ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΑΓΟΡΑ HΛΔΚΣΡΗΚH ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΧΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
B. EΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ
4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 - 13ε ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2013-31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Δ. 47733/02/Β/00/99 ΑΡ.ΓΔΜΗ: 44658007000
ΠΟΑ ΚΛΔΗΟΜΔΝΖ ΥΡΖΔΧ 2013
ΠΟΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΔΧ 2012
ΠΑΘHΣΗΚΟ
ΑΞΗΑ ΚΣΖΔΧ
ΑΠΟΒΔΔΗ
ΑΝΑΠ.ΑΞΗΑ
ΑΞΗΑ ΚΣΖΔΧ
ΑΠΟΒΔΔΗ
ΑΝΑΠ.ΑΞΗΑ
Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
286.460,25
250.998,91
35.461,34
267.611,95
234.643,43
32.968,52
Ι. Μεηνρηθό Κεθάιαην
286.460,25
250.998,91
35.461,34
267.611,95
234.643,43
32.968,52
(10.000 μετοχές των 29,35€)

ΠΟΑ ΚΛΔΗΟΜ.
ΥΡΖΔΧ 2013

1. Καηαβιεκέλν
Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
ΙΙ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
1. Γήπεδα - Οηθόπεδα

382.131,83

0,00

382.131,83

382.131,83

0,00

382.131,83

3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα
5. Μεηαθνξηθά κέζα
6. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο

15.621.590,29
6.154,52
1.182.482,22
17.192.358,86

4.171.547,49
1.000,11
1.143.001,70
5.315.549,30

11.450.042,80
5.154,41
39.480,52
11.876.809,56

15.621.590,29
6.154,52
1.139.809,99
17.149.686,63

3.548.288,75
384,66
1.130.128,17
4.678.801,58

12.073.301,54
5.769,86
9.681,82
12.470.885,05

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΙΙ)

17.192.358,86

5.315.549,30

11.876.809,56

17.149.686,63

4.678.801,58

12.470.885,05

ΠΟΑ ΠΡΟΖΓ.
ΥΡΖΔΧ 2012

293.500,00

293.500,00

11.579.457,41
11.579.457,41

12.213.552,88
12.213.552,88

ΙΙΙ. Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο- Δπηρνξεγήζεηο
Δπελδύζεσλ - Γσξεέο παγίσλ
3.Λνηπέο επηρνξεγήζεηο
IV. Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα
1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό
3. Δηδηθά απνζεκαηηθά

97.833,33

97.833,33

-240.272.317,08

-335.578.932,86

-240.174.483,75

-335.481.099,53

937.624,77

937.624,77

-227.363.901,57

-322.036.421,88

160.055,45
2.358.930,98
2.518.986,43

122.287,97
769.720,00
892.007,97

1.217.593.412,79
397.750,76
77.908.468,76
21.788.267,28
44.990,57

726.737.008,24
1.323.264,01
74.959.497,69
14.545.882,07
50.461,94

5.927.845,25
1.323.660.735,41

1.117.012,95
818.733.126,90

3.004.918,33
142.580.344,12
145.585.262,45

7.978.985,29
12.442.463,80
20.421.449,09

1.244.401.082,72

518.010.162,08

7.979.470,12
7.979.470,12

7.220.774,68
7.220.774,68

V. Απνηειέζκαηα εηο λέν
ΙΙΙ. πκκεηνρέο & άιιεο καθξ/ζκεο ρξεκαη. απαηη.

Yπνινηπν θεξδώλ ρξήζεσο εηο λέν

πκκεηνρέο
7. Λνηπέο καθξ/ζκεο απαηηήζεηο

0,00
13.356,57

ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

`
13.122,36

11.890.166,13

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
ΙΙ. Απαηηήζεηο
1. Πειάηεο
κείνλ πξνβιέςεηο
11. Υξεώζηεο δηάθνξνη
12.Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ

679.796.342,52
0,00

376.478.520,80
0,00

679.796.342,52
110.777.982,02
7.998,31
790.582.322,85

IV. Γηαζέζηκα
1.Σακείν
3.Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο
ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΙΙ+ΓΙV)

12.484.007,41

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ)

500,17
5.765.555,63
5.766.055,80

217,75
3.160.175,82
3.160.393,57

796.348.378,65

493.116.835,73

0,00
436.127.076,60
436.127.076,60

0,00
12.376.350,42
12.376.350,42

1.244.401.082,72

518.010.162,08

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΙΚΟΙ
2. Υξεσζηηθνί ινγ/ζκνη εγγπήζεσλ θαη
εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ

Β.ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ
ππεξεζία γηά ζπληαμηνδόηεζε
2.Λεθζείζεο Δγγπήζεηο

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
376.478.520,80
113.472.884,05
5.037,31
489.956.442,16

E. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
1. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ
2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)

7.979.470,12
7.979.470,12

7.220.774,68
7.220.774,68

ΙΙ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
1. Πξνκεζεπηέο
2α. Δπηηαγέο πιεξσηέεο
4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ
5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε
6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
11. Πηζησηέο δηάθνξνη
ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΙΙ)

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘHΣΗΚΟΤ
2. Δμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
3.Λνηπνί Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Παζεηηθνύ

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘHΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ
2. Πηζησηηθνί ινγ/ζκνη εγγπήζεσλ θαη
εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ

ΚΑΣΑΣΑH ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡHΔΩ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013)
ΠΟΑ ΚΛΔΗΟΜΔΝΖ ΥΡΖΔΧ 2013

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

ΠΟΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜ. ΥΡΖΔΧ 2012

Η. Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζεως
Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)

3.112.748.130,81

3.872.422.138,53

Μείον: Κόζηνο πσιήζεσλ

3.937.518.195,39

4.245.270.772,45

Μηθηά απνηειέζκαηα (δεκία) εθκεηαιιεύζεσο

-824.770.064,58

-372.848.633,92

(+) Τπόινηπν απνη/ησλ θεξδώλ πξνεγ. ρξήζεσλ

Πιένλ: 1.Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
ύλνιν
ΜΔΗΟΝ: 1.Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Μεξηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο
ΠΛΔΟΝ:
1. Δζνδα ζπκκεηνρώλ

621.631.057,83
-203.139.006,75
6.556.937,34
-209.695.944,09

212.631.939,15
-160.216.694,77
4.921.543,28
-165.138.238,05

4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα
Μείνλ: 3. Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα

214.694,15
217.875,75

113.777,27
-3.181,60

634.095,50

95.306.615,78

-163.559.063,16
937.624,77

ύλνιν

96.244.240,55

-162.621.438,39

ΜΔΙΟΝ : 1. Φόξνο εηζνδήκαηνο
Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε

0,00
96.244.240,55

0,00
-162.621.438,39

95.343.679,55
-37.063,77

-146.041.308,63
-17.517.754,53

95.306.615,78

-163.559.063,16

937.624,77
96.244.240,55

937.624,77
-162.621.438,39

Η διάθεζη ηων αποηελεζμάηων γίνεηαι ως εξής:

91.853,76

2.135.383,53

5. Δηδηθά & έθηαθηα απνζεκαηηθά

-163.002.854,52

Απνζεκαηηθό Γηαρεηξηζηή - Δηδηθόο Λνγ/ζκόο ΑΠΔ
Απνζεκαηηθό Γηαζπλδέζεσλ - Λεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ

833.298,51
168.456,91

3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ

33.915,28

3. Έζνδα
4.Δζνδαπξνεγνύκελσλ
λ4254/2014 ρξήζεσλ

417.778.151,58

Μείον: 1. Δθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα

4. Έμνδα λ4254/2014

ΥΡΖΔΧ 2011

937.624,77

2.227.237,29

-209.699.125,69

2.Δζνδα πξνβιέςεσλ πξνεγ.ρξεζεο

3. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

ΠΟΑ ΠΡΟΖΓ.

ΥΡΖΔΧ 2012

2.113.460,02
214.694,15

Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκία) εθκεηαιιεύζεσο
ΗΗ.ΠΛΔΟΝ: Έθηαθηα απνηειέζκαηα
1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα

Καζαξά απνηειέζκαηα (δεκηέο) ρξήζεσο

ΠΟΑ ΚΛΔΗΟΜ.

0,00

418.446.162,36

3.710,68

8.171,72

798.809,70

1.549.792,34

112.637.900,51

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε)
ΜΔΗΟΝ:ύλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (Κέρδη) ΥΡΖΔΧ προ θόρων

113.440.420,89

8. Τπόινηπν εηο λέν

1.001.755,42

-556.208,64

1557964,06

305.005.741,47
95.306.615,78

-163.559.063,16

653.103,20
653.103,20

823.029,30
0,00

823.029,30

0,00

95.306.615,78

-163.559.063,16
Πειραιάς, 31 Μαϊοσ 2014

Ο Πρόεδρος ηοσ Γ.. και Γιεσθύνων ύμβοσλος

Σο Μέλος ηοσ Γ

Ο Λογιζηής

Γρ. Αναζηάζιος Γκαρής
ΑΓΣ AA032087

Κωνζηανηίνος Αδαμίδης
ΑΓΤ ΑΔ429605

Ανηώνης Εαρείθης
ΑΓΣ AI580639
ΑΡ.ΑΓΔΗΑ ΟΔΔ 22104 Α' ΣΑΞΖ

Έκθερη Ελέγχξσ Αμενάοςηςξσ Οοκωςξύ Ελεγκςή Λξγιρςή
Ποξπ ςξσπ Μεςόχξσπ ςηπ εςαιοείαπ "ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων :Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο “ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ ΑΓΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ”, νη νπνί εο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο
απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα.
Δςθύνη τηρ Γιοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ: Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ θσδ.Ν.
2190/1920, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θ αηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δςθύνη τος Δλεγκτή: Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έ ιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη
δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηή ζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδε η ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο
πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγ ρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ η σλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη
αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο.
Βάση για Γνώμη με Δπιυύλαξη:Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο ζέκαηα:1. Ο ινγαξηαζκόο “Γ.ΙΙ.1 Πειάηεο” πεξηιακβάλεη απαηηήζεηο πνζνύ € 133,5 εθαη. από ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ έρνπλ ήδε δηαγξαθεί από ην ζρεηηθό Μεηξών πνπ ηεξεί ε εηαη ξία. Οη απαηηήζεηο είραλ θαηαζηεί
ιεμηπξόζεζκεο ήδε από ην 2011, νπόηε θαη – κε ζθνπό ηελ είζπξαμή ηνπο – ε εηαηξεία πξνρώξεζε ζε δηθαζηηθέο ελέξγεηεο ζε βάξνο ησ λ ππνρξέσλ, θαζώο επίζεο θαη ζε ζπληεξεηηθέο θαη αλαγθαζηηθέο θαηαζρέζεηο ζε ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο νξηζκέλσλ εμ απηώλ. Οη εθθξεκείο έλδηθεο δηαθνξέο δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα
ηειεζηδηθήζεη.Έλαληη ηεο απαίηεζεο απηήο δελ έρεη ζρεκαηηζηεί θάπνηα πξόβιεςε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.Η έθβαζε ησλ λνκηθώλ απηώλ ελεξγεηώλ, όζν θαη ην πνζνζηό είζπξαμεο ησλ πνζώλ πνπ ελδερνκέλσο επηδηθαζηνύλ ζηνπο ελαρζέληεο, δελ είλαη δπλαηόλ λα εθηη κεζεί. Γηα ηνλ ιόγν απηό δελ είκαζηε ζε ζέζε λα
εθθξάζνπκε γλώκε επί ηεο αλαθηεζηκόηεηαο ηνπ πνζνύ απηνύ.2. Σα αξλεηηθά Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηαηξίαο ( € 227,3 εθαη.) μεπεξλνύλ ηα 9/10 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (€ 0,3 εθαη.). Σα πξόζθαηα ζεζκνζεηεκέλα (Ν. 4254/14) κέηξα ππέξ ηνπ Δηδηθνύ Λνγ-ζκνύ ΑΠΔ & ΗΘΤΑ, κε ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ
ζρεηηθνύ Δηδηθνύ Απνζεκαηηθνύ, απέθεξαλ άκεζα έζνδα πνζνύ € 305,1 εθαη., ελώ εθηηκάηαη όηη κέρξη 31.12.2014 ζα θαιύςνπλ έλα επηπιένλ πνζό € 116,5 εθαη. Όκσο θαη κεηά ηε δεκηνπξγία ησλ πξναλαθεξόκελσλ εζόδσλ, ζα ζπλερίζεη – όισλ ησλ ππνινίπσλ παξαγόλησλ παξακελόλησλ σο έρνπλ - λα ζπληξέρεη ιόγνο
εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 48 Ν. 2190/20.3. Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 έσο θαη 2010. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Η εηαηξ ία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ
πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ λα θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξόβιεςε γηα ηελ ε λδερόκελε απηή ππνρξέσζε. Από ηνλ έιεγρό καο, δελ έρνπκε απνθηήζεη εύινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο πξόβι εςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη. Οη ρξήζεηο 2011 θαη 2012
έρνπλ ειεγρζεί από ηνπο Οξθσηνύο Διεγθηέο Λνγηζηέο ησλ αληίζηνηρσλ ρξήζεσλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Ν. 22 38/1994. Ο έιεγρνο ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κ εηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο.
Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο εθηηκνύκε όηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
Γνώμη με Δπιυύλαξη: Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξ. „Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε‟, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο “ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ ΑΓΟΡΑ ΗΛΔΚΣ ΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ” θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, θαζώο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκε λία απηή ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920.
Έμυαση Θέματορ: Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 14.β.ΙΙ ηνπ πξνζαξηήκαηνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ηεο εηαηξείαο έρνπλ αζθεζε ί αγσγέο από ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη από παξαγσγνύο ΑΠΔ, δηεθδηθώληαο πιένλ ησλ απαηηήζεώλ ηνπο θαη ηό θνπο ππεξεκεξίαο. Η ηειηθή
έθβαζε ησλ αγσγώλ απηώλ δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ζην παξόλ ζηάδην θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί νπνηαδήπνηε πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ηε γλώκε καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό.
Άλλο Θέμα: Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο “ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ ΑΓΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ” γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 είραλ ειεγρζεί από άιινλ Οξθσηό Διεγθηή Λνγηζηή, ν νπνίνο εμέθξαζε γλώκε κε επηθύιαμε ηελ 6ε Ινπλίνπ 2013 α λαθνξηθά α) κε ηελ δπλαηόηεηα
αλάθηεζεο ιεμηπξόζεζκσλ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ πνζνύ επξώ 135 εθαη. θαη β) γηα ηελ ηθαλόηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζ ηεξηόηεηά ηεο γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα.
Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων: Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκη θέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
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