για την α̟όκτηση των στοιχείων.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ε̟ενδύσεων σε ακίνητα υ̟ερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(α̟οµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα α̟οτελέσµατα
Τα οικό̟εδα ̟ου συµ̟εριλαµβάνονται στις ε̟ενδύσεις σε ακίνητα δεν α̟οσβένονται. Οι α̟οσβέσεις των κτιρίων
υ̟ολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, ̟ου είναι 33-43 έτη.
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5.10

Μισθώσεις

Α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2019, οι µισθώσεις αναγνωρίζονται ως στοιχείο ενεργητικού καθώς και αντίστοιχη
υ̟οχρέωση κατά την ηµεροµηνία κατά την ο̟οία το µισθωµένο ̟εριουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο για χρήση
α̟ό την Εταιρεία. Κάθε καταβολή µισθώµατος κατανέµεται µεταξύ της υ̟οχρέωσης και του χρηµατοοικονοµικού
κόστους. Το χρηµατοοικονοµικό κόστος ε̟ιβαρύνει τα α̟οτελέσµατα χρήσεως κατά τη διάρκεια της ̟εριόδου της
µίσθωσης, ώστε να ̟ροκύψει ένα σταθερό ̟εριοδικό ε̟ιτόκιο στο υ̟όλοι̟ο της υ̟οχρέωσης για κάθε ̟ερίοδο. Το
δικαίωµα χρήσης του ̟εριουσιακού στοιχείου α̟οσβένεται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης σε σταθερή βάση ή της
ωφέλιµης ζωής του ̟εριουσιακού στοιχείου αν είναι µικρότερη.
Τα ̟εριουσιακά στοιχεία και οι υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη µίσθωση αρχικά α̟οτιµώνται βάσει της
̟αρούσας αξίας. Οι υ̟οχρεώσεις α̟ό µισθώµατα ̟εριλαµβάνουν την καθαρή ̟αρούσα αξία των ακόλουθων
µισθωµάτων:
•

τα σταθερά µισθώµατα (συµ̟εριλαµβανοµένων των ουσιαστικά σταθερών ̟ληρωµών), µειωµένα κατά τυχόν
εισ̟ρακτέα κίνητρα µίσθωσης

•

τα κυµαινόµενα µισθώµατα τα ο̟οία εξαρτώνται α̟ό έναν δείκτη ή ένα ε̟ιτόκιο, τα ο̟οία αρχικά
ε̟ιµετρώνται µε χρήση του δείκτη ή του ε̟ιτοκίου κατά την ηµεροµηνία έναρξης της µισθωτικής ̟εριόδου

•

τα ̟οσά ̟ου αναµένεται να καταβληθούν α̟ό τον όµιλο βάσει εγγυηµένων υ̟ολειµµατικών αξίών

•

η τιµή άσκησης του δικαιώµατος αγοράς, εάν είναι µάλλον βέβαιο ότι η Εταιρεία θα ασκήσει αυτό το
δικαίωµα, και

•

την καταβολή ̟οινής για καταγγελία της µίσθωσης, εάν η διάρκεια της µίσθωσης α̟οτυ̟ώνει την άσκηση
δικαιώµατος της Εταιρείας για καταγγελία της µίσθωσης.

Στην αρχική ε̟ιµέτρηση της υ̟οχρέωσης µίσθωσης ̟εριλαµβάνονται και τα µισθώµατα ̟ου αφορούν
δικαιώµατα ε̟έκτασης ̟ου είναι µάλλον βέβαιο ότι θα εξασκηθούν.
Οι ̟ληρωµές µισθωµάτων ̟ροεξοφλούνται χρησιµο̟οιώντας το ε̟ιτόκιο ̟ου εµ̟εριέχεται στη µίσθωση. Εάν το
ε̟ιτόκιο αυτό δεν µ̟ορεί να ̟ροσδιοριστεί άµεσα, χρησιµο̟οιείται το διαφορικό ε̟ιτόκιο δανεισµού του
µισθωτή, δηλαδή το ε̟ιτόκιο µε το ο̟οίο θα ε̟ιβαρυνόταν ο µισθωτής εάν δανειζόταν τα α̟αραίτητα κεφάλαια
για την αγορά ενός ̟εριουσιακού στοιχείου ̟αρόµοιας αξίας µε το ̟εριουσιακό στοιχείο µε δικαίωµα χρήσης,
για ̟αρόµοια χρονική ̟ερίοδο, µε ̟αρόµοιες εξασφαλίσεις και σε ̟αρόµοιο οικονοµικό ̟εριβάλλον.
Το κόστος του ̟εριουσιακού στοιχείου µε δικαίωµα χρήσης α̟οτελείται α̟ό:
•

το ̟οσό της αρχικής ε̟ιµέτρησης της υ̟οχρέωσης α̟ό τη µίσθωση,

•

τυχόν µισθώµατα τα ο̟οία καταβλήθηκαν κατά την ηµεροµηνία έναρξης της µισθωτικής ̟εριόδου ή
̟ρογενέστερα, µείον ο̟οιαδή̟οτε κίνητρα µίσθωσης έχουν εισ̟ραχθεί

•

τυχόν αρχικές άµεσες δα̟άνες µε τις ο̟οίες ε̟ιβαρύνθηκε ο µισθωτής και

•

εκτίµηση του κόστους µε το ο̟οίο θα ε̟ιβαρυνθεί ο µισθωτής ̟ροκειµένου να α̟οσυναρµολογήσει και να
α̟οµακρύνει το υ̟οκείµενο ̟εριουσιακό στοιχείο, να α̟οκαταστήσει τον χώρο ό̟ου έχει το̟οθετηθεί ή να
α̟οκαταστήσει το υ̟οκείµενο ̟εριουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην ο̟οία ̟ροβλέ̟εται α̟ό τους
όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις της µίσθωσης, εκτός εάν το εν λόγω κόστος συνε̟άγεται την ̟αραγωγή
α̟οθεµάτων. Ο µισθωτής αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να ε̟ιβαρυνθεί µε το εν λόγω κόστος είτε κατά την
ηµεροµηνία έναρξης της µισθωτικής ̟εριόδου είτε λόγω χρήσης του υ̟οκείµενου ̟εριουσιακού στοιχείου
για µια συγκεκριµένη χρονική ̟ερίοδο.

Η Εταιρεία έχει χρησιµο̟οιήσει τις εξαιρέσεις αναγνώρισης του ̟ροτύ̟ου στις βραχυ̟ρόθεσµες µισθώσεις,
δηλαδή µισθώσεις µε διάρκεια µικρότερη των 12 µηνών και στις µισθώσεις στις ο̟οίες το υ̟οκείµενο το
υ̟οκείµενο ̟εριουσιακό στοιχείο έχει χαµηλή αξία. Για τις ̟αρα̟άνω µισθώσεις η Εταιρεία αναγνωρίζει τα
µισθώµατα ως έξοδα µε την ευθεία µέθοδο σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης.

5.11 Α̟οµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών στοιχείων
Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων του µακρο̟ρόθεσµου ενεργητικού ελέγχονται για σκο̟ούς α̟οµείωσης όταν
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υ̟οδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µ̟ορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η
λογιστική αξία κά̟οιου ̟εριουσιακού στοιχείου υ̟ερβαίνει το ανακτήσιµο ̟οσό του, η αντίστοιχη ζηµία
α̟οµείωσής του καταχωρείται στα α̟οτελέσµατα.
Η ανακτήσιµη αξία ̟ροσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής ̟ώλησης και της αξίας
χρήσεως. Εύλογη αξία µείον έξοδα ̟ώλησης είναι το ̟οσό ̟ου µ̟ορεί να ληφθεί α̟ό τη ̟ώληση ενός
̟εριουσιακού στοιχείου στα ̟λαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην ο̟οία τα µέρη έχουν ̟λήρη γνώση
και ̟ροσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε ̟ρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του ̟εριουσιακού
στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή ̟αρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών ̟ου
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αναµένεται να ̟ραγµατο̟οιηθούν α̟ό τη συνεχή χρήση ενός ̟εριουσιακού στοιχείου και α̟ό την ̟ρόσοδο ̟ου
αναµένεται να ̟ροκύψει α̟ό τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκο̟ούς
̟ροσδιορισµού της α̟οµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδο̟οιούνται στο χαµηλότερο ε̟ί̟εδο για το
ο̟οίο οι ταµειακές ροές δύναται να ̟ροσδιοριστούν ξεχωριστά.
Οι α̟οµειώσεις ̟ου έχουν αναγνωριστεί σε ̟εριουσιακά στοιχεία εξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού
για τυχόν αναστροφή.

5.12

Χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία

Ταξινόµηση
H Εταιρεία κατατάσσει τα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία στις ακόλουθες κατηγορίες για σκο̟ούς
ε̟ιµέτρησης:


Χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία (είτε µέσω λοι̟ών συνολικών εισοδηµάτων είτε
µέσω α̟οτελεσµάτων)

 Χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία σε ανα̟όσβεστο κόστος
Η ταξινόµηση εξαρτάται α̟ό το ε̟ιχειρηµατικό µοντέλο της Εταιρείας για την διαχείριση των
χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των χαρακτηριστικών των συµβατικών
ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού ̟εριουσιακού στοιχείου.
Τα κέρδη και οι ζηµιές των χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών στοιχείων ̟ου ε̟ιµετρώνται σε εύλογη αξία
καταχωρούνται είτε στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων είτε στα λοι̟ά συνολικά εισοδήµατα.
Οι ε̟ενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους ̟ου δεν κατέχονται για εµ̟ορία ε̟ιµετρώνται σε εύλογη αξία µέσω
α̟οτελεσµάτων εκτός α̟ό τις ε̟ενδύσεις για τις ο̟οίες η Εταιρεία κατά την αρχική αναγνώριση ε̟ιλέγει
αµετάκλητα να ε̟ιµετρώνται σε εύλογη αξία µέσω λοι̟ών συνολικών εισοδηµάτων.
Η Εταιρεία αναταξινοµεί τις ε̟ενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους µόνο εφόσον αλλάξει το ε̟ιχειρηµατικό µοντέλο
για την διαχείριση των συγκεκριµένων ε̟ενδύσεων.
Αρχική αναγνώριση / ̟αύση αναγνώρισης
Συνήθεις αγορές και ̟ωλήσεις ε̟ενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία ̟ου διεξάγεται η συναλλαγή
̟ου είναι η ηµεροµηνία κατά την ο̟οία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να ̟ωλήσει το ̟εριουσιακό
στοιχείο.
Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία ε̟ιµετρά ένα χρηµατοοικονοµικό ̟εριουσιακό στοιχείο σε εύλογη αξία
̟λέον, στην ̟ερί̟τωση χρηµατοοικονοµικού ̟εριουσιακού στοιχείου ̟ου δεν ε̟ιµετράται στην εύλογη αξία
µέσω των α̟οτελεσµάτων, το κόστος συναλλαγών ̟ου α̟οδίδεται άµεσα στην α̟όκτηση του
χρηµατοοικονοµικού ̟εριουσιακού στοιχείου. Τα κόστη συναλλαγών των χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών
στοιχείων ̟ου ε̟ιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω των α̟οτελεσµάτων καταχωρούνται α̟ευθείας στα
α̟οτελέσµατα.
Οι ε̟ενδύσεις ̟αύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσ̟ραξης ταµειακών ροών α̟ό τα
χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία λήγουν ή µεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ̟ου συνε̟άγεται η ιδιοκτησία.
Μεταγενέστερη ε̟ιµέτρηση
Ε̟ενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους
Η µεταγενέστερη ε̟ιµέτρηση των ε̟ενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους εξαρτάται α̟ό το ε̟ιχειρηµατικό µοντέλο
της Εταιρείας για την διαχείριση των στοιχείων αυτών και των χαρακτηριστικών των συµβατικών ταµειακών
ροών τους. Η Εταιρεία ε̟ιδιώκει την διακράτηση των τίτλων αυτών µέχρι τη λήξη για την είσ̟ραξη συµβατικών
ταµειακών ροών µόνο α̟ό κεφάλαιο και τόκους (SPPI) και ταξινοµεί τους χρεωστικούς τίτλους στις ακόλουθες
κατηγορίες:
α) Ανα̟όσβεστο κόστος: Τα ̟εριουσιακά στοιχεία ̟ου διακρατώνται µε σκο̟ό την είσ̟ραξη συµβατικών
ταµειακών ροών και δηµιουργούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες ταµειακές ροές ̟ου συνίστανται
α̟οκλειστικά σε α̟ο̟ληρωµή κεφαλαίου και τόκων ε̟ί του ανεξόφλητου υ̟ολοί̟ου κεφαλαίου,
ε̟ιµετρώνται στο ανα̟όσβεστο κόστος. Τα έσοδα α̟ό τόκους υ̟ολογίζονται µε τη µέθοδο του ̟ραγµατικού
ε̟ιτοκίου και αναγνωρίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα. Το κέρδος ή η ζηµιά ̟ου ̟ροκύ̟τει κατά την
α̟ό-αναγνώριση του ̟εριουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται α̟ευθείας στα α̟οτελέσµατα µαζί µε τυχόν
συναλλαγµατικά κέρδη/ζηµιές. Οι ζηµιές α̟οµείωσης αναγνωρίζονται στη γραµµή «Καθαρά κέρδη
/(ζηµίες) α̟οµείωσης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων» στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων.
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β)

Εύλογη αξία µέσω λοι̟ών συνολικών εισοδηµάτων: Τα ̟εριουσιακά στοιχεία ̟ου διακρατώνται µε σκο̟ό
τόσο την είσ̟ραξη συµβατικών ταµειακών ροών όσο και την ̟ώληση τους και δηµιουργούν σε συγκεκριµένες
ηµεροµηνίες ταµειακές ροές ̟ου συνίστανται α̟οκλειστικά σε α̟ο̟ληρωµή κεφαλαίου και τόκων ε̟ί του
ανεξόφλητου υ̟ολοί̟ου κεφαλαίου, ε̟ιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω λοι̟ών συνολικών εισοδηµάτων.
Οι µεταβολές στην τρέχουσα αξία αναγνωρίζονται στα λοι̟ά συνολικά εισοδήµατα εκτός α̟ό την
αναγνώριση των ζηµιών α̟οµείωσης, τα έσοδα α̟ό τόκους και τα συναλλαγµατικά κέρδη/ζηµιές τα ο̟οία
αναγνωρίζονται στη κατάσταση α̟οτελεσµάτων. Όταν το ̟εριουσιακό στοιχείο α̟ό-αναγνωρίζεται, το
συσσωρευµένο κέρδος/ζηµιά ̟ου είχε αναγνωριστεί στα λοι̟ά συνολικά εισοδήµατα αναταξινοµείται στην
κατάσταση α̟οτελεσµάτων στη γραµµή «Λοι̟ά κέρδη /(ζηµιές)». Τα έσοδα α̟ό τόκους υ̟ολογίζονται µε τη
µέθοδο του ̟ραγµατικού ε̟ιτοκίου και αναγνωρίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα. Τα συναλλαγµατικά
κέρδη/ζηµιές αναγνωρίζονται στη γραµµή «Λοι̟ά κέρδη /(ζηµιές)». Οι ζηµιές α̟οµείωσης αναγνωρίζονται
στη γραµµή «Καθαρά κέρδη /(ζηµίες) α̟οµείωσης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων» στην κατάσταση
α̟οτελεσµάτων.

γ)

Εύλογη αξία µέσω α̟οτελεσµάτων: Τα ̟εριουσιακά στοιχεία ̟ου δεν ̟ληρούν τα κριτήρια ταξινόµησης
στις κατηγορίες «Ανα̟όσβεστο κόστος» και «Εύλογη αξία µέσω λοι̟ών συνολικών εισοδηµάτων»
ε̟ιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω α̟οτελεσµάτων. Το κέρδος/ζηµιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση
α̟οτελεσµάτων στη γραµµή «Λοι̟ά κέρδη /(ζηµιές)» στην ̟ερίοδο στη ο̟οία ̟ροκύ̟τει.
Κατά τη διάρκεια της ̟αρούσας χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε ε̟ενδύσεις των κατηγοριών β και γ.

Ε̟ενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους
Η Εταιρεία ε̟ιµετρά όλους τους συµµετοχικούς τίτλους στην εύλογη αξία. Όταν η Εταιρεία ε̟ιλέγει να
αναγνωρίζει τα κέρδη/ζηµιές α̟ό την ε̟ιµέτρηση σε εύλογη αξία στα λοι̟ά συνολικά εισοδήµατα, τα
συσσωρευµένα κέρδη/ζηµιές δεν αναταξινοµούνται στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων κατά την α̟οαναγνώριση
του ̟εριουσιακού στοιχείου αλλά µεταφέρονται α̟ευθείας στα «Α̟οτελέσµατα εις νέον» µέσα στα Ίδια
Κεφάλαια. Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων στη γραµµή «Λοι̟ά έσοδα» όταν η
Εταιρεία εδραιώνει το δικαίωµα είσ̟ραξης.
Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των ε̟ενδύσεων σε συµµετοχικούς τίτλους ̟ου ε̟ιµετρώνται σε εύλογη αξία µέσω
α̟οτελεσµάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων στη γραµµή «Λοι̟ά κέρδη /(ζηµιές)» στην
̟ερίοδο στη ο̟οία ̟ροκύ̟τουν.
Κατά τη διάρκεια της ̟αρούσας χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε ε̟ενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους.
Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων
Χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία και υ̟οχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ̟οσό ̟αρουσιάζεται
στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης, όταν υ̟άρχει το νοµικά εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφιστούν τα
αναγνωρισµένα ̟οσά και ̟αράλληλα υ̟άρχει η ̟ρόθεση να διακανονιστούν σε καθαρή βάση ή να αναγνωριστεί
η α̟αίτηση και να ̟ραγµατο̟οιηθεί ο διακανονισµός ως ̟ρος την υ̟οχρέωση ταυτόχρονα. Το νοµικά εκτελεστό
δικαίωµα δεν ̟ρέ̟ει να εξαρτάται α̟ό µελλοντικά γεγονότα και ̟ρέ̟ει να ασκείται κατά τη συνήθη ̟ορεία των
εργασιών καθώς και σε ̟ερι̟τώσεις αθέτησης των υ̟οχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή ̟τώχευσης της εταιρίας ή του
αντισυµβαλλόµενου.
Α̟οµείωση
Για τις ε̟ενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους ̟ου ε̟ιµετρώνται στο ανα̟όσβεστο κόστος ή σε εύλογη αξία µέσω
λοι̟ών συνολικών εισοδηµάτων, η Εταιρεία ̟ροσδιορίζει την ζηµιά α̟οµείωσης έναντι των αναµενόµενων
̟ιστωτικών ζηµιών. Η σχετική µεθοδολογία εξαρτάται α̟ό το αν υ̟άρχει σηµαντική αύξηση του ̟ιστωτικού
κινδύνου.
Οι αναµενόµενες ̟ιστωτικές ζηµιές βασίζονται στη διαφορά µεταξύ των συµβατικών ταµειακών ροών και όλων
των ταµειακών ροών ̟ου η Εταιρία αναµένει να λάβει. Η διαφορά ̟ροεξοφλείται χρησιµο̟οιώντας µια εκτίµηση
του αρχικού ̟ραγµατικού ε̟ιτοκίου του χρηµατοοικονοµικού ̟εριουσιακού στοιχείου.
Για τις εµ̟ορικές α̟αιτήσεις η Εταιρεία εφαρµόζει την α̟λο̟οιηµένη ̟ροσέγγιση (simplified approach) ̟ου
ε̟ιτρέ̟ει το ∆ΠΧΑ 9. Βάσει της ̟ροσέγγισης αυτής η Εταιρεία αναγνωρίζει τις ̟ιστωτικές ζηµιές ̟ου
αναµένονται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των εµ̟ορικών α̟αιτήσεων (expected lifetime losses).
Για τα υ̟όλοι̟α χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία, οι αναµενόµενες ̟ιστωτικές ζηµιές υ̟ολογίζονται µε
βάση τις ζηµιές των ε̟όµενων 12 µηνών. Οι αναµενόµενες ̟ιστωτικές ζηµιές των ε̟όµενων 12 µηνών είναι ένα
µέρος των αναµενόµενων ̟ιστωτικών ζηµιών για όλη τη διάρκεια ζωής των χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών
στοιχείων, ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τη ̟ιθανότητα αθέτησης ̟ληρωµής ενός στοιχείου εντός των ε̟όµενων 12 µηνών
α̟ό την ηµέρα αναφοράς. Πάντως, όταν υ̟άρχει σηµαντική αύξηση του ̟ιστωτικού κινδύνου α̟ό την αρχική
αναγνώριση, η ̟ρόβλεψη α̟οµείωσης θα βασίζεται στις αναµενόµενες ̟ιστωτικές ζηµιές όλης της διάρκειας ζωής
του στοιχείου.
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5.13 Εµ̟ορικές α̟αιτήσεις
Οι εµ̟ορικές α̟αιτήσεις είναι τα ̟οσά ̟ου οφείλονται α̟ό τους ̟ελάτες για αγαθά ̟ου ̟ωλήθηκαν ή υ̟ηρεσίες
̟ου ̟αρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τη συνήθη ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι εµ̟ορικές α̟αιτήσεις
αναγνωρίζονται αρχικά στο ̟οσό του τιµήµατος ̟ου δεν υ̟όκειται σε όρους, εκτός εάν ̟εριέχουν σηµαντικό
σκέλος χρηµατοδότησης στην ο̟οία ̟ερί̟τωση αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία. Η Εταιρεία διατηρεί τις
εµ̟ορικές α̟αιτήσεις µε στόχο την είσ̟ραξη των συµβατικών ταµειακών ροών, ως εκ τούτου τις αναγνωρίζει
µεταγενέστερα στο ανα̟όσβεστο κόστος χρησιµο̟οιώντας τη µέθοδο του ̟ραγµατικού ε̟ιτοκίου.
Οι α̟αιτήσεις α̟ό ̟ελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα α̟οτιµώνται στο
ανα̟όσβεστο κόστος µε τη χρήση του ̟ραγµατικού ε̟ιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών α̟οµείωσης. Βλέ̟ε
σηµείωση 5.12 για την ̟εριγραφή των ̟ολιτικών α̟οµείωσης ̟ου εφαρµόζει η Εταιρεία.

5.14

Ταµειακά διαθέσιµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα ̟εριλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυ̟ρόθεσµες µέχρι 3 µήνες
ε̟ενδύσεις υψηλής ρευστο̟οίησης και χαµηλού ρίσκου. Τα στοιχεία των διαθεσίµων και ταµειακών ισοδυνάµων
έχουν αµελητέο κίνδυνο µεταβολής στην αξία.

5.15

Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο ̟εριλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές ̟εριλαµβάνονται στα
ίδια κεφάλαια. Το τίµηµα ̟ου καταβλήθηκε ̟λέον της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στο
λογαριασµό «∆ιαφορά α̟ό έκδοση µετοχών υ̟έρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια.
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε
µείωση του ̟ροϊόντος της έκδοσης.
Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως ότου οι ίδιες
µετοχές ̟ουληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά α̟ό ̟ώληση ιδίων µετοχών καθαρό α̟ό άµεσα για τη
συναλλαγή έξοδα και φόρους, ̟εριλαµβάνεται ως α̟οθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.

5.16 ∆ανειακές υ̟οχρεώσεις
Οι δανειακές υ̟οχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένες µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για
την ̟ραγµατο̟οίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια α̟οτιµώνται στο ανα̟όσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου
του ̟ραγµατικού ε̟ιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισ̟ραχθέντος ̟οσού (καθαρό α̟ό σχετικά έξοδα) και
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα α̟οτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του
̟ραγµατικού ε̟ιτοκίου.

5.17

Κόστη δανεισµού

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα ̟ου αφορούν στην κατασκευή ενσώµατων ̟αγίων κεφαλαιο̟οιούνται για το χρονικό
διάστηµα ̟ου α̟αιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα υ̟όλοι̟α κόστη δανεισµού
καταχωρούνται στα α̟οτελέσµατα µε την ̟ραγµατο̟οίησή τους.

5.18 Τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Η φορολογία της χρήσης ̟εριλαµβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόµενο φόρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται
στα α̟οτελέσµατα εκτός εάν αφορά στοιχεία ̟ου αναγνωρίζονται στα λοι̟ά συνολικά εισοδήµατα ή α̟ευθείας
στη καθαρή θέση. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, ο φόρος ε̟ίσης αναγνωρίζεται στα λοι̟ά συνολικά εισοδήµατα ή
α̟ευθείας στη καθαρή θέση αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος υ̟ολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισµού της Εταιρείας, σύµφωνα µε τους
φορολογικούς νόµους ̟ου ισχύουν στην Ελλάδα. Η δα̟άνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος ̟εριλαµβάνει τον
φόρο εισοδήµατος ̟ου ̟ροκύ̟τει βάσει των κερδών της Εταιρείας ό̟ως αναµορφώνεται στη φορολογική της
δήλωση και ̟ροβλέψεις για ̟ρόσθετους φόρους και ̟ροσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και
υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε τους θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές.
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Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ̟ροσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υ̟οχρέωσης ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τις
̟ροσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των ̟εριουσιακών στοιχείων και
των υ̟οχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δε λογίζεται εάν ̟ροκύ̟τει α̟ό την αρχική αναγνώριση
στοιχείου ενεργητικού ή ̟αθητικού σε συναλλαγή, εκτός ε̟ιχειρηµατικής συνένωσης, η ο̟οία όταν έγινε η
συναλλαγή δεν ε̟ηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην ο̟οία θα υ̟άρξει µελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµο̟οίηση της ̟ροσωρινής διαφοράς ̟ου δηµιουργεί την αναβαλλόµενη
φορολογική α̟αίτηση.
Ο αναβαλλόµενος φόρος ̟ροσδιορίζεται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους)
̟ου έχουν θεσ̟ιστεί ή ουσιωδώς θεσ̟ιστεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να είναι σε ισχύ
όταν η αναβαλλόµενη φορολογική α̟αίτηση θα ̟ραγµατο̟οιηθεί ή η αναβαλλόµενη φορολογική υ̟οχρέωση θα
τακτο̟οιηθεί.

5.19

Εµ̟ορικές υ̟οχρεώσεις

Οι εµ̟ορικές υ̟οχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και α̟οτιµώνται µεταγενέστερα σύµφωνα
µε τη µέθοδο του ανα̟όσβεστου κόστους µε τη χρήση του ̟ραγµατικού ε̟ιτοκίου.

5.20

Άλλες ̟ροβλέψεις

Οι ̟ροβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
- Υ̟άρχει µία ̟αρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως α̟οτέλεσµα γεγονότων του ̟αρελθόντος
- Είναι ̟ιθανόν ότι θα α̟αιτηθεί εκροή ̟όρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης
- Το α̟αιτούµενο ̟οσό µ̟ορεί να εκτιµηθεί αξιό̟ιστα.

5.21

Αναγνώριση εσόδων

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα α̟ό µία σύµβαση όταν (ή καθώς) εκ̟ληρώνει µία δέσµευση εκτέλεσης
µεταβιβάζοντας ένα υ̟οσχόµενο αγαθό ή µία υ̟ηρεσία σε έναν ̟ελάτη. Ένα στοιχείο του ενεργητικού
µεταβιβάζεται όταν (ή καθώς) ο ̟ελάτης α̟οκτά τον έλεγχο του στοιχείου αυτού. Ο ̟ελάτης α̟οκτά τον έλεγχο
ενός αγαθού ή µίας υ̟ηρεσίας, όταν µ̟ορεί να κατευθύνει τη χρήση του και να λαµβάνει ουσιαστικά όλα τα
υ̟ολει̟όµενα οφέλη α̟ό αυτό.
Ως έσοδο ορίζεται το ̟οσό το ο̟οίο η Εταιρεία αναµένει να δικαιούται ως αντάλλαγµα για τα αγαθά ή τις
υ̟ηρεσίες ̟ου µεταβίβασε σε έναν ̟ελάτη, εκτός α̟ό τα ̟οσά ̟ου εισ̟ράττονται για λογαριασµό τρίτων. Τα
µεταβλητά ̟οσά ̟εριλαµβάνονται στο τίµηµα και υ̟ολογίζονται είτε µε τη µέθοδο της «αναµενόµενης αξίας»
είτε µε τη µέθοδο του «̟ιο ̟ιθανού ̟οσού».
Η δέσµευση εκτέλεσης της σύµβασης µ̟ορεί να εκ̟ληρωθεί είτε σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή είτε σε
βάθος χρόνου.
Η εκ̟λήρωση µίας δέσµευσης για ̟ώληση ενός αγαθού ή ̟αροχή µιας υ̟ηρεσίας ̟ραγµατο̟οιείται σε βάθος
χρόνου όταν:
α) ο ̟ελάτης λαµβάνει και ταυτόχρονα αναλώνει τα οφέλη ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την εκτέλεση α̟ό ̟λευράς της
Εταιρείας κατά την εκτέλεση α̟ό την Εταιρεία,
β) η εκτέλεση α̟ό ̟λευράς της Εταιρείας δηµιουργεί ή ενισχύει ένα ̟εριουσιακό στοιχείο του ο̟οίου ο έλεγχος
ανήκει στον ̟ελάτη, καθώς δηµιουργείται ή ενισχύεται το ̟εριουσιακό στοιχείο, ή
γ) η εκτέλεση α̟ό ̟λευράς της Εταιρείας δεν συνε̟άγεται τη δηµιουργία ενός ̟εριουσιακού στοιχείου µε
εναλλακτική χρήση για την Εταιρεία και η Εταιρεία έχει εκτελεστό δικαίωµα ̟ληρωµής έναντι της εκτέλεσης
̟ου έχει ολοκληρωθεί µέχρι τη δεδοµένη ηµεροµηνία.
Τα έσοδα της Εταιρείας ̟ροέρχονται κυρίως α̟ό «Ανανεώσιµες ̟ηγές ενέργειας» και αφορούν α̟οκλειστικά
̟αραγωγή και ̟ώληση ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό τη λειτουργία αιολικού ̟άρκου. Τα έσοδα αναγνωρίζονται σε
συγκεκριµένη χρονική στιγµή µε την ̟αράδοση της ενέργειας.
Οι συµβάσεις της Εταιρείας µε τους ̟ελάτες δεν ̟εριλαµβάνουν στοιχεία µεταβλητού ανταλλάγµατος.
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5.22 ∆ιανοµή µερισµάτων
∆ιανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υ̟οχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται α̟ό την Γενική Συνέλευση των
µετόχων.

5.23

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, συµ̟εριλαµβανοµένων των α̟ρόβλε̟των
διακυµάνσεων ε̟ιτοκίων, ̟ιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας και ̟ροσ̟αθεί µε συνεχή
̟αρακολούθηση να ̟ροβλέψει το ενδεχόµενο τέτοιων κινδύνων ̟ροκειµένου να ενεργήσει έγκαιρα ώστε να
̟εριορισθούν οι ε̟ι̟τώσεις ̟ου µ̟ορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική α̟όδοση της
Εταιρείας, όσο και ό̟ου είναι δυνατόν.
Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των ε̟ιτοκίων
Η Εταιρεία ̟ροκειµένου να διατηρήσει τον κίνδυνο µεταβολής ε̟ιτοκίων σε χαµηλά ε̟ί̟εδα συνά̟τει
µακρο̟ρόθεσµες συµβάσεις δανεισµού µε χαµηλά σταθερά ε̟ιτόκια.



Πιστωτικός κίνδυνος
Ο ̟ιστωτικός κίνδυνος είναι ελάχιστος, καθότι ο µοναδικός ̟ελάτης της Εταιρείας έχει βασικό µέτοχο το
Ελληνικό ∆ηµόσιο και ο κίνδυνος ̟ου µ̟ορεί να δηµιουργηθεί είναι µόνο α̟ό καθυστέρηση α̟ο̟ληρωµής
των υ̟οχρεώσεών του.



Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας στον ο̟οίο εκτίθεται η Εταιρεία ̟ροκειµένου να υλο̟οιήσει το ε̟ενδυτικό της
σχέδιο, ε̟ιχειρείται να ̟εριοριστεί µε ̟ροσ̟άθεια εξασφάλισης εγκεκριµένων τρα̟εζικών ̟ιστώσεων.



5.24

∆ιαχείριση Κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα α̟ρόσκο̟της
λειτουργίας του στο µέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρό̟ο το
κόστος κεφαλαίου.
Η Εταιρεία ̟αρακολουθεί τα κεφάλαια της µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής
υ̟ολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά α̟ασχολούµενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισµός
υ̟ολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισµού» (συµ̟εριλαµβανοµένου «βραχυ̟ρόθεσµου και µακρο̟ρόθεσµου
δανεισµού» ό̟ως εµφανίζεται στον Ισολογισµό) µείον «Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα». Τα συνολικά
α̟ασχολούµενα κεφάλαια υ̟ολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια α̟οδιδόµενα στους µετόχους» ό̟ως εµφανίζονται
στον ισολογισµό ̟λέον τον καθαρό δανεισµό.

Σύνολο δανεισµού
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Καθαρός δανεισµός
Ίδια κεφάλαια ̟ου αναλογούν στους µετόχους
Συνολικά α̟ασχολούµενα κεφάλαια
Συντελεστής µόχλευσης

31.12.2019

31.12.2018

26.658.431,49

26.658.431,49

3.828.087,42

2.539.362,42

22.830.344,07

24.119.069,07

5.878.876,52

5.380.878,26

28.709.220,59

29.499.947,33

79,52%
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6.
6.1

Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα
Λειτουργικοί τοµείς

Η Εταιρεία δραστηριο̟οιείται στον τοµέα ̟αραγωγής και εµ̟ορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική
ε̟ικράτεια.
Α̟οτελέσµατα λειτουργικών τοµέων

01.01 - 31.12.2019

01.01 - 31.12.2018

Παραγωγή &
̟ώληση ηλεκτρικής
ενέργειας

Παραγωγή &
̟ώληση ηλεκτρικής
ενέργειας

Πωλήσεις ανά τοµέα

4.981.798,02

6.693.232,26

Πωλήσεις

4.981.798,02

6.693.232,26

4.981.798,02

6.693.232,26

-

-

4.981.798,02

6.693.232,26

1.923.760,08

3.700.706,78

3.637.150,54

5.478.386,08

6.049,91

11.309,51

Χρονοδιάγραµµα αναγνώρισης εσόδων
- σε δεδοµένη στιγµή
- σε βάθος χρόνου
Α̟οτελέσµατα εκµετάλλευσης
Α̟οτελέσµατα ̟ρο φόρων χρηµατοδοτικών, ε̟ενδυτικών
α̟οτελεσµάτων και α̟οσβέσεων
Χρηµατοοικονοµικό έσοδο
Χρηµατοοικονοµικό έξοδο

(1.242.052,71)

(1.624.509,51)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (Σηµ. 7.15)

(1.236.002,80)

(1.613.200,00)

Κέρδη ̟ρο φόρων

687.757,28

Φόρος εισοδήµατος

(189.759,02)

Καθαρά κέρδη χρήσης

2.087.506,78
(444.988,15)

497.998,26

1.642.518,63

01.01 - 31.12.2019

01.01 - 31.12.2018

Λοι̟ά στοιχεία λειτουργικών τοµέων

Παραγωγή &

Παραγωγή &

̟ώληση ηλεκτρικής

̟ώληση ηλεκτρικής

ενέργειας

ενέργειας

A̟οσβέσεις ενσώµατων ̟αγίων (Σηµ. 7.1)
Α̟οσβέσεις δικαιώµατος χρήσης ̟εριουσιακών στοιχείων (Σηµ.
7.1α)

1.714.009,70

1.714.009,70

991,92

Α̟οµειώσεις (Σηµ. 7.12)

-

-

(135.489,60)

31.12.2019

31.12.2018

Παραγωγή &
̟ώληση ηλεκτρικής
ενέργειας

Παραγωγή &
̟ώληση ηλεκτρικής
ενέργειας

Eνεργητικό

34.842.184,05

34.327.189,48

Υ̟οχρεώσεις

28.963.307,53

28.946.311,22

529.014,54

450.000,00

Ε̟ενδύσεις σε ενσώµατα ̟άγια (Σηµ. 7.1)
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6.2

Έσοδα, στοιχεία ενεργητικού και ε̟ενδύσεων της Εταιρείας ανά γεωγραφική κατανοµή

Η έδρα της Εταιρείας και η χώρα δραστηριο̟οίησης της είναι η Ελλάδα.

Πωλήσεις
(Ποσά σε Ευρώ)

01.01 31.12.2019

01.01 31.12.2018

Εσωτερικού

4.981.798,02

Σύνολο

4.981.798,02

Σύνολο Ενεργητικού

Ε̟ενδύσεις

31.12.2019

31.12.2018

6.693.232,26

34.842.184,05

34.327.189,48

529.014,54

450.000,00

6.693.232,26

34.842.184,05

34.327.189,48

529.014,54

450.000,00
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7.

Αναλυτικά Στοιχεία ε̟ί των Οικονοµικών Καταστάσεων

7.1

Ενσώµατα ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για

(Ποσά σε Ευρώ)

Μηχ/κός

Έ̟ι̟λα και

αγορά ̟αγίων

εξο̟λισµός

εξαρτήµατα

και ̟άγια υ̟ό

Σύνολο

κατασκευή
Υ̟όλοι̟ο 1 Ιανουαρίου 2018

34.278.067,56

708,83

-

34.278.776,39

-

-

450.000,00

450.000,00

34.278.067,56

708,83

450.000,00

34.728.776,39

5.184.491,81

384,29

-

5.184.876,11

Α̟οσβέσεις

1.713.903,38

106,32

-

1.714.009,70

Υ̟όλοι̟ο 31 ∆εκεµβρίου 2018

6.898.395,19

490,61

-

6.898.885,81

Ανα̟όσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2018

27.379.672,37

218,22

450.000,00

27.829.890,58

Υ̟όλοι̟ο 1 Ιανουαρίου 2019

34.278.067,56

708,83

450.000,00

34.728.776,39
529.014,54

Προσθήκες
Υ̟όλοι̟ο 31 ∆εκεµβρίου 2018
Συσσωρευµένες α̟οσβέσεις
Υ̟όλοι̟ο 1 Ιανουαρίου 2018

-

-

529.014,54

829.014,54

-

(829.014,54)

35.107.082,10

708,83

150.000,00

35.257.790,93

6.898.395,19

490,61

-

6.898.885,81

Α̟οσβέσεις

1.713.903,38

106,32

-

1.714.009,70

Υ̟όλοι̟ο 31 ∆εκεµβρίου 2019

8.612.298,57

596,93

-

8.612.895,51

26.494.783,53

111,90

150.000,00

26.644.895,42

Προσθήκες
Ανακατανοµές
Υ̟όλοι̟ο 31 ∆εκεµβρίου 2019

-

Συσσωρευµένες α̟οσβέσεις
Υ̟όλοι̟ο 1 Ιανουαρίου 2019

Ανα̟όσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2019

7.1a

∆ικαίωµα χρήσης ̟εριουσιακών στοιχείων

(Ποσά σε Ευρώ)

Υ̟όλοι̟ο έναρξης ̟εριόδου

-

Ε̟ίδραση α̟ό την υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 16 - ̟ροηγούµενα:
λειτουργικές µισθώσεις

7.439,36

Ε̟ίδραση α̟ό την υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 16 - ̟ροηγούµενα:
χρηνατοδοτικές µισθώσεις

(991,92)

Α̟οσβέσεις
Υ̟όλοι̟ο λήξεως

6.447,44

(i) Ποσά αναγνωρισµένα στις ̟αρακάτω κατηγορίες ̟αγίων
∆ικαίωµα χρήσης ̟άγιων ̟εριουσιακών στοιχείων
(Ποσά σε Ευρώ)

6.447,44

Κτίρια

6.447,44
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(ii) Ποσά αναγνωρισµένα στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων
(Ποσά σε Ευρώ)

Α̟οσβέσεις ̟εριουσιακών στοιχείων µε δικαίωµα χρήσης:
991,92

Κτίρια

991,92

Υ̟οχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
(Ποσά σε Ευρώ)

Υ̟όλοι̟ο έναρξης ̟εριόδου

-

Ε̟ίδραση α̟ό την υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 16 - ̟ροηγούµενα:
λειτουργικές µισθώσεις

7.439,36

Ε̟ίδραση α̟ό την υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 16 - ̟ροηγούµενα:
χρηµατοδοτικές µισθώσεις

367,18

Τόκοι
Πληρωµές

(1.200,00)

Υ̟όλοι̟ο λήξεως

6.606,54

Μακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις

5.729,38

Βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις

877,16
6.606,54

Η λήξη των υ̟οχρεώσεων α̟ό χρηµατοδοτικές µισθώσεις έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

Έως 1 µήνα

71,37

α̟ό 1 έως 3 µήνες

143,67

α̟ό 3 µήνες έως 1 χρόνο

662,13

α̟ό 1 έως 5 χρόνια

5.138,37

̟άνω α̟ό 5 χρόνια

591,00

Συνολικές συµβατικές ταµειακές ροές

7.2

6.606,54

Ε̟ενδύσεις σε ακίνητα

Οι ε̟ενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρείας αναλύονται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα:
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2019

31.12.2018

Υ̟όλοι̟ο έναρξης ̟εριόδου

49.380,76

Πωλήσεις

(49.380,76)

Υ̟όλοι̟ο στο τέλος της ̟εριόδου

-

49.380,76
49.380,76

Συσσωρευµένες α̟οσβέσεις
Υ̟όλοι̟ο έναρξης ̟εριόδου

-

-

Υ̟όλοι̟ο στο τέλος της ̟εριόδου

-

-

Ανα̟όσβεστη Αξία στο τέλος της ̟εριόδου

-

49.380,76
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7.3
Πελάτες και λοι̟ές α̟αιτήσεις
Οι ̟ελάτες και οι λοι̟ές α̟αιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31.12.2019

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2018

2.755.022,66

Εµ̟ορικές α̟αιτήσεις

Προκαταβολές -Συνδεδεµένα µέρη
Έξοδα ε̟οµένων χρήσεων (̟ρο̟ληρωµές)
Έξοδα ε̟οµένων χρήσεων - συνδεµένα µέρη
Α̟αιτήσεις α̟ό Ελληνικό ∆ηµόσιο (εκτός Φόρου
Εισοδήµατος)
Λοι̟ές α̟αιτήσεις α̟ό συνδεδεµένα µέρη

12.506,06

390.000,00

390.000,00

80.958,70

80.715,28

4.793,17

5.243,84

583.949,16

589.291,67

50.000,00

-

-

15.100,62

3.864.723,69

3.789.323,94

-

-

3.864.723,69

3.789.323,94

3.864.723,69

3.789.323,94

Λοι̟ές α̟αιτήσεις
Σύνολο
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

2.696.466,47

-

Προκαταβολές

Οι λογιστικές αξίες των α̟αιτήσεων αντι̟ροσω̟εύουν την εύλογη τους αξία.

Μεταβολή στην ̟ρόβλεψη α̟οµείωσης α̟αιτήσεων:
(Ποσά σε Ευρώ)

Υ̟όλοι̟ο την 1 Ιανουαρίου 2018

-

Αλλαγή λογιστικών ̟ολιτικών λόγω υιοθέτησης ∆ΠΧΑ 9
και ∆ΠΧΑ 15

15.178,88

Νέο Υ̟όλοι̟ο την 1 Ιανουαρίου 2018

15.178,88
135.489,60

Πρόβλεψη α̟οµείωσης
∆ιαγραφή ανείσ̟ρακτων α̟αιτήσεων µέσα στη χρήση

(150.668,48)

Υ̟όλοι̟ο την 31 ∆εκεµβρίου 2018

-

Υ̟όλοι̟ο την 1 Ιανουαρίου 2019

-

Υ̟όλοι̟ο την 31 ∆εκεµβρίου 2019

-

Οι ̟ελάτες και λοι̟ές α̟αιτήσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:
31.12.2019
Euro

7.4

31.12.2018

3.864.723,69

3.789.323,94

3.864.723,69

3.789.323,94

Αναβαλλόµενη φορολογία

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις και υ̟οχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υ̟άρχει ένα νόµιµα ασκητό
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές α̟αιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
υ̟οχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος σχετίζονται µε την ίδια φορολογική αρχή. Τα
συµψηφισµένα ̟οσά είναι τα ̟αρακάτω:
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(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2019

31.12.2018

Αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά α̟ό 12 µήνες
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών

(1.375,05)

-

(56.284,11)

-

(57.659,16)

-

Αναβαλλόµενες φορολογικές υ̟οχρεώσεις:
Πληρωτέες µετά α̟ό 12 µήνες

900.875,55

Πληρωτέες εντός 12 µηνών

233.796,04

1.153.368,45
(263.299,66)

1.134.671,59

890.068,79

1.077.012,43

890.068,79

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η ̟αρακάτω:
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2019

31.12.2018

Υ̟όλοι̟ο έναρξης:

890.068,79

Φόρος α̟οτελεσµάτων (σηµ. 7.16)

186.943,64

64.841,99

1.077.012,43

890.068,79

Υ̟όλοι̟ο τέλους χρήσης

825.226,80

Η µεταβολή στις αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις και υ̟οχρεώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης, χωρίς να
λαµβάνεται υ̟όψη ο συµψηφισµός των υ̟ολοί̟ων µέσα στην ίδια φορολογική αρχή είναι η ̟αρακάτω:
Αναβαλλόµενες φορολογικές υ̟οχρεώσεις:
Ε̟ιταχυνόµενες
(Ποσά σε Ευρώ)

φορολογικές
α̟οσβέσεις

01.01.2018
Χρέωση/ (̟ίστωση) στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων
31.12.2018
Χρέωση/ (̟ίστωση) στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων
31.12.2019

825.226,80
64.841,99
890.068,79
244.602,80
1.134.671,59

Αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις:
(Ποσά σε Ευρώ)

Φορολογικές

Λοι̟ά

ζηµίες

01.01.2018

-

-

Χρέωση/ (̟ίστωση) στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων
31.12.2018

Σύνολο

-

-

-

-

-

-

Χρέωση/ (̟ίστωση) στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων

(56.073,59)

(1.585,57)

(57.659,16)

31.12.2019

(56.073,59)

(1.585,57)

(57.659,16)

7.5

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2019

31.12.2018

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τρά̟εζες

3.828.087,42

2.539.362,42

Σύνολο

3.828.087,42

2.539.362,42
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Το ̟ραγµατικό µέσο σταθµισµένο ε̟ιτόκιο ήταν :

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τρά̟εζες

31.12.2019

31.12.2018

0,25%

0,25%

Τα ταµειακά διαθέσιµα για σκο̟ούς της κατάστασης ταµειακών ροών, ̟εριλαµβάνουν τα εξής:
31.12.2019

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2018

Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

3.828.087,42

2.539.362,42

Σύνολο

3.828.087,42

2.539.362,42

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:
31.12.2019
Euro

7.6

31.12.2018

3.828.087,42

2.539.362,42

3.828.087,42

2.539.362,42

Μετοχικό κεφάλαιο

31.12.2019

31.12.2018

Εκδοθέν:
30.000 κοινές µετοχές των 10 € έκαστη

300.000,00

300.000,00

Καταβληθέν:
30.000 κοινές µετοχές των 10 € έκαστη

(Ποσά σε Ευρώ)

Υ̟όλοι̟ο στις 1 Ιανουαρίου 2018

300.000,00

Αριθµός
µετοχών
27.000

300.000,00

Κοινές µετοχές
270.000,00

Σύνολο
270.000,00

Α̟ορρόφηση ΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

3.000

30.000,00

30.000,00

Υ̟όλοι̟ο στις 31 ∆εκεµβρίου 2018

30.000

300.000,00

300.000,00

Υ̟όλοι̟ο στις 1 Ιανουαρίου 2019

30.000

300.000,00

300.000,00

Υ̟όλοι̟ο στις 31 ∆εκεµβρίου 2019

30.000

300.000,00

300.000,00

Η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση στις 5 Μαΐου 2020, α̟οφάσισε την τρο̟ή 29.970 κοινών ονοµαστικών
µετοχών της Εταιρείας µε δικαίωµα ψήφου σε:
(Α) 24.000 ̟ρονοµιούχες µετοχές µε ειδικό ̟ρονόµιο, το ο̟οίο συνίσταται σε ̟ρονόµιο α̟όληψης µερίσµατος,
κατ' αναλογία της συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σε ̟οσοστό 99,5% για κάθε εταιρική χρήση για
την ο̟οία θα α̟οφασισθεί α̟ό την Εταιρεία διανοµή µερίσµατος ̟ριν α̟ό τις Β Προνοµιούχες Μετοχές και τις
κοινές µετοχές καθώς και ̟ρονόµιο στη διανοµή του ̟ροϊόντος εκκαθάρισης κατά την ίδια αναλογία («Α
Προνοµιούχες Μετοχές»).
(Β) 5.970 ̟ρονοµιούχες µετοχές µε ειδικό ̟ρονόµιο, το ο̟οίο συνίσταται σε ̟ρονόµιο α̟όληψης µερίσµατος, κατ'
αναλογία της συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σε ̟οσοστό 0,4% για κάθε εταιρική χρήση για την
ο̟οία θα α̟οφασισθεί α̟ό την Εταιρεία διανοµή µερίσµατος µετά την τυχόν διανοµή µερίσµατος στους Α
Προνοµιούχους Μετόχους καθώς και ̟ρονόµιο στη διανοµή του ̟ροϊόντος εκκαθάρισης κατά την ίδια αναλογία
(«Β Προνοµιούχες Μετοχές»).
Έτσι, µετά τα ανωτέρω, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€300.000), διαιρούµενο
συνολικά σε 30.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) εκάστη εκ των ο̟οίων 30 κοινές
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µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχές, 24.000 ̟ρονοµιούχες µετοχές µε ̟εριορισµένο δικαίωµα ψήφου (Α
Προνοµιούχες Μετοχές) και 5.970 ̟ρονοµιούχες µετοχές µε ̟εριορισµένο δικαίωµα ψήφου (Β Προνοµιούχες
Μετοχές).»

7.7

Λοι̟ά Α̟οθεµατικά

Τα λοι̟ά α̟οθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

Τακτικό
α̟οθεµατικο

Σύνολο

Υ̟όλοι̟ο στις 1 Ιανουαρίου 2018

38.000,00

Μεταφορά α̟ό α̟οτελέσµατα εις νέο

62.000,00

62.000,00

Υ̟όλοι̟ο στις 31 ∆εκεµβρίου 2018

100.000,00

100.000,00

Υ̟όλοι̟ο στις 31 ∆εκεµβρίου 2019

100.000,00

100.000,00

7.8

38.000,00

∆ανεισµός

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2019

31.12.2018

Μακρο̟ρόθεσµος δανεισµός
Τρα̟εζικά δάνεια

-

Σύνολο µακρο̟ρόθεσµων δανείων

-

-

Βραχυ̟ρόθεσµα δάνεια
-

Βραχυ̟ρόθεσµο µέρος µακρο̟ρόθεσµων δανείων
Τρα̟εζικά δάνεια

26.658.431,49

26.658.431,49

Σύνολο βραχυ̟ρόθεσµων δανείων

26.658.431,49

26.658.431,49

Σύνολο δανείων

26.658.431,49

26.658.431,49

Η έκθεση σε µεταβολές των ε̟ιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των βραχυ̟ρόθεσµων τρα̟εζικών
δανείων είναι η εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

6 µήνες ή
λιγότερο

31 ∆εκεµβρίου 2018
Σύνολο δανείων

26.658.431,49
26.658.431,49

31 ∆εκεµβρίου 2019
Σύνολο δανείων

26.658.431,49
26.658.431,49

Τα σταθµισµένα µέσα ε̟ιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα ̟αρακάτω:
31.12.2019

Τρα̟εζικός δανεισµός (βραχυ̟ρόθεσµος)

31.12.2018

€

€

4,60%

4,60%

Τα ̟οσά του δανεισµού αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:
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Euro

31.12.2019

31.12.2018

26.658.431,49

26.658.431,49

26.658.431,49

26.658.431,49

Με ̟ρόσθετες ̟ράξεις µεταξύ της Εταιρείας και του τρα̟εζικού ιδρύµατος συµφωνήθηκε η α̟ο̟ληρωµή του
ανωτέρω υ̟ολοί̟ου, ̟λέον τόκων, να λάβει χώρα έως την 19.06.2020. Σηµειώνεται ότι εγγυητής στην ανωτέρω
σύµβαση ̟ίστωσης είναι η µητρική εταιρεία INTRACOM HOLDINGS.

Συµφωνία υ̟οχρεώσεων α̟ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Υ̟όλοι̟ο

Ταµιακές

31.12.2018

Ροές

Υ̟όλοι̟ο
Μεταφορές

31.12.2019

-

-

Βραχυ̟ρόθεσµα δάνεια
Σύνολο υ̟οχρεώσεων α̟ο χρηµατοδοτικές

26.658.431,49

26.658.431,49

δραστηριότητες

26.658.431,49

Μακρο̟ρόθεσµα δάνεια

7.9

-

-

26.658.431,49

Προµηθευτές και λοι̟ές υ̟οχρεώσεις

Η ανάλυση των υ̟ολοί̟ων των ̟ροµηθευτών και των λοι̟ών υ̟οχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2019

Προµηθευτές

928.199,37

-

104.245,31

81.907,21

34.063,55

68,22

491,31

Προµηθευτές-συνδεδεµένα µέρη
∆εδουλευµένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοι̟ές εισφορές
Φόροι (εκτός φόρο εισοδήµατος)
Λοι̟ές υ̟οχρεώσεις

31.12.2018

883.411,01

1.250,48

713,00

123.577,17

48.469,42

131.042,98

8.800,00

Σύνολο

1.221.257,07

1.124.981,96

Βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις

1.221.257,07

1.124.981,96

1.221.257,07

1.124.981,96

Λοι̟ές υ̟οχρεώσεις-Συνδεδεµένα µέρη

Οι ̟ροµηθευτές και λοι̟ές υ̟οχρεώσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:
31.12.2019
Euro

31.12.2018

1.221.257,07

1.124.981,96

1.221.257,07

1.124.981,96

Η ̟ολιτική εξόφλησης υ̟οχρεώσεων ̟ρος ̟ροµηθευτές είναι οι 120 ηµέρες.
Οι λήξεις α̟ο̟ληρωµής των υ̟οχρεώσεων ̟ρος ̟ροµηθευτές είναι οι ̟αρακάτω:
31.12.2019

31.12.2018

0 - 120 ηµέρες

784.468,60

863.187,63

120 - 365 ηµέρες

98.942,41

169.257,05
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7.10

Πωλήσεις

Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας έχει ως εξής:

(Ποσά σε Ευρώ)

01.01 -

01.01 -

31.12.2019

31.12.2018

Παραγωγή & ̟ώληση ηλεκτρικής ενέργειας

4.981.798,02

6.693.232,26

Σύνολο

4.981.798,02

6.693.232,26

7.11

Έξοδα ανά κατηγορία

(Ποσά σε Ευρώ)

01.01 - 31.12.2019
Σηµείωση

Παροχές σε εργαζοµένους
Α̟οσβέσεις ενσώµατων ̟αγίων
Α̟οσβέσεις ̟εριουσιακών στοιχείων µε δικαίωµα χρήσης

Κόστος

Έξοδα

Πωληθέντων

διοίκησης

01.01 - 31.12.2018
Σύνολο

Κόστος

Έξοδα

Πωληθέντων

διοίκησης

Σύνολο

7.19

-

8.001,39

8.001,39

-

10.327,12

10.327,12

7.1

1.713.903,38

106,32

1.714.009,70

1.714.009,70

-

1.714.009,70

-

991,92

991,92

-

-

-

10.000,00

-

10.000,00

-

-

-

7.1α

Έξοδα ε̟ιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων ̟αγίων
Λειτουργικά ενοίκια µίσθωσης
- Οικό̟εδα - Κτίρια
Αµοιβές τρίτων
Λοι̟ά (Παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κλ̟)
Σύνολο

7.12

-

-

-

-

1.200,00

1.200,00

905.238,45

115.397,00

1.020.635,45

739.276,74

23.700,00

762.976,74

354.906,37
2.984.048,20

7.352,56
131.849,19

362.258,93
3.115.897,39

416.313,53
2.869.599,97

24.028,79
59.255,91

440.342,32
2.928.855,88

Καθαρή α̟οµείωση χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών στοιχείων

(Ποσά σε Ευρώ)

01.01 -

01.01 -

31.12.2019

31.12.2018

∆ιαγραφή α̟αιτήσεων

7.13

-

(135.489,60)

-

(135.489,60)

Λοι̟ά έσοδα

Τα λοι̟ά έσοδα της Εταιρείας έχουν ως εξής:

(Ποσά σε Ευρώ)

01.01 -

01.01 -

31.12.2019

31.12.2018

Ασφαλιστικές α̟οζηµιώσεις

57.240,21

-

Σύνολο

57.240,21

-

7.14

Λοι̟ά κέρδη / ζηµιές (καθαρά)

Τα λοι̟ά κέρδη/ζηµιές της Εταιρείας έχουν ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

01.01 -

01.01 -

31.12.2019

31.12.2018
-

Έκτακτα κέρδη α̟ό διακανονισµό υ̟οχρεώσεων
Κέρδη/ (ζηµιές) α̟ό ̟ώληση ε̟ενδυτικών ακινήτων

71.820,00

619,24

-

619,24

71.820,00
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7.15

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρείας έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

01.01 -

01.01 -

31.12.2019

31.12.2018

(1.239.913,28)

(1.582.411,95)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
-Τρα̟εζικά δάνεια
- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις

(367,18)

- Εγγυητικές

(900,00)

-

- Λοι̟ά

(872,25)

(42.097,56)

(1.242.052,71)

(1.624.509,51)

-

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
- Έσοδα τόκων α̟ό τρά̟εζες

6.049,91

8.091,60

-

3.217,91

6.049,91

11.309,51

- Προεξοφλητικοί τόκοι α̟αιτήσεων

6.049,91
Σύνολο

7.16

(1.236.002,80)

11.309,51
(1.613.200,00)

Φόρος εισοδήµατος

Ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

Φόρος χρήσης

01.01 -

01.01 -

31.12.2019

31.12.2018

(2.815,38)

(380.146,16)

Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 7.4)

(186.943,64)

(64.841,99)

Σύνολο

(189.759,02)

(444.988,15)

Οι χρήσεις για τις ο̟οίες η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υ̟οχρεώσεις για τις
χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές ̟αρουσιάζονται στη σηµείωση 7.23.
Ο φόρος εισοδήµατος ̟ου αναλογεί στα κέρδη της Εταιρείας, διαφέρει α̟ό το θεωρητικό ̟οσό ̟ου θα ̟ροέκυ̟τε
εάν εφαρµοστεί ο ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής ̟ου ισχύει στην χώρα στην ο̟οία έχει έδρα η Εταιρεία,
ως ακολούθως:
(Ποσά σε Ευρώ)

Κέρδη ̟ρο φόρων
Φόρος υ̟ολογισµένος µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή για τα κέρδη
Έξοδα ̟ου δεν εκ̟ί̟τουν για φορολογικούς σκο̟ούς
∆ιαφορές συντελεστών
Λοι̟οί φόροι
Φόροι

01.01 -

01.01 -

31.12.2019

31.12.2018

687.757,28
(165.061,75)
(4.534,56)
(18.562,71)

2.087.506,78
(605.376,97)
(7.012,48)
170.001,30

(1.600,00)

(2.600,00)

(189.759,02)

(444.988,15)

7.17 Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή
Για τον ̟ροσδιορισµό των κερδών/(ζηµιών) ανά µετοχή χρησιµο̟οιήθηκε ο µέσος σταθµισµένος αριθµός τους
ε̟ί του συνόλου των µετοχών (κοινές µετοχές).
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Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2019

31.12.2018

30.000

28.668

01.01 31.12.2019

01.01 31.12.2018

Κέρδη ̟ρο φόρων

687.757,28

Φόρος εισοδήµατος

(189.759,02)

Κέρδη µετά α̟ό φόρους
Βασικά κέρδη ανά µετοχή

7.18

2.087.506,78
(444.988,15)

497.998,26

1.642.518,63

16,5999

57,2935

Ε̟ιµέτρηση εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών µέσων

Η Εταιρεία χρησιµο̟οιεί την ̟αρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστο̟οίηση της εύλογης αξίας
των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά µέθοδο α̟οτίµησης:
Ε̟ί̟εδο 1: Με βάση δια̟ραγµατεύσιµες (µη ̟ροσδιορισµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια ̟εριουσιακά
στοιχεία ή υ̟οχρεώσεις.
Ε̟ί̟εδο 2: Με βάση τεχνικές α̟οτίµησης για τις ο̟οίες όλα τα δεδοµένα ̟ου έχουν σηµαντική ε̟ίδραση στην
εύλογη αξία είναι ορατά, είτε άµεσα είτε έµµεσα.
Ε̟ί̟εδο 3: Με βάση τεχνικές α̟οτίµησης ̟ου χρησιµο̟οιούν δεδοµένα ̟ου έχουν σηµαντική ε̟ίδραση στην
εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε εµφανή δεδοµένα της αγοράς.
Η λογιστική αξία των ̟ελατών και λοι̟ών α̟αιτήσεων, ταµειακών διαθεσίµων, ̟ροµηθευτών και λοι̟ών
υ̟οχρεώσεων και δανείων ̟ροσεγγίζει την εύλογη αξία αυτών.

7.19 Παροχές σε Εργαζοµένους
Ο αριθµός των εργαζοµένων στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 και 31 ∆εκεµβρίου 2018 αντίστοιχα είναι:
Ο αριθµός των εργαζοµένων είναι:

-

1

31.12.2019

31.12.2018

∆ιοικητικό (υ̟αλληλικό)

-

1

Εργατοτεχνικό ̟ροσω̟ικό

-

-

31.12.2019

31.12.2018

(ανά κατηγορία)

(Ποσά σε Ευρώ)

Μισθοί και ηµεροµίσθια

6.834,49

8.241,75

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Σύνολο

1.166,90
8.001,39

2.085,37
10.327,12

7.20

Ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις – α̟αιτήσεις, δεσµεύσεις

∆εν υ̟άρχουν ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις για την Εταιρεία.

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες α̟αιτήσεις
Εγγυητικές Ε̟ιστολές
(Ποσά σε Ευρώ)

Εγγυητικές ε̟ιστολές καλής εκτέλεσης ̟ροµηθευτών

31.12.2019

31.12.2018

83.693,17

83.693,17

83.693,17

83.693,17
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7.21

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Στον ̟αρακάτω ̟ίνακα ̟αρατίθενται ̟ληροφορίες για τις συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη. Οι
αγορές-̟ωλήσεις α̟ό και ̟ρος συνδεδεµένα µέρη γίνονται σε όρους αγοράς.
Ποσά χρήσης 2019
Ποσά χρήσης 2019
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ
INTRACOM HOLDINGS
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
INTRAKAT A.E
ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΣΟ∆Α

∆ΑΠΑΝΕΣ

-

23.286,27

-

103.767,00

440.000,00
4.793,17

111.713,25
2.650,00

50.000,00
-

367,18
2.868,97

444.793,17

114.363,25

50.000,00

3.236,15

444.793,17

137.649,52

50.000,00

107.003,15

Οι ̟αρα̟άνω συναλλαγές αφορούν σε:
Έσοδα α̟ό ̟ωλήσεις ̟αγίων

50.000,00
50.000,00

Αγορές υ̟ηρεσιών
Έξοδα τόκων

106.635,97
367,18
107.003,15

Α̟αιτήσεις α̟ό λοι̟ές συνδεδεµένες

444.793,17
444.793,17

Υ̟οχρεώσεις στη µητρική lntracom Holdings
Υ̟οχρεώσεις σε λοι̟ές συνδεδεµένες

23.286,27
114.363,25
137.649,52

∆ε δόθηκαν αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης για τη χρήση 2019.
Ποσά χρήσης 2018
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΣΟ∆Α

∆ΑΠΑΝΕΣ

390.000,00

104.245,31

-

5.243,84

8.800,00

-

556,16

395.243,84

113.045,31

-

124.156,08

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
INTRAKAT A.E
ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ

Οι ̟αρα̟άνω συναλλαγές αφορούν σε:
Έξοδα ενοικίων
Αγορές υ̟ηρεσιών
Έξοδα τόκων

1.200,00
81.056,16
41.899,92
124.156,08

Α̟αιτήσεις α̟ό λοι̟ές συνδεδεµένες

395.243,84
395.243,84

Υ̟οχρεώσεις σε λοι̟ές συνδεδεµένες

113.045,31
113.045,31

∆ε δόθηκαν αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης για τη χρήση 2018.
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7.22 Ε̟ίδικες ή υ̟ό διαιτησία διαφορές
Σε βάρος της εταιρείας και άλλων συνεναγόµενων εταιρειών εκτός οµίλου, έχει ασκηθεί αγωγή ενώ̟ιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την ο̟οία οι ενάγοντες ζητούν να τους καταβληθεί α̟οζηµίωση –
χρηµατική ικανο̟οίηση λόγω ψυχικής οδύνης, συνολικού ̟οσού 2 εκ. ευρώ ̟ερί̟ου, α̟ό τις εναγόµενες
εταιρείες, ευθυνόµενες ά̟ασες αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, εξαιτίας θανάτου εργαζοµένου υ̟εργολάβου
κατά την εκτέλεση του έργου της ̟ροµήθειας και εγκατάστασης ανεµογεννητριών του Αιολικού Πάρκου στη θέση
Στέρνιζα Βοιωτίας.
Ε̟ί της ως άνω αγωγής, η εταιρεία έχει ασκήσει ενώ̟ιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετική
ανακοίνωση δίκης µε ̟αρεµ̟ί̟τουσα αγωγή κατά της εργολή̟ριας εταιρείας ENERCON GmbH ̟ου είχε
αναλάβει το ̟αρα̟άνω έργο, κατά την εκτέλεση του ο̟οίου συνέβη το εν λόγω θανατηφόρο ατύχηµα,
̟ροκειµένου να ̟αρέµβει υ̟έρ της εταιρείας κατά τη συζήτηση της Αγωγής και να υ̟οχρεωθεί να καταβάλει
ο̟οιοδή̟οτε ̟οσό καταλογιστεί σε βάρος της εταιρείας K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ.
Εκτίµηση του Νοµικού Συµβούλου της Εταιρείας είναι ότι η Εταιρεία έχει στη διάθεσή της τα α̟αραίτητα
στοιχεία για να α̟οδείξει ότι δεν θεµελιώνεται υ̟αιτιότητά της για το ανωτέρω συµβάν.

7.23 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί α̟ό τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2014, 2015, 2018 και 2019. Οι
φόροι και λοι̟ές ε̟ιβαρύνσεις ̟ου ενδεχοµένως ̟ροκύψουν δε θα έχουν ουσιώδη ε̟ίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηµατιστεί σχετική ̟ρόβλεψη.
Για τις χρήσεις 2014 έως 2015 η εταιρεία δεν είχε υ̟αχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 άρθρο 65Α ̟αρ. 1, ό̟ως ισχύει, και υ̟όκειται στις
̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις.
Για τις χρήσεις 2016 - 2017 η εταιρεία έλαβε Πιστο̟οιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης α̟ό το φορολογικό
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 82 ̟αρ.5 Ν.2238/1994
και του άρθρου 65Α Ν.4174/2013, χωρίς να ̟ροκύψουν ουσιαστικές διαφορές όσον αφορά το έξοδο φόρου και
την αντίστοιχη ̟ρόβλεψη ̟ου είχε αναγνωριστεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης αυτής.
Για τις χρήσεις 2018 και 2019 η εταιρεία δεν έχει υ̟αχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών γιατί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 άρθρο 65Α ̟αρ. 1, ό̟ως ισχύει µετά την ψήφιση του
νόµου 4410/2016 (άρθρο 56) ο έλεγχος και η έκδοση των φορολογικών ̟ιστο̟οιητικών, ισχύει για τις χρήσεις
2016 και εφεξής, σε ̟ροαιρετική βάση.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση και σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1006/2016 δεν εξαιρούνται α̟ό τη διενέργεια τακτικού
φορολογικού ελέγχου α̟ό τις αρµόδιες φορολογικές αρχές οι εταιρείες για τις ο̟οίες εκδίδεται έκθεση
φορολογικής συµµόρφωσης χωρίς ε̟ισηµάνσεις για τις χρήσεις α̟ό το 2014 και µετά.
Συνε̟ώς οι φορολογικές υ̟οχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η ∆ιοίκηση της
Εταιρείας εκτιµά ότι κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου δε θα ̟ροκύψουν ̟ρόσθετες φορολογικές
υ̟οχρεώσεις ̟ου θα έχουν ουσιώδη ε̟ίδραση ̟έραν α̟ό αυτές ̟ου καταχωρήθηκαν και ̟ου α̟εικονίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις.

7.24 Μέρισµα
Για τη χρήση 2019 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα ̟ροτείνει ̟ρος την Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων τη µη διανοµή µερίσµατος.

7.25

Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

Η ̟ανδηµία του Κορωνοϊού ̟ου έ̟ληξε και τη χώρα µας α̟ό τις αρχές του 2020 δεν ε̟ηρέασε και ούτε
αναµένεται να ε̟ηρεάσει την εύρυθµη λειτουργία της, καθώς για τη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου α̟αιτείται
ελάχιστη συµµετοχή ανθρω̟ίνου δυναµικού.
Με την α̟ό 05.05.2020 Α̟όφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ. της εταιρείας, α̟οφασίσθηκε η τρο̟ή µέρους των
κοινών µετοχών της εταιρείας (ήτοι 29.970 κοινές µετοχές) µε δικαίωµα ψήφου σε ̟ρονοµιούχες µετοχές. Έτσι, το
κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€300.000), διαιρούµενο συνολικά σε 30.000
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) εκάστη εκ των ο̟οίων 30 κοινές µετά δικαιώµατος
ψήφου µετοχές, 24.000 ̟ρονοµιούχες µετοχές µε ̟εριορισµένο δικαίωµα ψήφου (Α Προνοµιούχες Μετοχές) και
5.970 ̟ρονοµιούχες µετοχές µε ̟εριορισµένο δικαίωµα ψήφου (Β Προνοµιούχες Μετοχές).». (Λε̟τοµέρειες στη
σηµείωση 7.6: Μετοχικό Κεφάλαιο).
∆εν υ̟άρχουν άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού ̟ου µ̟ορούν να ε̟ηρεάσουν ουσιωδώς τη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου.
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019

Παιανία, 19 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΛΩΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 121708

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΝ 028167

Ο Υ̟εύθυνος Λογιστηρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/36702
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Η ετήσια οικονοµική έκθεση της Εταιρείας, είναι καταχωρηµένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.k-wind.gr
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση

01.01 31.12.2019

01.01 31.12.2018

Πωλήσεις

7.10

4.981.798,02

6.693.232,26

Κόστος Πωληθέντων

7.11

(2.984.048,20)

(2.869.599,97)

1.997.749,82

3.823.632,29

Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοίκησης

7.11

Καθαρή απομείωση περιουσιακών στοιχείων

7.12

-

Λοιπά έσοδα
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)/ καθαρά
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

7.13
7.14

57.240,21
619,24
1.923.760,08

71.820,00
3.700.706,78

Χρηματοοικονομικά έσοδα

7.15

6.049,91

11.309,51

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό

7.15

Καθαρά κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

(131.849,19)

(1.242.052,71)
(1.236.002,80)
687.757,28

7.16

Καθαρά κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(189.759,02)

(59.255,91)
(135.489,60)

(1.624.509,51)
(1.613.200,00)
2.087.506,78
(444.988,15)

497.998,26

1.642.518,63

-

-

497.998,26

1.642.518,63

Κέρδη ανά μετοχή
Βασικά

7.17

16,5999

57,2935

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημείωση

31.12.2019

31.12.2018

26.644.895,42

27.829.890,58

6.447,44

-

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Επενδύσεις σε ακίνητα

7.1
7.1α
7.2

-

49.380,76

26.651.342,86

27.879.271,34

3.864.723,69

3.789.323,94

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

7.3

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.5

Σύνολο Ενεργητικού

498.030,08

119.231,78

3.828.087,42

2.539.362,42

8.190.841,19

6.447.918,14

34.842.184,05

34.327.189,48

300.000,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

7.6

300.000,00

Λοιπά αποθεματικά

7.7

100.000,00

100.000,00

5.478.876,52

4.980.878,26

5.878.876,52

5.380.878,26

5.878.876,52

5.380.878,26

Κέρδη/Ζημίες εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομική υποχρέωση μίσθωσης

7.1α

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

7.4

5.729,38

-

1.077.012,43

890.068,79

1.082.741,81

890.068,79

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

7.9

1.221.257,07

1.124.981,96

Δάνεια

7.8

26.658.431,49

26.658.431,49

Χρηματοοικονομική υποχρέωση μίσθωσης

877,16

-

-

272.828,98

27.880.565,72

28.056.242,43

Σύνολο υποχρεώσεων

28.963.307,53

28.946.311,22

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

34.842.184,05

34.327.189,48

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

7.1α

