ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
∆ιάταξη και περίληψη της

Απάντηση

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας
α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές
διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονοµικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την
εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής
εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου
αυτού.

∆εν έγινε.

β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του
αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του
ισολογισµού και του λογαριασµού «Αποτελέσµατα
Χρήσεως».

∆εν έγινε.

γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον
προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ) Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και
στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική
αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το
απαιτεί.
ε) Άρθρο 42β παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του
Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς
αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων
προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και
συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης
χρήσεως.

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

∆εν έγιναν.

∆εν έγιναν.

Παρ. 2. Αποτίµηση Περιουσιακών στοιχείων
α) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. α΄: Μέθοδοι αποτιµήσεως
των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για
αποτιµήσεις τους.

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία
της τιµής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία
των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις
προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. Αποσβέσεις στη
χρήση αυτή διενεργήθηκαν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
από το Π∆ 299/2003.
2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων
υποτιµήσεως.
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3) Τα λοιπά χρεόγραφα (τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής
καταθέσεως) αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους.

β) Άρθρου 43α παρ. 1 εδάφ. α΄: Βάσεις µετατροπής σε
ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο
νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των
συναλλαγµατικών διαφορών.

∆εν υπάρχουν

γ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Αποτίµηση των
χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία. Όταν η
αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων έχει γίνει
στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

∆εν υπάρχουν χρηµατοοικονοµικά µέσα.

δ) Άρθρο 43α § 1-ιθ: Αποτίµηση των
χρηµατοοικονοµικών µέσων σε διαφορετική αξία της
εύλογης. Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων σε
διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίµηση των
χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν έχει γίνει στην
εύλογη αξία σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 43γ
του κωδ. N. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται
πληροφορίες.

∆εν υπάρχουν χρηµατοοικονοµικά µέσα.

ε) Άρθρο 43 παρ. 2 : Παρέκκλιση από τις µεθόδους
και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών
µεθόδων αποτιµήσεως.

∆εν έγινε.

στ) Άρθρο 43 παρ 7 εδάφ. β΄: Αλλαγή µεθόδου
υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.

∆εν έγινε.

ζ) Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ. γ΄: Παράθεση της διαφοράς,
µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και
κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους,
εφόσον είναι αξιόλογη.

∆εν υπάρχουν διαφορές.

η) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της
γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο,
αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του
λογαριασµού «∆ιαφορές Αναπροσαρµογής».

Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, δεν προέκυψε υποχρέωση
αναπροσαρµογής της αξίας κτήσης των παγίων της
εταιρείας κατά την 31.12.2012.
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Παρ. 3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων
και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας µε τις πληροφορίες
που απαιτεί η διάταξη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

31/12/2011

ΧΡΗΣΗΣ
2012

ΧΡΗΣΗΣ
2012

31/12/2012

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΕΩΣ 31/12/11

ΧΡΗΣΗΣ
2012

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ

Μειώσεις
2012

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΑΞΙΑ
31/12/2012

Γήπεδα - Οικόπεδα

382.131,83

0,00

0,00

382.131,83

0,00

0,00

0,00

0,00

382.131,83

Κτίρια και τεχνικά
έργα
Μεταφορικά µέσα

15.621.590,29

0,00

0,00

15.621.590,29

2.769.215,32

779.073,43

0,00

3.548.288,75

12.073.301,54

4.254,31

6.154,52

4.254,31

6.154,52

1.861,28

756,91

2.233,53

384,66

5.769,86

1.314.790,19

14.838,65

189.818,85

1.139.809,99

1.307.994,04

7.177,59

185.043,46

1.130.128,17

9.681,82

17.322.766,62

20.993,17

194.073,16

17.149.686,63

4.079.070,64

787.007,93

187.276,99

4.678.801,58

12.470.885,05

200.590,12

30,00

-66.991,83

267.611,95

103.851,23

36.021,37

-94.770,83

234.643,43

32.968,52

200.590,12

30,00

-66.991,83

267.611,95

103.851,23

36.021,37

-94.770,83

234.643,43

32.968,52

17.523.356,74

21.023,17

127.081,33

17.417.298,58

4.182.921,87

823.029,30

92.506,16

4.913.445,01

12.503.853,57

Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισµός
ΣΥΝΟΛΟ
Λοιπά έξοδα
εγκαταστάσεως
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

β) Άρθρο 43 παρ. 5 εδάφ. δ΄: Προβλέψεις για
υποτίµηση ενσωµάτων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων.

∆εν σχηµατίστηκαν.

γ) Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ. ε΄: Ανάλυση και
επεξήγηση
των
ποσών
των
εξόδων
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που
αφορούν τη χρήση.

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως (Λογισµικά Προγράµµαταέξοδα µετεγκαταστάσεως) προσθήκες στη χρήση 67.021,83€ µετά
τον οριστικό διαχωρισµό των παγίων του κλάδου που αποσχίστηκε
συνολικό υπόλοιπο λογαριασµού 31/12/2012 267.611,95€

(δ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε : Προβλέψεις για
υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών
στοιχείων.

∆εν σχηµατίστηκαν

(ε) Άρθρο 43 παρ. 3γ : Tα ποσά και ο
λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα
χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) ή την
αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή
πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά
για κτήσεις παγίων στοιχείων.

∆εν υπάρχουν

στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση
και επεξήγηση των κονδυλίων ‘’Έξοδα
ερευνών και αναπτύξεως’’, ‘’Παραχωρήσεις
και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας’’ και
‘’Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)’’.

∆εν υπάρχουν.
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Παρ. 4. Συµµετοχές
α) Άρθρο 43 παρ. 1 εδάφ. β΄: Συµµετοχές στο
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό
µεγαλύτερο από 10%.

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

β)
Άρθρο 43α παρ. 1-β που προστέθηκε µε το
άρθρο 3, Π.∆. 326/1994: Όταν η ΑΕ (ή ΕΠΕ και οι ΕΕ
κατά µετοχές) συµµετέχουν στο κεφάλαιο άλλων
επιχειρήσεων(π.χ.
Οµόρρυθµες,
Ετερόρρυθµες
εταιρείες) στις οποίες η ΑΕ (ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατά
µετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόµενοι εταίροι.

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιε΄: Σύνταξη ενοποιηµένων ∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
οικονοµικών
καταστάσεων
στις
οποίες
περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
Παρ. 5. Αποθέµατα και λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία
α) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ια΄: Αποτίµηση
αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών
ελαφρύνσεων.

∆εν έγινε παρέκκλιση.

β) Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ. ι΄: ∆ιαφορές από
υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
και λόγοι στους οποίους οφείλονται

∆εν υπάρχουν.

Παρ. 6. Μετοχικό Κεφάλαιο
α) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. δ΄: Κατηγορίες µετοχών,
στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο, ανέρχεται σε 293.500,00 € και
διαιρείται σε 10.000 τεµ. ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής
αξίας 29,35 € η κάθε µία.
Κατά την 31/12/2012 τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας είχαν
κατέλθει το 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου
συντρέχουν οι λόγοι εφαρµογής του άρθρου 48 Κ.Ν.
2190/1920.

β) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. γ΄: Εκδοθείσες µετοχές
µέσα στη χρήση για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.

∆εν εκδόθηκαν.

γ) Άρθρο 43 α παρ. 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι ∆εν εκδόθηκαν
και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα.
δ) Άρθρο 43α 1 εδάφ. ιστ΄: Απόκτηση ίδιων µετοχών
µέσα στην παρούσα χρήση.

∆εν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις
α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ΄: Ανάλυση του
λογαριασµού «Λοιπές Προβλέψεις» αν το ποσό του
είναι σηµαντικό.

Στην παρούσα χρήση έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη
αποζηµίωσης του συνόλου του προσωπικού, λόγω εξόδου από
την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, συνολικού ποσού
122.287,97.
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β) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ζ΄: Οι οικονοµικές
δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν εµφανίζονται
στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής
ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις
για συνδεδεµένες επιχειρήσεις.

∆εν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιβ΄: Πιθανές οφειλές
σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης
και των προηγούµενων χρήσεων, εφόσον δεν
εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για τα έτη 2008, 2009 και 2010
από τις φορολογικές αρχές και στη βάση των µη ευρηµάτων
από προηγούµενες χρήσεις δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για
ανέλεγκτες χρήσεις, δεδοµένου ότι τα ευρήµατα ελέγχων
προηγούµενων χρήσεων ήταν ασήµαντα σε συνδυασµό µε το
γεγονός ότι εντός της κλειόµενης και των προηγούµενων
χρήσεων 2010 και 2009 λόγω του σηµαντικού ύψους
φορολογικών ζηµιών, η πιθανότητα εκροής πόρων λόγω
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που ενδεχοµένως να
προκύψουν στο µέλλον κατά τον έλεγχο των εν λόγω
χρήσεων είναι µικρή.

δ) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. στ΄: Μακροπρό-θεσµες
υποχρεώσεις πάνω από πέντε έτη.

∆εν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε ∆εν υπάρχουν
εµπράγµατες ασφάλειες:
Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί
Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των
µεταβατικών λογαριασµών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα»
και «Έξοδα χρήσεως δουλευµένα».

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Εισφορά Αλληλεγγύης επί αναµενόµενων τιµολογίων ΑΠΕ

2.049.793,10

Εισφορά Αλληλεγγύης ΑΠΕ από
∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ

10.326.557,32

Σύνολο

12.376.350,42

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα Χρήσεως ∆ουλευµένα
Αµοιβές σε ελεγκτικές εταιρείες

90.000,00

Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά

1.390,35

Επισκευές&Συντηρήσεις

1.114,10

Φωτισµός
Υδρευση (ΕΥ∆ΑΠ)

10.552,44
991,98

ΗΕΠ Παραγωγή

4.780.416,94

ΗΕΠ Εισαγωγή

3.094.519,48

Σύνολο
2.Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί
παθητικού

7.978.985,29

∆απάνη ΦΒ σε στέγες

21.122,74

Αγορές υπό τακτοποίηση

12.421.341,06

Σύνολο

12.442.463,80
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Παρ. 9. Λογαριασµοί Τάξεως
Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως,
στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις
πληροφορίες της επόµενης παραγράφου 10.

Αφορούν εγγυητικές επιστολές
για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως
συµβάσεων ύψους
7.220.774,68 €

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

∆εν υπάρχουν.

Παρ. 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
α) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. 1ιγ΄: Αµοιβές µελών οργάνων
διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας.

Aµοιβές µελών ∆.Σ.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1 – ιγ: Υποχρεώσεις που
δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων
διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

∆εν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1 – ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και
πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών
συµβουλίων και διαχειριστές).

∆εν υπάρχουν

116.468,42 €

Παρ. 12. Αποτελέσµατα Χρήσης
α) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. η΄: Κύκλος εργασιών κατά
κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (Ο
κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο
42ε παρ.15 εδάφιο α΄).

Αφορά άσκηση δραστηριότητας
-Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΗΕΠ-Αποκλίσεις

3.467.273.322,10€

-Εσοδα ΕΤΜΕΑΡ

337.047.547,37€

-Ειδικό Τέλος Λιγνίτη

48.301.307,70€

-Εσοδο από Μη διασυνδ.νησιά

14.103.346,94€

-Ανάκτηση ∆ιοκ.∆απανών
Σύνολο

5.696.214,42€
3.872.422.138,53€

Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης
-Εισφορά Αλληλεγγύης

106.514.569,58€

-Εισφορά Αλληλεγ.∆Ε∆ΗΕ

15.792.669,39€

-∆ικαιώµατα Ρύπων

74.278.210,00€

-Εισφορά ΕΡΤ

16.046.490,18€

Σύνολο

212.631.939,15€
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Μέσος όρος προσωπικού άτοµα
Μέσος όρος προσωπικού κατά
κατηγορίες :
∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσ.
άτοµα

31

31

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού :
-∆ιοικητικού
(υπαλληλικού)
προσωπικού :
Μισθοί
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Σύνολο
γ) Άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. β΄: Ανάλυση των έκτακτων
και ανόργανων εξόδων και εσόδων δηλαδή των
λογαριασµών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και
«έκτακτα και ανόργανα έσοδα». Αν τα ποσά των
λογαριασµών «έκτακτες ζηµιές» και «έκτακτα κέρδη»
είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του
άρθρου 43α 1 & 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε
βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Ελλ. Γεν.
Λογ. Σχεδίου).

1.125.110,50€
313.623,72€
1.438.734,22€

1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
Φορολογικά Πρόστιµα και
προσαυξήσεις
Ζηµιά συναλ/κών διαφορών
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Σύνολο

2.015,40€
291,61€
5.864,71€
8.171,72€

2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:
Αναλ. στη χρήση επιχορ.
παγίων επενδύσεων

788.217,69€

Έσοδα από προβλέψεις

168.456,91€

Λοιπά έκτ. & ανόργ. Έσοδα
Σύνολο

δ) Άρθρο 42ε παρ.15 εδάφ. β’: Ανάλυση των
λογαριασµών «Έσοδα προηγουµένων χρήσεων», «Έσοδα
από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων» και «Έξοδα
προηγουµένων χρήσεων».

45.080,82€
1.101.755,42€

1) Έξοδα προηγουµένων χρήσεων:
Περιοδική εκκαθάριση
προµηθευτών δικτύου
Λοιπά έξοδα προηγ. χρήσεων
Σύνολο

1.549.680,11€
112,23€
1.549.792,34€

Παρ. 13 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

Άρθρο 43α παρ. 1-ζα: Οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί η
εταιρεία µε τα συνδεόµενα µέρη, περιλαµβανοµένου και
του ποσού αυτών των συναλλαγών, της φύσης της σχέσης
του
συνδεόµενου
µέρους,
καθώς
και
άλλων
πληροφοριακών στοιχείων για τις συναλλαγές, τα οποία
είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονοµικής
θέσης της εταιρείας, εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι
ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους
συνήθεις όρους της αγοράς.

∆εν υπάρχουν
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Παρ. 14 Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της αρχής της
πιστής εικόνας.
α) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιζ΄: Οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της
νοµοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.

1) Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την
εταιρεία,
το
οικονοµικό
αποτέλεσµα
αυτής,
διαµορφώνεται µέσω της ανάκτησης των ∆ιοικητικών
∆απανών
και
ανέρχεται
σε
επίπεδα
που
προκαθορίζονται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ).
2) Όπως φαίνεται στην κατάσταση του λογαριασµού
αποτελεσµάτων χρήσεως, τα καθαρά αποτελέσµατα της
χρήσης 2012 διαµορφώθηκαν σε ζηµία της τάξης των
163.559.063,16€. Το εν λόγω αποτέλεσµα προκύπτει
από τα ακόλουθα:
- έλλειµµα του αποθεµατικού της ενέργειαςΑΠΕ………………………………… 146.041.308,63€
-έλλειµµα του αποθεµατικού των διασυνδέσεων
………………………………………. 21.421.280,67€
-πλεόνασµα
από
τις
λοιπές
δραστηριότητες
(λειτουργικές δαπάνες,κλπ)…………….1.790.066,12€
-πλεόνασµα από έκτακτο
αποθεµατικό που
δηµιουργήθηκε από την είσπραξη µερίσµατος από τη
συµµετοχή στον Α∆ΜΗΕ ΑΕ ……… 2.113.460,02€
Με βάση τα ανωτέρω, τα ειδικά αποθεµατικά
επιβαρύνονται µε περαιτέρω έλλειµµα ύψους
163.559.063,16€ την 31/12/2012 διαµορφώνοντας το
συνολικό έλλειµµα των αποθεµατικών αυτών σε
335.578.932,86€ που αναλύεται σε
- έλλειµµα του αποθεµατικού της ενέργειαςΑΠΕ………………………………… 345.146.812,06€
-πλεόνασµα του αποθεµατικού των διασυνδέσεων
………………………………………. 4.327.038,63€
-πλεόνασµα
από
τις
λοιπές
δραστηριότητες
(λειτουργικές
δαπάνες,
εκτακτο
αποθεµατικό
κλπ)……………………….………………5.240.840,57€
µε αποτέλεσµα την περαιτέρω µείωση των Ιδίων
Κεφαλαίων
σε
(322.036.421,88€)
από
(157.607.960,13€) που ήταν την προηγούµενη χρήση
και τη διατήρησή τους για τρίτη συνεχόµενη χρήση σε
επίπεδα κάτω του 1/10 του καταβληµένου Μετοχικού
Κεφαλαίου (βλ. παρ 6 α).
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας συνέταξε τις οικονοµικές
καταστάσεις επικαλούµενη την «αρχή της συνέχισης
της δραστηριότητας».
3) Η αµοιβή για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων
λογαριασµών στην ελεγκτική εταιρεία ανήλθε σε
60.000,00€.

β) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιζ΄: Οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες που
κρίνονται αναγκαίες για την
επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης
των µετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης µιας
πιστής
εικόνας
της
περιουσίας,
της
χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων

Ι) Βάσει ιδίως του άρθρου (99) του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’
179/22.08.2011),καθώς και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στις διατάξεις του ν.2166/1993 (ιδίως αρθρα 1 έως 5), και
του κ.ν. 2190/1920 (ιδίως αρθρα 68 εως 79), η εταιρεία
∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ προέβη στο νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό της δραστηριότητας της ∆ιαχείρισης του
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χρήσης της εταιρίας.

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις
λοιπές δραστηριότητες της, µε απόσχιση και εισφορά του
κλάδου της Μεταφοράς στην εταιρεία µε την επωνυµία
«Ανεξαρτητος ∆ιαχειριστης Μεταφορας Ηλεκτρικης
Ενεργειας ΑΕ» µε διακριτικό τίτλο Α∆ΜΗΕ ΑΕ.
Η απόσχιση και εισφορά του Κλαδου ολοκληρώθηκε την
31/1/2012 µε την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» ΦΕΚ 1007/09.02.2012
ΙΙ) Κατά της εταιρίας έχουν ασκηθεί αγωγές από
συµµετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και από
παραγωγούς ΑΠΕ, διεκδικώντας πλέον των απαιτήσεών
τους και τόκους υπερηµερίας. Η τελική έκβαση των
αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο
παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηµατιστεί
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις.

Πειραιάς, 6 Ιουνίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ ∆Σ

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Α.∆.Τ. Τ530116

∆ρ.ΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.∆.Τ ΑΑ032087

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΑΡΕΙΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Α.∆.Τ. AI 580639
A.M. OEE 22104
A’ TAΞHΣ.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Βεβαιώνουµε ότι το ανωτέρω προσάρτηµα που αποτελείται από εννιά (9) σελίδες είναι αυτό που
αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 6/6/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 79 104 34 ΑΘΗΝΑ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

Αντώνιος Αθ. Γιατράς
Α.Μ. ΣΟΕΛ 19141
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