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Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΕ 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70582/03/Β/11/30(2011) 

Λ. ΝΑΤΟ 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2012 

 

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 20η  Μαρτίου 2013 και 

αναρτήθηκαν στη διεύθυνση της εταιρείας στο διαδίκτυο www.txenergy.gr. 

 

 

Μαρία Η. Τσάκου 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 
Λ. ΝΑΤΟ 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70582/03/Β/11/30(2011) 
 
 

 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, υποβάλλουµε στην κρίση σας τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις της υπερωδεκάµηνης χρήσης 21/01/2011– 31/12/2012 κατά ∆.Λ.Π.  Η εταιρεία Τ.Χ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εξαγοράστηκε 
από την εταιρεία του Οµίλου ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ κατά ποσοστό 50%, στο Ά εξάµηνο του 
2011. Η εξαγορασθείσα εταιρεία  διέθετε άδειες δηµιουργίας φωτοβολταικών σταθµών ισχύος 1,5 ΜW για 
την κτηµατική περιοχή Ασσήρου Θεσσαλονίκης  και 1,3 ΜW για την κτηµατική περιοχή Κορυθίας Αρκαδίας. 
Επίσης διαθέτει αντίστοιχα των αδειών  αγροτεµάχια, 30.750,0 τ.µ στον δήµο Ασσήρου Θεσσαλονίκης και 
20.764,9 τ.µ στο δήµο Κορυθίου του νοµού Αρκαδίας. Στο 2012 ολοκληρώθηκαν οι δύο φωτοβολταϊκοί 
σταθµοί  και ετέθησαν σε πλήρη λειτουργία. 
 
Ας περάσουµε τώρα λεπτοµερέστερα στην εξέταση του Ισολογισµού της 31/12/2012 και των 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως του 2012. 
  
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:  ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Το συνολικό ύψος Ενεργητικού και Παθητικού ανέρχεται σε 6.154 χιλ. €. 
 
2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Υπάρχουν αγροτεµάχια στην κτηµατική περιοχή Ασσήρου Θεσσαλονίκης εκτάσεως 30.750 τ.µ και στην 
κτηµατική περιοχή Κορυθίας του νοµού Αρκαδίας εκτάσεως 20.764,9 τµ. Επίσης η εταιρεία διαθέτει πλέον 
ολοκληρωµένους και σε λειτουργία φωτοβολταϊκούς σταθµούς, εγγεγραµµένους στα µηχανήµατα και 
µηχανολογικές εγκαταστάσεις, µε συνολική αξία κτήσεως, συµπεριλαµβανοµένης της αξίας του εξοπλισµού 
Leasing, στα 4.100 χιλ. €  

 
3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό έχει σύνολο 1.499 χιλ. €  και τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 2,9 χιλ. € . 
 
4. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται την 31/12/2012 σε 493 χιλ.  €. 
 
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι συνολικές Υποχρεώσεις ανέρχονται την 31/12/2012  σε 5.661 χιλ.  €. Από το σύνολο των 
υποχρεώσεων το ποσό των 3.009 χιλ.  σχετίζεται µε  την υποχρέωση από συµβάσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης του πάγιου εξοπλισµού των φωτοβολταϊκών σταθµών.  

 
 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ:   ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  
 
Για την κλειόµενη υπερδωδεκάµηνη χρήση του 2012 προέκυψε αποτέλεσµα προ φόρων που ανήλθε σε 
κέρδος 417 χιλ. € έναντι ζηµίας 6 χιλ. € του 2011. Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα µετά φόρων είναι για το 
2012 κέρδος 333 χιλ. € έναντι ζηµιάς 6 χιλ. € του 2011. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα διάθεσης το κέρδος της χρήσεως, µετά την αφαίρεση του τακτικού 
αποθεµατικού και του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος, εγγράφεται στο υπόλοιπο εις νέον αυξάνοντας 
σηµαντικά τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και τροφοδοτώντας µε κεφάλαια την περαιτέρω ανάπτυξή της. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  AE 2012 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ 416.958,02 

ΜΕΙΟΝ:   571.306,42 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  -115.513,50 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 31.961,70 
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  333.406,22 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ∆ΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ  333.405,22 
ΣΥΝΟΛΟ   333.406,22 

 
 
Κίνδυνοι 
 
H εταιρεία εκτίθεται σε περιορισµένους κινδύνους εκ του γεγονότος ότι η δραστηριότητα την οποία ασκεί 
έχει σχέση µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο . 
 
∆ραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης 
 
Η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα έρευνας. 
 
∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα 
 
Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγµα. 

Ακίνητα της εταιρίας 

 
Η εταιρεία έχει στην κατοχή της ακίνητα µε τις παρακάτω αξίες: 
 

  ΑΞΙΑ  ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

  ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ 

     
ΟΙΚΟΠΕ∆Α € 68.307,48 0,00 68.307,48 
ΜΗΧ/ΤΑ – ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ € 935.968,08 35.308,47 900.659,61 
ΜΗΧ/ΤΑ- ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ Leasing € 3.164.000,00 118.650,00 3.045.350,00 
ΣΥΝΟΛΟ  4.168.275,56 153.958,47 4.014.317,09 

Υποκαταστήµατα εταιρείας 

 
Η εταιρεία διαθέτει ως υποκαταστήµατα τους δύο φωτοβολταικούς σταθµούς που βρίσκονται σε λειτουργία 
στην περιοχή Ασσήρου Θεσσαλονίκης και στην περιοχή Κορυθίας του νοµού Αρκαδίας. 
 
Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της 
παρούσας έκθεσης. 
 
Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί  κανένα άλλο γεγονός που θα 
µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρίας. 

 
 
 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι 
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Μετά την ανωτέρω παρουσίαση των πεπραγµένων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγώ προσωπικά 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις κατά νόµο προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις, δηλαδή τον 
Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσης. 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΑΕ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2012 6 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της «Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.» 

 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές 
πληροφορίες. 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 
έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον 
έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων 
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν 
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και τη 
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα 
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 
Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14341 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σηµ. 31/12/2012 31/12/2011 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  5 4.014.317,09 235.539,44 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  11 641.031,70 0,00 
   4.655.348,79 235.539,44 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  6 1.495.838,61 129.917,32 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7 2.893,46 54.004,11 
   1.498.732,07 183.921,43 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  6.154.080,86 419.460,87 

       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Κεφάλαιο και αποθεµατικά      
Μετοχικό κεφάλαιο 8 165.000,00 165.000,00 
Κέρδη ( ζηµίες ) εις νέον  327.661,14 -5.745,08 
   492.661,14 159.254,92 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  11 609.070,00 0,00 
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµ/κής 
µίσθωσης 12 3.009.213,30 0,00 
Προβλέψεις λοιπές 13 195.945,18 0,00 
   3.814.228,48 0,00 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  9 1.731.677,74 260.205,95 
Τρέχον φόρος εισοδήµατος 10 115.513,50 0,00 
   1.847.191,24 260.205,95 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   6.154.080,86 419.460,87 
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Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  
 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  Σηµ. 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 
Έσοδα   1.201.460,86 0,00 
Κόστος πωλήσεων   -170.404,20 0,00 
Μικτό κέρδος   1.031.056,66 0,00 
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης  14 1.814,41 66,72 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   14 -3.748,62 -5.489,71 
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης  14 -245.239,08 -365,41 
Κέρδος εκµεταλλεύσεως   783.883,37 -5.788,40 
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα   14 207,48 58,69 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα  14 -367.132,83 -15,37 
Καθαρό χρηµατοικονοµικό αποτέλεσµα   -366.925,35 43,32 
Έξοδα / έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις   0,00 0,00 
Κέρδος προ φόρων   416.958,02 -5.745,08 
Μείον : Φόρος εισοδήµατος   -115.513,50 0,00 
            Αναβαλλόµενοι φόροι   31.961,70 0,00 
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ( Α )   333.406,22 -5.745,08 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)   0,00 0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους (Α)+(Β)   333.406,22 -5.745,08 
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – 
βασικά (σε €)   30,3097 -1,0446 
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
 

 
 

  ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
            

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης 

αξίας 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 
Καθαρής 

Θέσης 

            
Υπόλοιπα 01.01.2011 165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 
31.12.2011           

- Αποτέλεσµα περιόδου       -5.745,08 -5.745,08 
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου 0,00 0,00 0,00 -5.745,08 -5.745,08 

Υπόλοιπα 31.12.2011 165.000,00 0,00 0,00 -5.745,08 159.254,92 

            
Υπόλοιπα 01.01.2012 165.000,00 0,00 0,00 -5.745,08 159.254,92 
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 
31.12.2012           

- Αποτέλεσµα περιόδου       333.406,22 333.406,22 
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου 0,00 0,00 0,00 333.406,22 333.406,22 

Υπόλοιπα 31.12.2012 165.000,00 0,00 0,00 327.661,14 492.661,14 
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 ∆.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έµµεση µέθοδος   
1/1-

31/12/2012 
1/1-

31/12/2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες :       

Αποτελέσµατα προ φόρων ( συνεχιζόµενες δραστηριότητες )   416.958,02 0,00 

Πλέον / µείον προσαρµογές για :       
Αποσβέσεις    153.958,47 0,00 
Προβλέψεις   195.945,18 0,00 

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

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα    367.132,83 0,00 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών 
κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες :       

Μείωση  / (αύξηση)  απαιτήσεων   -1.365.921,29 0,00 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)   1.471.471,79 0,00 

Μείον :       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα   -367.132,83 0,00 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από λειτουργικές 
δραστηριότητες ( α )   872.412,17 0,00 

 Επενδυτικές δραστηριότητες :       

Αγορά ενσωµάτων και άϋλων παγίων στοιχείων    -768.736,12 0,00 
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές  
δραστηριότητες ( β )   -768.736,12 0,00 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες :       
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια )   -154.786,70 0,00 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από χρηµατοδοτικές  
δραστηριότητες ( γ )   -154.786,70 0,00 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 
ισοδύναµα χρήσης  (α)+(β)+(γ)   -51.110,65 0,00 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης νέας 
εταρείας   54.004,11   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης   0,00 0,00 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης   2.893,46 0,00 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΑΕ δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε 
φωτοβολταϊκά συστήµατα.  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012 που δηµοσιεύονται, 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 20 Μαρτίου 2013. 
 
2. Σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 
 
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 έχουν συνταχθεί σύµφωνα  µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονιµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν θιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και 
κρίσεων από τη ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Οι σηµαντικές 
παραδοχές για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας επισηµαίνονται όπου κρίνεται 
απαραίτητο. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η ∆ιοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και 
βασίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα και άλλους παράγοντες συµπεριλαµβανοµένων των προσδοκιών για 
µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναµενόµενα κάτω από εύλογες συνθήκες. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις παρακάτω βασικές λογιστικές αρχές: 
 
1. Την αρχή του ιστορικού κόστους. 
2. Την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), 
3. Την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων  
4. Την οµοιοµορφία παρουσίασης  
5. Την σηµαντικότητα των στοιχείων   
 
Η εταιρεία συντάσει για πρώτη φορά οικονοµικές καταστάσεις την 31η ∆εκεµβρίου 2012. Οι λογιστικές 
αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες συστηµατικά 
εφαρµόζει η Εταιρεία, παρατίθενται στις επόµενες παραγράφους. 
 

2.1.1. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής 
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της 
Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2012 
 
∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Μεταβιβάσεις  
χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  στοιχείων»  
 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η εφαρµογή 
νωρίτερα επιτρέπεται. 
Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονοµικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται µε τις µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και το αποτέλεσµα των κινδύνων αυτών στην οικονοµική θέση µιας οντότητας. 
Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά µε τις µεταβιβάσεις, 
ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Με την 
τροποποίηση ευθυγραµµίζονται σε γενικές γραµµές οι σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης των ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και των Αµερικάνικων γενικώς παραδεκτών λογιστικών 



Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΑΕ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2012 12 

αρχών (GΑΑΡ). Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
Οι κατωτέρω δύο τροποποιήσεις προτύπων έχουν εφαρµογή στην τρέχουσα χρήση 2012. Ωστόσο 
εγκρίθηκαν από  την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται υποχρεωτικά  το  
αργότερο,  από  την  ηµεροµηνία  έναρξης  του  πρώτου  οικονοµικού  έτους   που  αρχίζει  από την 
ηµεροµηνία αυτή ή µεταγενέστερα. 
 
∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 
–  Σοβαρός  υπερπληθωρισµός  και  άρση  καθορισµένων ηµεροµηνιών  για  υιοθετούντες  για  
πρώτη  φορά» 
 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011.  
Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 
σύµφωνα µε την οποία µία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ∆ΠΧΑ και το λειτουργικό της νόµισµα 
είναι νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης οι 
συνθήκες πληθωρισµού έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», δύναται να κάνει 
χρήση της εξαίρεσης να αποτιµήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την 
«οµαλοποίηση» του νοµίσµατος, στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία  µετάβασης στα ∆ΠΧΑ και να 
χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισµό έναρξης. Στην 
περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του νοµίσµατος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η 
εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο µικρότερη των 12 µηνών. Επίσης καταργούνται 
οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίµηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική 
αναγνώριση, των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι ηµεροµηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση 
«ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ». 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος –  Αναβαλλόµενος  φόρος:  Ανάκτηση  υποκείµενων  
περιουσιακών  στοιχείων» 
 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012. 
Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται µε ένα 
περιουσιακό στοιχείο ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου µέσω χρήσης ή µέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειµενικό να 
εκτιµηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό 
στοιχείο αποτιµάται µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας του ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία 
παρέχει µια πρακτική λύση στο πρόβληµα µε την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής 
αξίας θα πραγµατοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες µέσω πώλησης. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η 
τροποποίηση, όταν υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή ένωση, θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις.  
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 
Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία  
 
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 
υποχρεωτικά για  περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Η  Εταιρεία δεν έχει 
εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς-Κρατικά 
∆άνεια» 
 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 
Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 
σύµφωνα µε την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ, µία εταιρία δεν θα πρέπει να εφαρµόσει 
αναδροµικά τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 αναφορικά µε τα υφιστάµενα, κατά την 
ηµεροµηνία της µετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να 
αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί µε επιτόκιο 
χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε 
αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή µε τα ∆ΠΧΑ, η εταιρία θα 
πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης τη λογιστική αξία που είχε 
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το δάνειο µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, µία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά 
τα ∆ΠΧΑ δύναται να εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που 
χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την προϋπόθεση ότι η απαιτούµενη πληροφόρηση 
υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  
 
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 
εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 
Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 
µε  την οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα 
έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 
 
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 
εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για 
την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου 
θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη 
λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί 
νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 
 
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση  Εύλογης  Αξίας» 
 
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 
εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 
παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά 
από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά 
µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε 
βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν 
διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη 
αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία  βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του 
∆ΠΧΑ 13 στις οικονοµικές του καταστάσεις.  
 
∆ΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων- Παρουσίαση  των  
στοιχείων  των  λοιπών  συνολικών  εσόδων» 
 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η  Ιουλίου 2012. 
Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να 
οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, ώστε να 
φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο . 
Η Εταιρεία θα εφαρµόσει  αυτή την τροποποίηση από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή και δεν αναµένει 
να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 
 
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 
εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 
Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια 
εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα 
(προγράµµατα καθορισµένων παροχών-«µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές 
τις αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή 
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πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις 
επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος στα 
αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Η Εταιρεία δεν 
αναµένει ότι η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19  θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.   
 
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) 
«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός  χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  
στοιχείων  και  χρηµατοοικονοµικών  υποχρεώσεων» 
 
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η 
εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός 
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 7 τις 
σχετικές γνωστοποιήσεις .  
 
Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος   αποκάλυψης  στη  φάση  της  παραγωγής  σε  ορυχείο  επιφανείας» 
 
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 
εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 
Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει  από τη δραστηριότητα 
αποµάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας,  για να αποκτηθεί πρόσβαση σε 
µεταλλευτικά κοιτάσµατα.  
 
Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες  
 
Τον Μάιο του 2011 το  Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  
καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  
άλλες  οντότητες»   και τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές  οικονοµικές  καταστάσεις»  και ∆ΛΠ 28 
«Επενδύσεις  σε  συγγενείς  επιχειρήσεις  και  κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω 
τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται 
υποχρεωτικά   το  αργότερο,  από  την  ηµεροµηνία  έναρξης  του πρώτου οικονοµικού τους έτους που 
αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου  2014  ή  µετά  από  αυτήν . Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν 
ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης τους  
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 
 
∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 
 
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις» 
.Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το 
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για 
επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει 
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές 
οικονοµικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9 
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».  
 
∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
 
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις 
σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε 
τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου 
της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές 
ορίζονται στο  ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο». 
 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 
 
Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις 
απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονταν στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 
στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα 
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για το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του 
ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.  
 
∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» 
 
Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από κοινού 
ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 
παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε 
δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν 
είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες 
δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι 
συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες 
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού 
συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
 
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  άλλες  οντότητες» 
 
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που 
σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες 
και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη 
δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη 
να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 
 
Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες  µετάβασης 
 
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη 
ελάφρυνση όσον αφορά τη µετάβαση  στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την 
υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. 
Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µη  ενοποιούµενες  δοµηµένες οντότητες (structured entities) 
οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την 
πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013.  
 
Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες 
Επενδύσεων  
 
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  παρέχουν µια 
εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι 
Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που 
επιµετράται στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές οι 
οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων 
του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
 
Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις 
σε 5 υφιστάµενα πρότυπα . Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013.  
Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 περισσότερες από 
µία φορά κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να 
εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε από µία προγενέστερη ηµεροµηνία. 
 
∆ΛΠ 1   «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν µια 
οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης 
διευκρινίζεται ότι µια οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις 
που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η 
επίπτωση από τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ. 
 
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να ταξινοµηθούν ως 
πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων. 
 
∆ΛΠ 32  «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές προς 
τους µετόχους και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 
 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις των τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.  
 
2.2. Ενσώµατα πάγια 
 
(α) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 
 
Τα ενσώµατα πάγια, αποτιµώνται αρχικά στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις 
ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 
απόκτηση των στοιχείων. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη 
λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όµιλο µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 
Μειώσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή καταχωρούνται στα έξοδα αφού 
πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηµατισµένο αποθεµατικό αναπροσαρµογής για το συγκεκριµένο περιουσιακό 
στοιχείο. 
Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Όταν οι λογιστικές αξίες των 
ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως 
έξοδα στα αποτελέσµατα. 
 
 
Για τα ενσώµατα πάγια δεν έχουν υπολογιστεί υπολειµµατικές αξίες. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων 
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή του που έχει ως εξής:  
 
 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 20 έτη 
Λοιπός εξοπλισµός  5-9 έτη 
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2.3. Έλεγχος αποµείωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας. 
 
Η εταιρεία υοθετεί το ∆ΛΠ 36 (Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων). Το ∆ΛΠ αυτό απαιτεί όπως το 
ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιµάται οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη ότι το 
περιουσιακό στοιχείο ενδέχεται να έχει αποµειωθεί. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 
υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η ζηµία αποµείωσης καταχωρείται στην Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων για περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στο κόστος ενώ θεωρείται ως µείωση της 
αναπροσαρνογής, για περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στην αναπροσαρµοσµένη αξία. 
Τα περιουσιακά  στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
Ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την 
πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται 
ως έξοδα στα αποτελέσµατα των χρήσεων που προκύπτουν εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 
αναπροσαρµοστεί οπότε η ζηµία αποµείωσης µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 
 
2.4. Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και ως τέτοια θεωρείται η 
ονοµαστική τους αξία αφαιρουµένων και των ζηµίων αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από 
επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε 
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµίας 
αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα. 
 
2.5. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και τα ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τις καταθέσεις όψεως.  
 
2.6. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται 
µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη 
που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος 
κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 
 
2.7. Αναβαλλόµενοι φόροι & Φόρος εισοδήµατος 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρο εισοδήµατος αποτελείται από τον τρέχοντα φόρο και τον 
αναβαλλόµενο φόρο δηλαδή τον φόρο (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις) που σχετίζονται µε τα 
απεικονιζόµενα στην τρέχουσα περίοδο κέρδη ή ζηµίες. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί του 
φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές φόρου κατά την ηµεροµηνία 
του Ισολογισµού. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης 
που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς 
συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις καταχωρούνται στην έκταση κατά την οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη 
χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
 
 
2.8. Μισθώσεις 

Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους 
εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις.  
Εκµισθωτής 
Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση την σταθερή 
µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 
Μισθωτής 
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση την σταθερή 
µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 
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2.9. ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας  καταχωρείται ως υποχρέωση  όταν η διανοµή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
 
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
3.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως σε κίνδυνο τιµών αγοράς, σε πιστωτικό 
κίνδυνο και σε κίνδυνο ταµιακών ροών από µεταβολή επιτοκίων. 
 
α) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας της εταιρείας, σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος δεν 
εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως µε τις απαιτήσεις 
από πελάτες. Πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει επίσης  και στα χρηµατικά διαθέσιµα.  
 
α.1) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. 
 
Η εταιρεία παρόλλο που παρουσιάζει σηµαντική συγκεντωση πιστωτικού κινδύνου, δεδοµένου ότι οι 
χονδρικές πωλήσεις γίνονται σε έναν πελάτη η διοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει κίνδυνος απωλειών.  
 
β) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών 
ορίων για την εταιρεία. 
 
γ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 
επιτοκίων. 
 
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 
µεταβολής των επιτοκίων. Τα έσοδα της εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταµειακές ροές είναι σε µεγάλο 
βαθµό ανεξάρτητες από τις διακυµάνσεις επιτοκίων στην αγορά διότι η εταιρεία δεν διαθέτει άλλα έντοκα 
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού εκτός από βραχυπρόθεσµες καταθέσεις. 
 
4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιµήσεις και υποθέσεις που 
επηρεάζουν την εφαρµογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και τα καταχωρηµένα ποσά στους λογαριασµούς 
Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Τα 
πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν κατά περίπτωση από αυτά που έχουν εκτιµηθεί.   
 
Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές µε αυτές υποθέσεις, βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους 
παράγοντες και αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο 
που πραγµατοποιούνται και στις επόµενες περιόδους. 
Οι βασικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις που εφαρµόζονται από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας αφορούν: 

! Την ένταξη των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε κατηγορίες. 
! Την αξιολόγηση της ρευστοποίησης των απαιτήσεων και τον προσδιορισµό της πρόβλεψης 

επισφάλειας. 
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5. Ανάλυση ενσώµατων Παγίων Περιουσιακών στοιχείων 

  
Γήπεδα - 
Οικόπεδα Μηχανήµατα 

Μηχ/τα & 
µηχ/κός 
εξοπλ. Ακιν. Υπο εκτέλεση Σύνολο 

01.01 - 31.12.2011           
Κόστος ή εκτίµηση 
έναρξης 0,00 0,00 0,00 235.539,44 235.539,44 
Αποσβέσεις 2011 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Αναποσβ. αξία 
31.12.11 0,00 0,00 0,00 235.539,44 0,00 

            

01.01 - 31.12.2012           
Κόστος ή εκτίµηση 
έναρξης 0,00 0,00 0,00 235.539,44 235.539,44 

Προσθήκες  0,00 5.602,64 3.164.000,00 763.133,48 3.932.736,12 
Μεταφορά  68.307,48 930.365,44   -998.672,92 0,00 

Σύνολα 31.12.2012 68.307,48 935.968,08 3.164.000,00 0,00 4.168.275,56 
Αποσβέσεις χρήσης 
2012 0,00 35.308,47 118.650,00 0,00 153.958,47 
Αναποσβ. αξία 
31.12.12 68.307,48 900.659,61 3.045.350,00 0,00 4.014.317,09 

 

6. Ανάλυση πελατών & λοιπών απαιτήσεων 

 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 31.12.2012 31.12.2011 

Πελάτες 1.112.719,28 0,00 

Χρεώστες διάφοροι 184.209,15 120.817,32 

Μεταβατικοί λογ/σµοί ενεργ. 198.910,18 9.100,00 

ΣΥΝΟΛΟ  1.495.838,61 129.917,32 
   

 
Η εύλογη αξία των εµπορικών απαιτήσεων προσεγγίζει τις λογιστικές αξίες. Η διοίκηση δεν αναµένει ζηµίες 
πέραν των σχηµατισθεισών προβλέψεων € 195.945,18, οι οποίες σχηµατίστηκαν για το τέλος ΑΠΕ και 
εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ως λοιπές προβλέψεις, από τη µη είσπραξη  των υπολοίπων 
των πελατών.  
 

Τα χρονικά όρια είσπραξης των απαιτήσεων από πελάτες για το Όµιλο και την Εταιρεία αναλύονται ως 
εξής: 
 

Συνολικές απαιτήσεις Μέχρι 90 ημέρες 
Από 90-150 

ημέρες 
150 ημέρες και 

άνω Σύνολο 
Εταιρεία 628.936,37 431.826,73 435.075,51 1.495.838,61 

 
7. Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 31.12.2012 31.12.2011 

Ταµείο 72,28 72,28 

Καταθέσεις όψεως 2.821,18 53.931,83 

ΣΥΝΟΛΟ  2.893,46 54.004,11 



Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΑΕ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2012 20 

 

8. Ανάλυση λογαριασµών της καθαρής θέσης 

 Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο 
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα σε € 165.000,00 διαιρούµενο σε 5.500 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 30,00 έκαστη. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΙΚΗ ΑΕΒΕ 2.750    50,00% 
ALKESTIS ENTERPRISES COMPANY 
LIMITED 2.750    50,00% 
ΣΥΝΟΛΟ 5.500 100,00% 

 

9. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 

  31.12.2012 31.12.2011 

Προµηθευτές 253.044,13 28.856,43 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες 795.229,61 230.305,52 

Πιστωτές διάφοροι 680.804,00 1.044,00 

Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 2.600,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ  1.731.677,74 260.205,95 

 

10. Υποχρεώσεις από φόρους 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ 

  31.12.2012 31.12.2011 

Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη 115.513,50 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ  115.513,50 0,00 

 
 
11. Ανάλυση αναβαλλόµενων φόρων 
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, οι οποίοι προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της 
λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, υπολογίζονται µε 
βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή και προέρχονται από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
 

 31/12/2012 31/12/2011 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 641.031,70 0,00 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 609.070,00 0,00 
Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων  31.961,70 0,00 

   

  31/12/2012 31/12/2011 

Υπόλοιπο έναρξης 0,00 0,00 
Φόρος προσαρµογών 31.961,70 0,00 
∆ιαφορά φορολογικών συντελεστών 0,00 0,00 
Υπόλοιπο τέλους 31.961,70 0,00 
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  31.12.2012 31.12.2011 

∆ιαφορές στα 
αποτελέσµατα 

χρήσεως 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις -609.070,00 0,00 -609.070,00 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 641.031,70 0,00 641.031,70 

Φορολογικές ζηµίες 
προηγούµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 
Καθαρές αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις στον 
Ισολογισµό 31.961,70 0,00 31.961,70 

 
Ο Εταιρεία υπολογίζει τον αναβαλλόµενο φόρο, µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Η επίδραση των αποτελεσµάτων χρήσεως από 
τη µεταβολή του αναβαλλόµενου φόρου ανήλθε σε € 31.961,70. 
 
 
12. Συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

Υπάρχουν συµβάσεις Leasing χρονικής περιόδου 120 µηνών, που αφορούν µηχανήµατα και λοιπό 
µηχανολογικό εξοπλισµό µεταξύ της εταιρείας του Οµίλου Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, που δραστηριοποιείται 
στον ενεργειακό τοµέα και της εταιρείας PROBANK LEASING ΑΕ. Όπως ήδη ανεφέρθη στην αναφορά περί 
µισθώσεων, τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται µε βάσει τις υπάρχουσες συµβάσεις χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων των παραπάνω εταιρειών του Οµίλου έχουν εγγραφεί ως περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου στις 
ενσώµατες ακινητοποιήσεις στην παρούσα αξία των ελαχίστων µισθωµάτων. Οι µισθωτικές πληρωµές 
µερίζονται σε µακροχρόνια υποχρέωση και σε χρηµατοοικονοµικό έξοδο που αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα  χρήσης. 
 
Τα ενσώµατα πάγια (µηχανήµατα & µηχανολογικός εξοπλισµός) που έχουν αποκτηθεί µε τις αναφερόµενες 
στον πίνακα χρηµατοδοτικές µισθώσεις δεν αποσβένονται στη διάρκεια των συµβάσεων (εντός 120 µηνών) 
αλλά στην ίδια χρονική περίοδο µε τα αντίστοιχα πάγια κυριότητας του Οµίλου (20 χρόνια για µηχανήµατα & 
µηχανολογικό εξοπλισµό) και τούτο διότι µετά τη λήξη όλων των ισχυουσών χρηµατοδοτικών µισθώσεων 
θα περιέλθουν άνευ ανταλλάγµατος στην κυριότητα του Οµίλου. 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
    

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 
Αναπόσβεστα 

Μηχ/τα 
leasing  

Χρηµατ/κό 
έξοδο 

Μακροχρόνια 
υποχρ. 
Leasing 

Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ       

Υπόλοιπα την 31.03.2012 3.164.000,00   3.164.000,00 

Καταβολή µισθωµάτων περιόδου 1/4-31/12/2012     -154.786,70 
Αποσβέσεις µηχανηµάτων περιόδου 1/4-31/12/2012 -118.650,00     
Χρηµατ/κό κόστος περιόδου 1/4-31/12/2012   -204.792,10   
Υπόλοιπα την 31.12.2012 3.045.350,00 -204.792,10 3.009.213,30 
    

 
Οι ηµεροµηνίες λήξης της υποχρέωσης από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  είναι οι εξής: 
 



Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΑΕ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2012 22 

 
  31/12/2012 
1 έτος  316.400,00 
Από 1 έως 2 έτη  316.400,00 
Από 2 έως 5 έτη  949.200,00 
Από 5 έτη και άνω 1.427.213,30 

Σύνολο 3.009.213,30 
 
 
13. Λοιπές προβλέψεις 
 
Υπάρχει ποσό  ύψους 195.945,18 €  που αφορά το σύνολο της πρόβλεψης που έχει σχηµατίσει η εταιρεία 
που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, και αφορά την έκτακτη 
εισφορά που επιβάλλεται επί των πωλήσεων ηλεκτρικού ρεύµατος από την 1.7-31.12.2012 και µετά, µε 
βάση το Ν. 4093/2012. Το σύνολο της πρόβλεψης που έχει εγγραφεί αποτελεί την µη παρακρατηθείσα 
µέχρι την 31.12.2012 εισφορά για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύµατος από 1.7-31.12.2012. 
 
 
14. Ανάλυση των λογαριασµών των αποτελεσµάτων 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 

  31.12.2012 31.12.2011 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 245.239,08 80,41 

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι 0,00 285,00 

ΣΥΝΟΛΟ  245.239,08 365,41 
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΑΙΚΗ ΑΕ 

  31.12.2012 31.12.2011 

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 1.814,41 66.72 

ΣΥΝΟΛΟ  1.814,41 66,72 

   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/ΕΞΟ∆Α 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 

  31.12.2012 31.12.2011 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή 
έσοδα 207,48 58,69 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 
έξοδα 367.132,83 15,37 

ΣΥΝΟΛΟ  366.925,35 43,32 

   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  / ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 2012 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ∆ιοίκηση ∆ιάθεση 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 1.996,70 0,00 

Παροχές τρίτων 1.261,87 0,00 
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Φόροι -  τέλη 43,20 0,00 
∆ιάφορα έξοδα 446,85 0,00 

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες 0,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ  3.748,62 0,00 

 

 

15. Φόρος εισοδήµατος 

Ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών ανέρχεται σε 20% για τα κέρδη της χρήσεως 2012. Σύµφωνα µε 
το άρθρο 9 του Ν. 4110/2013 ο φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 20% σε 26% και ισχύει από  
1/1/2013. 
 
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές στο τέλος της χρήσεως, αλλά τα 
κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται, παραµένουν εκκρεµείς για φορολογικούς σκοπούς, µέχρις ότου οι 
φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία των επιχειρήσεων. Οι φορολογικές 
ζηµίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, συµψηφίζονται µε κέρδη των πέντε επόµενων 
χρήσεων από τη χρήση που δηµιουργήθηκαν. 
 
Για τη χρήση του 2012 η εταιρεία ελέγχεται από την ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε στα πλαίσια της 
έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ.5 του Ν. 
2238/1994 όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού οικονοµικών. Ο 
έλεγχος θα ολοκληρωθεί τους επόµενους µήνες. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν 
πρόσθετες επιβαρύνσεις µετά τη ολοκλήρωση του ελέγχου. 
 
16.  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αποτελούν για την εταιρεία οι συναλλαγές των συνδεδεµένων εταιρειών 
οι οποίες συνίστανται σε πωλήσεις/ αγορές εµπορευµάτων , έσοδα ενοικίων / δαπάνη ενοικίων , έσοδα από 
παροχή υπηρεσιών / δαπάνη από παρασχεθείσες υπηρεσίες µεταξύ της εταιρείας αλλά και των 
συνδεδεµένων  εταιρειών. 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012  

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 
Έξοδα ενοικίων προς 
συνδεδ./∆ιοκ. Υποστ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 1.200,00 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 61,87 
Σύνολο 1.261,87 
 
  
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΛΟΥΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 31.12.11 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Λοιπές υποχρ. από συνδεδ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 422.525,61 
ΣΥΝΟΛΟ  422.525,61 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ∆ΛΠ 24 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Εταιρεία 

α) Έσοδα 0,00 
β) Έξοδα 681.497,87 
γ) Απαιτήσεις 0,00 
δ) Υποχρεώσεις 527.291,91 
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 0,00 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 
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17. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 
Με βάση τις διατάξεις του νόµου 4110/2013 ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος των νοµικών προσόπων 
στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 20% σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2013. 
 
Η µεταβολή αυτή του συντελεστή φορολογίας εκτιµάται ότι θα φέρει τις εξής µεταβολές στον αναβαλλόµενο 
φόρο:  Αύξηση αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης κατά 192 χιλ.€ καθώς επίσης και αύξηση 
αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης  κατά 183 χιλ. €. 
 
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων 
γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
 
 Η ∆ιοίκηση της εταιρείας Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ επανεξετάζει συνεχώς τις εκτιµήσεις της µε βάση ιστορικά 
δεδοµένα και προσδοκίες για προβλεπόµενα µελλοντικά γεγονότα σχετικά µε την συνολική πορεία και 
κατεύθυνση της εταιρείας, και βεβαίως τις αναθεωρεί όπου απαιτείται. 
 

Ασπρόπυργος,,,, 20 Μαρτίου 2013 
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