ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ
ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2013 - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013)
(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη)
«ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.»
Γιάηαξη και πεπίλητη ηηρ

Απάνηηζη

Παπ. 1. ύννομη καηάπηιζη και δομή ηυν οικονομικών καηαζηάζευν Παπεκκλίζειρ πος έγιναν σάπιν ηηρ απσήρ ηηρ ππαγμαηικήρ εικόναρ
α) Άξζξν 42α παξ. 3: Παξέθθιηζε από ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο πεξί θαηαξηίζεσο ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ, πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ
εκθάληζε, κε απόιπηε ζαθήλεηα, ηεο πξαγκαηηθήο
εηθόλαο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
απηνύ.

Γελ έγηλε.

β) Άξζξν 42β παξ. 1: Παξέθθιηζε από ηελ αξρή ηνπ
ακεηάβιεηνπ ηεο δνκήο θαη κνξθήο εκθαλίζεσο ηνπ
ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ «Απνηειέζκαηα
Υξήζεσο».

Γελ έγηλε.

γ) Άξζξν 42β παξ. 2: Καηαρώξεζε ζηνλ
πξνζηδηάδνληα ινγαξηαζκό ζηνηρείνπ ζρεηηδόκελνπ κε
πεξηζζόηεξνπο ππνρξεσηηθνύο ινγαξηαζκνύο.

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε.

δ) Άξζξν 42β παξ. 3: Πξνζαξκνγή ζηε δνκή θαη
ζηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκώλ κε αξαβηθή
αξίζκεζε, όηαλ ε εηδηθή θύζε ηεο επηρεηξήζεσο ην
απαηηεί.
ε) Άξζξν 42β παξ. 4: πκπηύμεηο ινγαξηαζκώλ ηνπ
Ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο
αξηζκνύο, γηα ηηο νπνίεο (ζπκπηύμεηο) ζπληξέρνπλ νη
πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαηάμεσο απηήο.
ζη) Άξζξν 42β παξ. 5: Αλακνξθώζεηο θνλδπιίσλ
πξνεγνύκελεο ρξήζεσο γηα λα θαηαζηνύλ νκνεηδή θαη
ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο θιεηόκελεο
ρξήζεσο.

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε.

Γελ έγηλαλ.

Γελ έγηλαλ.

Παπ. 2. Αποηίμηζη Πεπιοςζιακών ζηοισείυν
α) Άξζξν 43α παξ. 1 εδάθ. α΄: Μέζνδνη απνηηκήζεσο
ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνινγηζκνύ ησλ
απνζβέζεσλ θαζώο θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα
απνηηκήζεηο ηνπο.

1) Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία
ηεο ηηκήο θηήζεσο, ε νπνία είλαη πξνζαπμεκέλε κε ηελ αμία
ησλ πξνζζεθώλ θαη βειηηώζεσλ θαη κεησκέλε κε ηηο
πξνβιεπόκελεο από ην λόκν απνζβέζεηο. Απνζβέζεηο ζηε
ρξήζε απηή δηελεξγήζεθαλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα
από ηελ παξάγξαθν 22 ηνπ λ4110/2013.
2) Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ πξνβιέςεσλ
ππνηηκήζεσο.
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3) Σα ινηπά ρξεόγξαθα (ηίηινη κε ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο
θαηαζέζεσο) απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία θηήζεώο ηνπο.

β) Άξζξνπ 43α παξ. 1 εδάθ. α΄: Βάζεηο κεηαηξνπήο ζε
επξώ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εθθξαζκέλσλ ζε μέλν
λόκηζκα (Ξ.Ν.) θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ
ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ.

Γελ ππάξρνπλ

γ) Άξζξν 43α § 1-ηδ: Απνηίκεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ ζηελ εύινγε αμία. Όηαλ ε
απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ έρεη γίλεη
ζηελ εύινγε αμία πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο.

Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.

δ) Άξζξν 43α § 1-ηζ: Απνηίκεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ ζε δηαθνξεηηθή αμία ηεο
εύινγεο. Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ ζε
δηαθνξεηηθή αμία ηεο εύινγεο. Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ δελ έρεη γίλεη ζηελ
εύινγε αμία ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 43γ
ηνπ θσδ. N. 2190/1920 πξέπεη λα παξέρνληαη
πιεξνθνξίεο.

Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.

ε) Άξζξν 43 παξ. 2 : Παξέθθιηζε από ηηο κεζόδνπο
θαη ηηο βαζηθέο αξρέο απνηηκήζεσο. Δθαξκνγή εηδηθώλ
κεζόδσλ απνηηκήζεσο.

Γελ έγηλε.

ζη) Άξζξν 43 παξ 7 εδάθ. β΄: Αιιαγή κεζόδνπ
ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θόζηνπο
παξαγσγήο ησλ απνζεκάησλ ή ησλ θηλεηώλ αμηώλ.

Γελ έγηλε.

δ) Άξζξν 43 παξ. 7 εδάθ. γ΄: Παξάζεζε ηεο δηαθνξάο,
κεηαμύ ηεο αμίαο απνηηκήζεσο ησλ απνζεκάησλ θαη
θηλεηώλ αμηώλ θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο,
εθόζνλ είλαη αμηόινγε.

Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο.

ε) Άξζξν 43 παξ. 9: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο
γελόκελεο κέζα ζηε ρξήζε, κε βάζε εηδηθό λόκν,
αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ θαη παξάζεζε ηεο θηλήζεσο ηνπ
ινγαξηαζκνύ «Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο».

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2065/1992, όπσο απηέο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, δελ πξνέθπςε ππνρξέσζε
αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο θηήζεο ησλ παγίσλ ηεο
εηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2013.
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Παπ. 3. Πάγιο Δνεπγηηικό και έξοδα εγκαηαζηάζευρ
α) Άξζξν 42ε παξ. 8: Μεηαβνιέο πάγησλ ζηνηρείσλ
θαη εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνύο απνζβέζεσο).

Παξαζέηεηαη ζρεηηθόο πνιύζηεινο πίλαθαο κε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ απαηηεί ε δηάηαμε.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ

ΠΡΟΘΖΚΔ

ΜΔΗΩΔΗ

ΑΞΗΑ
ΚΣΖΖ

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ

31/12/2012

ΥΡΖΖ
2013

ΥΡΖΖ
2013

31/12/2013

ΑΠΟΒΔΔΗ
ΔΩ31/12/12

ΥΡΖΖ
12

ΑΝΑΠ/ΣΖ
ΤΝΟΛΗΚΔ

ΑΞΗΑ 31/12/13

Γήπεδα - Οηθόπεδα

382.131,83

0,00

0,00

382.131,83

0,00

0,00

0,00

382.131,83

Κηίξηα θαη ηερληθά
έξγα
Μεηαθνξηθά κέζα

15.621.590,29

0,00

0,00

15.621.590,29

3.548.288,75

623.258,74

4.171.547,49

11.450.042,80

6.154,52

384,66

615,45

1.000,11

5.154,41

1.182.482,22

1.130.128,17

12.873,53

1.143.001,70

39.480,52

17.192.358,86

4.678.801,58

636.747,72

5.315.549,30

11.876.809,56

286.460,25

234.643,43

16.355,48

250.998,91

35.461,34

Έπηπια & ινηπόο
εμνπιηζκόο
ΤΝΟΛΟ
Λνηπά έμνδα
εγθαηαζηάζεσο
ΤΝΟΛΟ

6.154,52
1.139.809,99

42.672,23

17.149.686,63

42.672,23

267.611,95

18.848,30

267.611,95

18.848,30

0,00

286.460,25

234.643,43

16.355,48

250.998,91

35.461,34

17.417.298,58

61.520,53

0,00

17.478.819,11

4.913.445,01

653.103,20

5.566.548,21

11.912.270,90

0,00

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

β) Άξζξν 43 παξ. 5 εδάθ. δ΄: Πξνβιέςεηο γηα
ππνηίκεζε ελζσκάησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ.

Γελ ζρεκαηίζηεθαλ.

γ) Άξζξν 43 παξ. 3 εδάθ. ε΄: Αλάιπζε θαη
επεμήγεζε
ησλ
πνζώλ
ησλ
εμόδσλ
εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνύο απνζβέζεσο) πνπ
αθνξνύλ ηε ρξήζε.

Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο (Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηαέμνδα κεηεγθαηαζηάζεσο) πξνζζήθεο ζηε ρξήζε 18.848,30€ κεηά
ηνλ νξηζηηθό δηαρσξηζκό ησλ παγίσλ ηνπ θιάδνπ πνπ απνζρίζηεθε
ζπλνιηθό ππόινηπν ινγαξηαζκνύ 31/12/2013 286.460,25€

(δ) Άξζξν 43 παξ. 5-ε : Πξνβιέςεηο γηα
ππνηίκεζε ελζώκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ.

Γελ ζρεκαηίζηεθαλ

(ε) Άξζξν 43 παξ. 3γ : Tα πνζά θαη ν
ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ
δηαθνξώλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ παξνύζα
ρξήζε, θαηά ηελ πιεξσκή (δόζεσλ) ή ηελ
απνηίκεζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο δαλείσλ ή
πηζηώζεσλ, ρξεζηκνπνηεζέλησλ απνθιεηζηηθά
γηα θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ.

Γελ ππάξρνπλ

ζη) Άξζξν 43 παξ. 4 εδάθ. α΄ θαη β΄: Αλάιπζε
θαη επεμήγεζε ησλ θνλδπιίσλ ‘’Έμνδα
εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο’’, ‘’Παξαρσξήζεηο
θαη δηθαηώκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο’’ θαη
‘’Τπεξαμία επηρεηξήζεσο (GOODWILL)’’.

Γελ ππάξρνπλ.
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Παπ. 4. ςμμεηοσέρ
α) Άξζξν 43 παξ. 1 εδάθ. β΄: πκκεηνρέο ζην
θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ κε πνζνζηό
κεγαιύηεξν από 10%.

Γελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε απηή.

β)
Άξζξν 43α παξ. 1-β πνπ πξνζηέζεθε κε ην
άξζξν 3, Π.Γ. 326/1994: Όηαλ ε ΑΔ (ή ΔΠΔ θαη νη ΔΔ
θαηά κεηνρέο) ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαην άιισλ
επηρεηξήζεσλ(π.ρ.
Οκόξξπζκεο,
Δηεξόξξπζκεο
εηαηξείεο) ζηηο νπνίεο ε ΑΔ (ή ΔΠΔ ή ΔΔ θαηά
κεηνρέο) είλαη απεξηόξηζηα επζπλόκελνη εηαίξνη.

Γελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε απηή.

γ) Άξζξν 43α παξ. 1 εδάθ. ηε΄: ύληαμε ελνπνηεκέλσλ Γελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε απηή.
νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ
ζηηο
νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο.
Παπ. 5. Αποθέμαηα και λοιπά κςκλοθοπούνηα ζηοισεία
α) Άξζξν 43α παξ. 1 εδάθ. ηα΄: Απνηίκεζε
απνζεκάησλ θαηά παξέθθιηζε από ηνπο θαλόλεο
απνηηκήζεσο ηνπ άξζξνπ 43, γηα ιόγνπο θνξνινγηθώλ
ειαθξύλζεσλ.

Γελ έγηλε παξέθθιηζε.

β) Άξζξν 43α παξ.1 εδάθ. η΄: Γηαθνξέο από
ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ
θαη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη

Γελ ππάξρνπλ.

Παπ. 6. Μεηοσικό Κεθάλαιο
α) Άξζξν 43α παξ. 1 εδάθ. δ΄: Καηεγνξίεο κεηνρώλ,
ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην κεηνρηθό θεθάιαην.

Σν Μεηνρηθό Κεθάιαην, αλέξρεηαη ζε 293.500,00 € θαη
δηαηξείηαη ζε 10.000 ηεκ. νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο
αμίαο 29,35 € ε θάζε κία.
Καηά ηελ 31/12/2013 ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηαηξείαο είραλ
θαηέιζεη ην 1/10 ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη σο εθ ηνύηνπ
ζπληξέρνπλ νη ιόγνη εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 48 Κ.Ν.
2190/1920.

β) Άξζξν 43α παξ. 1 εδάθ. γ΄: Δθδνζείζεο κεηνρέο
κέζα ζηε ρξήζε γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.

Γελ εθδόζεθαλ.

γ) Άξζξν 43 α παξ. 1-ε θαη 42ε § 10: Δθδνζέληεο ηίηινη Γελ εθδόζεθαλ
θαη ελζσκαησκέλα ζ’ απηνύο δηθαηώκαηα.
δ) Άξζξν 43α 1 εδάθ. ηζη΄: Απόθηεζε ίδησλ κεηνρώλ
κέζα ζηελ παξνύζα ρξήζε.

Γελ απνθηήζεθαλ.

Παπ. 7. Πποβλέτειρ και Τποσπεώζειρ
α) Άξζξν 42ε παξ. 14 εδάθ. δ΄: Αλάιπζε ηνπ
ινγαξηαζκνύ «Λνηπέο Πξνβιέςεηο» αλ ην πνζό ηνπ
είλαη ζεκαληηθό.

ηελ παξνύζα ρξήζε έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε
απνδεκίσζεο ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ, ιόγσ εμόδνπ από
ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδόηεζε, ζπλνιηθνύ πνζνύ
160.055,45.
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β) Άξζξν 43α παξ. 1 εδάθ. δ΄: Οη νηθνλνκηθέο
δεζκεύζεηο από ζπκβάζεηο θ.ι.π. πνπ δελ εκθαλίδνληαη
ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο. Τπνρξεώζεηο θαηαβνιήο
εηδηθώλ κεληαίσλ παξνρώλ θαη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο
γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.

Γελ ππάξρνπλ.

γ) Άξζξν 43α παξ. 1 εδάθ. ηβ΄: Πηζαλέο νθεηιέο
ζεκαληηθώλ πνζώλ θόξσλ θαη πνζά θόξσλ πνπ
ελδερνκέλσο λα πξνθύςνπλ ζε βάξνο ηεο θιεηόκελεο
θαη ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ, εθόζνλ δελ
εκθαλίδνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ή ζηηο πξνβιέςεηο.

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010
από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ζηε βάζε ησλ κε επξεκάησλ
από πξνεγνύκελεο ρξήζεηο δελ έρεη δηελεξγήζεη πξόβιεςε γηα
αλέιεγθηεο ρξήζεηο, δεδνκέλνπ όηη ηα επξήκαηα ειέγρσλ
πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ ήηαλ αζήκαληα ζε ζπλδπαζκό κε ην
γεγνλόο όηη εληόο ηεο θιεηόκελεο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ
ρξήζεσλ 2010 θαη 2009 ιόγσ ηνπ ζεκαληηθνύ ύςνπο
θνξνινγηθώλ δεκηώλ, ε πηζαλόηεηα εθξνήο πόξσλ ιόγσ
πξόζζεησλ θόξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο λα
πξνθύςνπλ ζην κέιινλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ελ ιόγσ
ρξήζεσλ είλαη κηθξή.

δ) Άξζξν 43α παξ. 1 εδάθ. ζη΄: Μαθξνπξό-ζεζκεο
ππνρξεώζεηο πάλσ από πέληε έηε.

Γελ ππάξρνπλ.

(ε) Άξζξν 43α § 1-ζη: Τπνρξεώζεηο θαιππηόκελεο κε
εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο:

Γελ ππάξρνπλ
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Παπ. 8. Μεηαβαηικοί λογαπιαζμοί
Άξζξν 42ε παξ. 12: Αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ
κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ «Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα»
θαη «Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα».

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
1. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
Αμία
Πηζησηηθώλ
ηηκνινγίσλ
Ν4254/2014
Αμία Πηζησηηθώλ ηηκνινγίσλ
ΓΔΓΖΔ Ν4254/2014
Αλάθηεζε
πιεξσκώλ
Δδηθνύ
ηέινπο γηα κνλάδεο άξζξνπ 36
Δηζθνξά Αιιειεγγύεο

387.462.526,46
30.315.625,12
411.086,57
6.856.679,00

Δηζθνξά Αιιειεγγύεο ΑΠΔ από
ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ
ύλνιν

11.081.159,45
436.127.076,60

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ
1.Δμνδα Υξήζεσο Γνπιεπκέλα
Σειεθσληθά - ηειεγξαθηθά
Φσηηζκόο

402,22
14.458,24

Τδξεπζε (ΔΤΓΑΠ)

0,74

ΖΔΠ Δηζαγσγή

2.990.057,13

ύλνιν

3.004.918,33

2.Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
παζεηηθνύ
Δηζθνξά
Αιιειεγγύεο
λ4254/2014
Δηζθνξά Αιιειεγγύεο ΓΔΓΖΔ
λ4254/2014
Αγνξέο ππό ηαθηνπνίεζε
ύλνιν

105.938.582,71
6.699.317,80
29.942.443,61
142.580.344,12

Παπ. 9. Λογαπιαζμοί Σάξευρ
Άξζξν 42ε παξ. 11: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο,
ζηελ έθηαζε πνπ δελ θαιύπηεηαη ε ππνρξέσζε απηή από ηηο
πιεξνθνξίεο ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ 10.

Αθνξνύλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο
γηα εμαζθάιηζε θαιήο εθηειέζεσο
ζπκβάζεσλ ύςνπο
7.979.470,12 €

Παπ. 10. Υοπηγηθείζερ εγγςήζειρ και εμππάγμαηερ αζθάλειερ
Άξζξν 42ε παξ. 9: Δγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο
πνπ ρνξεγήζεθαλ από ηελ εηαηξεία.

Γελ ππάξρνπλ.

Παπ. 11. Αμοιβέρ, πποκαηαβολέρ και πιζηώζειρ ζε όπγανα διοικήζευρ
α) Άξζξν 43α παξ. 1 εδάθ. 1ηγ΄: Ακνηβέο κειώλ νξγάλσλ
δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο ηεο Δηαηξείαο.

Aκνηβέο κειώλ Γ..

65.317,68 €
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(β) Άξζξν 43α παξ. 1 – ηγ: Τπνρξεώζεηο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαιήθζεθαλ γηα βνεζήκαηα ζε
απνρσξήζαληα ηελ παξνύζα ρξήζε κέιε νξγάλσλ
δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο ηεο εηαηξείαο.

Γελ ππάξρνπλ

(γ) Άξζξν 43α παξ. 1 – ηδ: Γνζείζεο πξνθαηαβνιέο θαη
πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνηθήζεσο (κέιε δηνηθεηηθώλ
ζπκβνπιίσλ θαη δηαρεηξηζηέο).

Γελ ππάξρνπλ

Παπ. 12. Αποηελέζμαηα Υπήζηρ
α) Άξζξν 43α παξ. 1 εδάθ. ε΄: Κύθινο εξγαζηώλ θαηά
θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο αγνξέο (Ο
θύθινο εξγαζηώλ ιακβάλεηαη όπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν
42ε παξ.15 εδάθην α΄).

Αθνξά άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο
-Πσιήζεηο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
ΖΔΠ-Απνθιίζεηο

2.335.273.681,49€

-Δζνδα ΔΣΜΔΑΡ

626.657.263,87 €

-Δηδηθό Σέινο Ληγλίηε

46.461.117,25€

-Δζνδα Μ.Μ.Κ.Θ..

83.022.045,05€

-Δζνδν από Με δηαζπλδ.λεζηά

15.434.023,09 €

-Αλάθηεζε Γηνθ.Γαπαλώλ
ύλνιν

5.900.000,06€
3.112.748.130,81€

Αιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο
-Δπηρνξήγεζε ΛΑΔΚ
-Δηζθνξά Αιιειεγγύεο
-Δηζθνξά Αιιειεγ.ΓΔΓΖΔ
-Γηθαηώκαηα Ρύπσλ
-Δηζθνξά ΔΡΣ
ύλνιν
Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ άηνκα
Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ θαηά
θαηεγνξίεο :
Γηνηθεηηθό (ππαιιειηθό) πξνζ.
άηνκα

6.473,22€
388.434.722,17€
36.982.144,77€
147.261.380,00€
48.946.337,67€
621.631.057,83€
31

31

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ :
-Γηνηθεηηθνύ
(ππαιιειηθνύ)
πξνζσπηθνύ :
Μηζζνί
Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο
ύλνιν

1.051.710,71€
298.973,39€
1.350.684,10€
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γ) Άξζξν 42ε παξ. 15 εδάθ. β΄: Αλάιπζε ησλ έθηαθησλ
θαη αλόξγαλσλ εμόδσλ θαη εζόδσλ δειαδή ησλ
ινγαξηαζκώλ «έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα» θαη
«έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα». Αλ ηα πνζά ησλ
ινγαξηαζκώλ «έθηαθηεο δεκηέο» θαη «έθηαθηα θέξδε»
είλαη ζεκαληηθά, θαη’ εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ
άξζξνπ 43α 1 & 1-ηγ, παξαζέηεηαη θαη απηώλ αλάιπζε (κε
βάζε ηνπο ινγαξηαζκνύο 81.02 θαη 81.03 ηνπ Διι. Γελ.
Λνγ. ρεδίνπ).

1) Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα:
Δηζθνξά Αιιειεγγπεο λ4254
Δηζθνξά Αιιειεγγπεο λ4254
ΓΔΓΖΔ
Φνξνινγηθά
πξνζαπμήζεηο

Πξόζηηκα

θαη

Εεκηά ζπλαι/θώλ δηαθνξώλ
Λνηπά έθηαθηα & αλόξγαλα
έμνδα

Σύνολο

105.938.582,71€
6.699.317,80€

1.178,90€
246,46€
2.285,32€
112.641.611,19€

2) Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα:
Αλαι. ζηε ρξήζε επηρνξ.
παγίσλ επελδύζεσλ
Δζνδα λ4254/2014
Λνηπά έθη. & αλόξγ. Έζνδα
ύλνιν

δ) Άξζξν 42ε παξ.15 εδάθ. β’: Αλάιπζε ησλ
ινγαξηαζκώλ «Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ», «Έζνδα
από πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ» θαη «Έμνδα
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ».

634.095,47€
417.778.151,58€
0,03€
418.412.247,08€

1) Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ:
Πεξηνδηθή εθθαζάξηζε
πξνκεζεπηώλ δηθηύνπ
Λνηπά έμνδα πξνεγ. ρξήζεσλ
ύλνιν

782.571,26€
16.238,44€
798.809,70€

2) Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Δηζθνξά Αιιειεγγύεο λ4093/12

33.915,28€

ύλνιν

33.915,28€

:
απ. 13 ςναλλαγέρ με ζςνδεόμενα μέπη
Άξζξν 43α παξ. 1-δα: Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε
εηαηξεία κε ηα ζπλδεόκελα κέξε, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ πνζνύ απηώλ ησλ ζπλαιιαγώλ, ηεο θύζεο ηεο ζρέζεο
ηνπ
ζπλδεόκελνπ
κέξνπο,
θαζώο
θαη
άιισλ
πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο, ηα νπνία
είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο ηεο εηαηξείαο, εθόζνλ νη ζπλαιιαγέο απηέο είλαη
νπζηώδεηο θαη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππό ηνπο
ζπλήζεηο όξνπο ηεο αγνξάο.

Γελ ππάξρνπλ

Παπ. 14 Άλλερ πληποθοπίερ πος απαιηούνηαι για απηιόηεπη πληποθόπηζη και εθαπμογή ηηρ απσήρ ηηρ
πιζηήρ εικόναρ.
α) Άξζξν 43α παξ. 1 εδάθ. ηδ΄: Οπνηεζδήπνηε άιιεο
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη από εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο, ε νπνία ηζρύεη θάζε θνξά.

1) ύκθσλα κε ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ
εηαηξεία,
ην
νηθνλνκηθό
απνηέιεζκα
απηήο,
δηακνξθώλεηαη κέζσ ηεο αλάθηεζεο ησλ Γηνηθεηηθώλ
Γαπαλώλ
θαη
αλέξρεηαη
ζε
επίπεδα
πνπ
πξνθαζνξίδνληαη από ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο
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(ΡΑΔ).
2) Όπσο θαίλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ηεο
ρξήζεο 2013 δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδε ηεο ηάμεο ησλ
95.306.615,78€. Σν ελ ιόγσ απνηέιεζκα πξνθύπηεη από
ηα αθόινπζα:
- πιεόλαζκα ηνπ απνζεκαηηθνύ ηεο ελέξγεηαοΑΠΔ………………………………… 95.346.115,06€
-έιιεηκκα ηνπ απνζεκαηηθνύ ηνπ δηαρεηξηζηή
……………………………………………. 2.435,51€
-έιιεηκα από ηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο (ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο,θιπ)……………………………….37.063,77€
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ην έιιεηκα ησλ
εηδηθώλ
απνζεκαηηθώλ
ηελ 31/12/2013 δηακνξθώλνληαη ζε
240.272.317,08 € πνπ αλαιύεηαη ζε
- έιιεηκκα ηνπ απνζεκαηηθνύ ηεο ελέξγεηαοΑΠΔ………………………………… 249.803.132,51€
-πιεόλαζκα ηνπ απνζεκαηηθνύ ησλ δηαζπλδέζεσλ
………………………………………. 4.327.038,63€
-πιεόλαζκα
από
ηηο
ινηπέο
δξαζηεξηόηεηεο
(ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο,
εθηαθην
απνζεκαηηθό
θιπ)……………………….………………5.203.776,80€
κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ζε
(227.363.901,57€) από (322.036.421,88€) πνπ ήηαλ ηελ
πξνεγνύκελε ρξήζε θαη ηε δηαηήξεζή ηνπο γηα ηέηαπηη
ζςνεσόμενη σπήζη ζε επίπεδα θάησ ηνπ 1/10 ηνπ
θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ (βι. παξ 6 α).
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζπλέηαμε ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο επηθαινύκελε ηελ «απσή ηηρ ζςνέσιζηρ
ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ».
3) Ζ ακνηβή γηα ηνλ ππνρξεσηηθό έιεγρν ησλ εηήζησλ
ινγαξηαζκώλ ζηελ ειεγθηηθή εηαηξεία αλήιζε ζε
50.000,00€.
β) Άξζξν 43α παξ. 1 εδάθ. ηδ΄: Οπνηεζδήπνηε άιιεο
πιεξνθνξίεο πνπ
θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηεο αξηηόηεξεο πιεξνθόξεζεο
ησλ κεηόρσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη ηεο παξνπζίαζεο κηαο
πηζηήο
εηθόλαο
ηεο
πεξηνπζίαο,
ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ
ρξήζεο ηεο εηαηξίαο.

Η) Με ηελ ςήθηζε ηνπ λ4254/2014 δεκηνπξγήζεθαλ
πξόζζεηα θαζαξά έζνδα 305.140.251,07€. Δπεηδή ην
απνηέιεζκα δηακνξθώζεθε από ηελ ππνρξεσηηθή έθδνζε
πηζησηηθώλ ηηκνινγίσλ επί ησλ αγνξώλ Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο από Παξαγσγνύο ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ ηεο ρξήζεο
2013, ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο
εκθαλίδεηαη δηαθξηηά ζαλ έθηαθην έζνδν ε θαζαξή αμία
ησλ
πηζησηηθώλ
ηηκνινγίσλ
πνπ
αλακέλνληαη
417.778.151,98€ θαη ζαλ έθηαθην έμνδν ύςνπο
112.637.900,51€ ε αλαινγνύζα ζε απηά επηζηξνθή ηεο
εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ λ4093/2012.
ΗΗ) Καηά ηεο εηαηξίαο έρνπλ αζθεζεί αγσγέο από
ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη από
παξαγσγνύο ΑΠΔ, δηεθδηθώληαο πιένλ ησλ απαηηήζεώλ
ηνπο θαη ηόθνπο ππεξεκεξίαο. Ζ 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.
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Πειπαιάρ, 6 Ηοςνίος 2014

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΣΟ ΜΔΛΟ
ΣΟΤ Γ

& ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Γπ.ΓΚΑΡΖ ΑΝΑΣΑΗΟ
Α.Γ.Σ ΑΑ032087

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΓΑΜΗΓΖ
ΑΓΣ ΑΔ429605
Ο ΛΟΓΗΣΖ

ΕΑΡΔΗΦΖ ΑΝΣΩΝΖ
Α.Γ.Σ. AI 580639
A.M. OEE 22104
A’ TAΞH.

ΒΔΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΛΔΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Βεβαιώμουμε ότι το αμωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από δέκα (10) σελίδες είμαι αυτό που
αμαφέρεται στημ έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομημία 6/6/2014.

Αθήνα, 06 Iοσνίοσ 2014
Νόμιμος Ελεγκτής

Νικόλαος Γεωργ. Μοσστάκης
Α.Μ. ΕΛΣΕ 1535

ΕΤΘΤΝΟΙ ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΛΟΓΙΣΕ Α.Ε.
ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΟΤ 58, Ν.ΙΩΝΙΑ Σ.Κ. 142 35
Α.Μ. ΟΕΛ 168
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