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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2013-31.12.2013

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Προς τους µετόχους της «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 και τις σχετικές καταστάσεις συνολικών εσόδων,
µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία,
καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
ενδιάµεσης

συνοπτικής

χρηµατοοικονοµικής

πληροφόρησης,

σύµφωνα

µε

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται
στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη
είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.

Εύρος Επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια
διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και
λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της
επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.

Συµπέρασµα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε
στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Εµµανουήλ Ν.Μανουσάκης
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 27271
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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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Στοιχεία Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµ.

31.12.2013

30.06.2013

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

5

Μακροπρόθεσµες και λοιπές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

12.1

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

23.862.672,59

24.530.347,58

3.146,00

3.146,00

37.434,62

0,00

23.903.253,21

24.533.493,58

4.050.158,40

3.399.122,41

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές

6

1.024.125,13

153.987,38

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

7

5.172.676,44

5.248.465,48

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

10.246.959,97

8.801.575,27

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

34.150.213,18

33.335.068,85

7.435.000,00

7.435.000,00

191.640,39

151.385,19

4.518.267,28

3.835.969,64

12.144.907,67

11.422.354,83

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο

8

Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα Εις Νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

12.1

0,00

105.157,18

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια

10.1

13.435.538,46

13.606.538,46

6.397.838,30

6.003.950,91

19.833.376,76

19.715.646,55

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

9

1.135.156,69

1.153.358,16

Τρέχων φόρος εισοδήµατος

16

343.249,00

364.507,23

10.2

675.282,48

625.688,51

11

18.240,58

53.513,57

2.171.928,75

2.197.067,47

Σύνολο υποχρεώσεων

22.005.305,51

21.912.714,02

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

34.150.213,18

33.335.068,85

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2013-31.12.2013

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµ.

2.057.732,11

Πωλήσεις

(338.218,82)

Κόστος Πωλήσεων

1.719.513,29

Μικτό αποτέλεσµα
Άλλα Έσοδα

13

Έξοδα ∆ιάθεσης
Έξοδα ∆ιοίκησης
Αλλα Έξοδα

14

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
15

Κέρδη περιόδου προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

16

01.07.2013
31.12.2013

01.07.2012
30.09.2012

1.137.693,71 3.195.425,82 2.059.191,82
(383.649,84)

(721.868,66)

(349.917,71)

01.10.2012
31.12.2012
1.076.318,12
(370.324,99)

01.07.2012
31.12.2012
3.135.509,94
(720.242,70)

705.993,13

2.415.267,24

84.951,70

187.938,94

272.890,64

0,01

169.903,38

169.903,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(124.579,51)

(448.800,38)

(573.379,89)

(110.461,28)

(528.993,42)

(639.454,70)

(514.433,04)

(284.445,81)

(798.878,85)

(0,01)

(830.838,16)

(830.838,17)

0,00

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

01.10.2013
31.12.2013

754.043,87 2.473.557,16 1.709.274,11

1.165.452,44

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)

01.07.2013
30.09.2013

208.736,62 1.374.189,06 1.598.812,83
0,00

0,00

0,00

(483.935,07)

1.114.877,76

0,00

0,00

(196.616,39)

(254.362,63)

(450.979,02)

(390.155,29)

(356.156,60)

(746.311,89)

(196.616,39)

(254.362,63)

(450.979,02)

(390.155,29)

(356.156,60)

(746.311,89)

968.836,05

(45.626,01)

(840.091,67)

368.565,87

(261.370,57)

60.713,37

194.578,28

(49.124,65)

923.210,04 1.208.657,54
(200.657,20)

(243.702,93)

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους (A)

707.465,48

15.087,36

722.552,84

964.954,61

(645.513,39)

319.441,22

Ιδιοκτήτες µητρικής

707.465,48

15.087,36

722.552,84

964.954,61

(645.513,39)

319.441,22

Σύνολο

707.465,48

15.087,36

722.552,84

964.954,61

(645.513,39)

319.441,22

0,00

0,00

0,00

0,00

707.465,48

15.087,36

722.552,84

964.954,61

(645.513,39)

319.441,22

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β)

0,00

0,00

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

1.165.452,44

208.736,62 1.374.189,06 1.598.812,83

(483.935,07)

1.114.877,76

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

1.414.338,23

441.203,31 1.855.541,54 1.932.494,75

(320.156,44)

1.612.338,31

Κέρδη /(Ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
για την περίοδο (εκφρασµένα σε ευρώ/µετοχή) - Βασικά

17

0,9515

0,0203

0,9718

1,2979

(0,8682)

0,4296

Κέρδη /(Ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
για την περίοδο (εκφρασµένα σε ευρώ/µετοχή) - Αποµειωµένα

17

0,9515

0,0203

0,9718

1,2979

(0,8682)

0,4296

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2013-31.12.2013

Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµ.

Υπόλοιπα 01.07.2012

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

7.435.000,00

27.556,64

3.099.656,11

10.562.212,75

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

0,00

0,00

319.441,22

319.441,22

- Σχηµατισµός Τακτικού Αποθεµατικού

0,00

123.828,55

-123.828,55

0,00

7.435.000,00

151.385,19

3.295.268,78

10.881.653,97

Υπόλοιπα 31.12.2012

Σηµ.

Υπόλοιπα 01.07.2013

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

7.435.000,00

151.385,19

3.835.969,64

11.422.354,83

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

0,00

0,00

722.552,84

722.552,84

- Σχηµατισµός Τακτικού Αποθεµατικού

0,00

40.255,20

-40.255,20

0,00

7.435.000,00

191.640,39

4.518.267,28

12.144.907,67

Υπόλοιπα 31.12.2013

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2013-31.12.2013

Κατάσταση ταµειακών ροών
(Ποσά σε Ευρώ)

Ποσά εκφρασµένα σε €

01.07.2013
31.12.2013

01.07.2012
31.12.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες
2.160.938,72

2.051.902,92

-1.126.495,64

-773.658,26

(Πληρωµές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων

-504.625,08

-122.465,66

Τόκοι και έξοδα πληρωθέντα

-391.372,04

-766.027,63

138.445,96

389.751,37

0,00

-36.497,44

656.765,00

6.796.135,00

-700.000,00

0,00

0,00

0,00

-43.235,00

6.759.637,56

Εξοφλήσεις δανείων

-171.000,00

-171.000,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-171.000,00

-171.000,00

-75.789,04

6.978.388,93

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

5.248.465,48

1.449.569,59

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

5.172.676,44

8.427.958,52

Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Είσπραξη επιχορήγησης
Χορηγήσεις δανείων σε θυγατρικές
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα
περιόδου (α)+(β)+(γ)

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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Επιλεγµένες σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
1. Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας
H εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 (ΦΕΚ 7550/16.7.2008) µε την επωνυµία SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο SELECTED VOLT A.E. Έδρα της ορίσθηκε ο δήµος Αχαρνών
και ειδικότερα το 15ο χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού σκοπός της εταιρείας είναι α) η ίδρυση και λειτουργία µονάδων
παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων, β) η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και τη Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδόσεως, γ) κάθε συναφή ή
παρεµφερή εργασία έχουσα σχέση µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την µελέτη, προµήθεια ή
εµπορία

του

απαραίτητου γι’ αυτές

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού,

δ)

η

ίδρυση-λειτουργία

εργοστασιακών µονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρµολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών
ενέργειας, του απαιτούµενου προς τούτο εξοπλισµού, καθώς και την ίδρυση-λειτουργία εργοστασιακών
µονάδων για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκές πηγές καθώς και την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, ανανεώσιµη ή µη, ε) η επί κέρδη διάθεση και εν γένει εκµετάλλευση των
παραγοµένων στις εργοστασιακές µονάδες προϊόντων καθώς και την επί κέρδει διάθεση και την εν γένει
εκµετάλλευση κάθε µορφής ενέργειας παραγόµενης ιδίως από ανανεώσιµες πηγές ή µη, στ) η επί κέρδει
απόκτηση και περαιτέρω διάδοση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικής µε τα παραγόµενα στις άνω
εργοστασιακές µονάδες προϊόντα και ενέργεια. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία να µπορεί: α) να
συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού
τύπου ή να εξαγοράζει οποιαδήποτε επιχείρηση οµοίου ή παρεµφερούς σκοπού β) να συνεργάζεται µε
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να εκµεταλλεύεται εργοστασιακές
µονάδες παραγωγής ενέργειας ανήκουσες σε τρίτους γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση
ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό και δ) να διενεργεί κάθε εµπορική πράξη εν σχέσει µε τα
παραγόµενα προϊόντα και ενέργεια στις άνω εργοστασιακές µονάδες.

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Η Εταιρεία βάσει του καταστατικού της δύναται να διοικείται από 3 έως 11 µέλη.
Η τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρείας µε την από 21 ∆εκεµβρίου 2013 απόφαση της,
εξέλεξε τριµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής , και παρατείνεται
κατ΄ άρθρο 11 του καταστατικού µέχρι της ηµέρα εκλογής νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την Τακτική
Γενική Συνέλευση τους έτους λήξεως της θητείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά την παραίτηση του κ.
Νικολάου Παν. Παπαδόπουλου αποτελείται από τους κκ. Ευριπίδη Χαραλάµπους ∆οντά, Πρόεδρο και
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, Απόστολο Ιωάν.∆οντά Αντιπρόεδρο, Απόστολο Ηλ. ∆οντά µέλος.

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία
Οι συνηµµένες

ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν την περίοδο από 01.7.2013 έως

31.12.2013 της διαχειριστικής χρήσης 01.07.2013 έως 30.06.2014, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του
ιστορικού κόστους.
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, της περιόδου 01.7.2013 έως 31.12.2013, έχουν
καταρτισθεί σύµφωνα

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), καθώς και των

διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και την µόνιµη επιτροπή
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∆ιερµηνειών που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Α.:
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε από το
Νόµο 3301/04) οι ελληνικές εταιρείες που οι µετοχές τους είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών
(εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να ετοιµάζουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που
ξεκινούν

µετά

την 1η Ιανουαρίου 2005,

σύµφωνα µε

τα ∆.Π.Χ.Α. Βάσει του ∆.Π.Χ.Α. 1 και της

προαναφερθείσας ελληνικής νοµοθεσίας οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρουσιάσουν συγκριτικές
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.
Η εταιρεία είναι θυγατρική του οµίλου «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και συµπεριλαµβάνεται
στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η κορυφαία µητρική εταιρεία
συµµετέχει έµµεσα µέσω της ενδιάµεσης θυγατρικής εταιρείας Επίλεκτος Ενεργειακή Α.Ε στο κεφάλαιο της
εταιρείας µε ποσοστό 99,98%.
Οι λογιστικές πολιτικές και οι µέθοδοι υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκαν για την κατάρτιση των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2013 είναι οι ίδιες µε εκείνες που ακολουθήθηκαν και στις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30.06.2013 ( Χρήση 2012 - 2013), εκτός της περίπτωσης που
αναλύεται κατωτέρω στην παράγραφο 2.1.
2.1 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη
Στην παρούσα περίοδο η διοίκηση της εταιρείας κάνοντας χρήση του δικαιώµατος που της παρέχουν οι
διατάξεις του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη» προχώρησε
στην αλλαγή του τρόπου εµφάνισης των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Έτσι
από την παρούσα περίοδο στην κατάσταση της χρηµατοοικονοµικής θέσης θα εµφανίζεται συµψηφισµένο
το υπόλοιπο της αναβαλλόµενης φορολογίας σε αντίθεση µε τις προηγούµενες χρήσεις όπου οι
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις εµφανίζονταν στην κατάσταση οικονοµικής θέσης
διακριτά.
Παραθέτουµε τις αλλαγές των κονδυλίων στη στήλη της συγκριτικής πληροφόρησης στην κατάσταση
οικονοµικής θέσης:

Όπως είχαν
δηµοσιευτεί την
30.06.2013

Επίδραση
από την
αλλαγή

Όπως περιλαµβάνονται
στις ενδιάµεσες
οικονοµικές καταστάσεις
της 31.12.2013

259.380,00

-259.380,00

0,00

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

24.793.324,46

-259.830,88

24.533.493,58

Συνολο Ενεργητικού

33.594.899,73

-259.830,88

33.335.068,85

-364.988,06

259.830,88

-105.157,18

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων

-19.975.477,43

259.830,88

-19.715.646,55

Σύνολο υποχρεώσεων

-22.172.544,90

259.830,88

-21.912.714,02

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

-33.594.899,73

259.830,88

-33.335.068,85

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
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2.2 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013 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 2013
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων - Παρουσίαση των στοιχείων
των λοιπών συνολικών εσόδων»
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 σε δύο οµάδες,
ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη
περίοδο. Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική
θέση της Εταιρείας. Επειδή δεν υπάρχουν καταχωρηµένα στοιχεία στα λοιπά συνολικά έσοδα της
κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων δεν υπάρχει επίδραση από την εφαρµογή της ανωτέρω
τροποποίησης.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση

υποκείµενων

περιουσιακών στοιχείων»
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. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους»
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
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 θα εφαρµόσει
τις επιδράσεις της τροποποίησης αυτής στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2014 επειδή
εκτιµάται ότι η επίδραση θα είναι ασήµαντη λόγω του ολιγάριθµου προσωπικού (2 εργαζόµενοι).
∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς
– Σοβαρός

υπερπληθωρισµός

και

άρση

καθορισµένων ηµεροµηνιών

για

υιοθετούντες

για

πρώτη φορά»
Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1
σύµφωνα µε την οποία µία εταιρεία 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
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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
εταιρεία 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.
∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς-Κρατικά ∆άνεια»
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 εταιρεία 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 εταιρεία θα
πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το
δάνειο µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, µία εταιρεία 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
εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας»
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. Το πρότυπο δεν έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο επιφανείας»
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.
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 (IFRSs 2010-2012 Cycle), εξέδωσε τον Μάιο
του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρµογή σε περιόδους
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που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σηµαντική
επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας .
∆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.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου
2014 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 2014. Η Εταιρεία δεν έχει
εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους 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 .
∆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 πρόκειται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39. Τα µέρη του ∆ΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέµβριο 2009
και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα µέρη του ∆ΛΠ 39 που σχετίζονται µε την ταξινόµηση και
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επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το
Νοέµβριο του 2013, το Σ∆ΛΠ πρόσθεσε στο ∆ΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική
αντιστάθµισης. Σε

επόµενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την

αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 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 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.

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. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων για τις εταιρείες που συντάσσουν
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 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
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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
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.
Τροποποιήσεις 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 έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2014.
Τροποποιήσεις 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 έχουν
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014.

14

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2013-31.12.2013
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής εισφοράς
είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή της
εισφοράς. Η διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει
σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµου
ποσού για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία»
Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των
αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος
διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας.
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» -Ανανέωση
παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης»
Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε µια κατάσταση όπου ένα παράγωγο,
το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί µε έναν νέο κεντρικό
αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες
προϋποθέσεις. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1η Ιανουαρίου 2014. Η διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» - «Εισφορές από εργαζόµενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την
υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική λύση, αν το
ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

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 ∆εκέµβριο του 2013 δύο
κύκλους περιορισµένων τροποποιήσεων σε υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρµογή
σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισµοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και
προστίθενται ορισµοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουµένως
ήταν µέρος του ορισµού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης»
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SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2013-31.12.2013
∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγµα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή
υποχρέωση θα επιµετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των
κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει επίσης

ότι η οντότητα παρέχει µόνο

συµφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τοµέων µε τα περιουσιακά
στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα παρουσιάζονται τακτικά.
∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 και του ∆ΛΠ 39 δεν
αφαιρούν την δυνατότητα να επιµετρηθούν οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες
δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιµολογηµένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν
είναι σηµαντικό.
∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται η
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της
καθαρής λογιστικής αξίας.
∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην
αναφέρουσα οντότητα ή στη µητρική της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεµένο µέρος
της οικονοµικής οντότητας.
∆.Λ.Π. 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της
καθαρής λογιστικής αξίας.

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.,
έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ∆ΠΧΑ ή να εφαρµόσει
νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόµη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι
το νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρµογή. Μια οικονοµική οντότητα απαιτείται να
εφαρµόσει την ίδια έκδοση του ∆ΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονοµικές
καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.
∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική αντιµετώπιση
της ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συµφωνίας.
∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται
στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, ή το ∆ΠΧΑ 9
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών
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SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2013-31.12.2013
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Παρουσίαση.
∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληρεί τον ορισµό της
συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε
ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρµογή και των
δύο πρότυπων ξεχωριστά.

3.Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης
Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της εταιρείας, η ∆ιοίκηση

προβαίνει σε εκτιµήσεις,

παραδοχές και κρίσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στα κονδύλια που αναγνωρίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις

επανεξετάζονται από τη ∆ιοίκηση

περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες
κινδύνους. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των
οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους 6 µήνες έχουν
ως εξής:

Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern basis).

Προβλέψεις αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις
∆εν υπάρχουν απαιτήσεις για τις οποίες θα έπρεπε να διενεργηθούν προβλέψεις αποµείωσης .

Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών
∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή
των λογιστικών αρχών.

4. Πληροφορίες ανά τοµέα
Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Το
καθεστώς πώλησης ενέργειας αυτή τη στιγµή στη Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα να πωλείται µόνο στη ΛΑΓΗΕ
ΑΕ, εποµένως δεν υπάρχουν τοµείς που θα µπορούσαν να δοθούν πληροφορίες .
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SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2013-31.12.2013

5.Ενσώµατα πάγια
31.12.2013
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αξία κτήσης 30.06.2013

Γήπεδα
Οικόπεδα

Μηχ. - Τεχν.
Κτίρια - Τεχ. Έργα Εγκατ. & Λοιπ.
Μηχ. Εξοπλ.

Έπιπλα & Λ.
Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό Εκτέλεση

Σύνολο

943.853,62

153.611,43

26.540.945,19

4.147,88

0,00

27.642.558,12

Αγορές περιόδου, Προσθήκες, Βελτιώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 31.12.2013

943.853,62

153.611,43

26.540.945,19

4.147,88

0,00

27.642.558,12

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2013

0,00

18.313,50

3.093.695,23

201,81

0,00

3.112.210,54

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τακτικές αποσβέσεις περιόδου

0,00

3.840,30

663.523,63

311,06

0,00

667.674,99

Σύνολο αποσβέσεων περιόδου

0,00

3.840,30

663.523,63

311,06

0,00

667.674,99

Αξία αποσβεσθέντων 31.12.2013

0,00

22.153,80

3.757.218,86

512,87

0,00

3.779.885,53

943.853,62

131.457,63

22.783.726,33

3.635,01

0,00

23.862.672,59

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2013
Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων

23.862.672,59

Για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ανεξόφλητου υπολοίπου την 31.12.2013 ευρώ 14.110.820,94 έχει
εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης επί των αγροτεµαχίων της εταιρείας ποσού 1,6 εκατ.ευρώ.

30.06.2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αξία κτήσης 30.06.2012

Γήπεδα
Οικόπεδα

Μηχ. - Τεχν.
Κτίρια - Τεχ. Έργα Εγκατ. & Λοιπ.
Μηχ. Εξοπλ.

Έπιπλα & Λ.
Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό Εκτέλεση

Σύνολο

943.853,62

153.611,43

26.540.945,19

0,00

0,00

27.638.410,24

Αγορές χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

4.147,88

4.147,88

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων

0,00

0,00

0,00

4.147,88

-4.147,88

0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30.06.2013

943.853,62

153.611,43

26.540.945,19

4.147,88

0,00

27.642.558,12

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2012

0,00

10.632,89

1.766.647,97

0,00

0,00

1.777.280,86

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τακτικές αποσβέσεις χρήσης

0,00

7.680,61

1.327.047,26

201,81

0,00

1.334.929,68

Σύνολο αποσβέσεων χρήσης

0,00

7.680,61

1.327.047,26

201,81

0,00

1.334.929,68

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2013

0,00

18.313,50

3.093.695,23

201,81

0,00

3.112.210,54

943.853,62

135.297,93

23.447.249,96

3.946,07

0,00

24.530.347,58

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2013
Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων

24.530.347,58

Για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ανεξόφλητου υπολοίπου την 30.06.2013 ευρώ 14.232.226,97 έχει
εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης επί των αγροτεµαχίων της εταιρείας ποσού 1,6 εκατ.ευρώ.
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SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6. Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές
31.12.2013
Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο (Φ.Π.Α)
Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο (προκαταβολή φόρου εισοδήµατος)
Λοιπές απαιτήσεις
Ενδοοµιλικά δάνεια
Λοιπές απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο
Σύνολο

30.06.2013

29.059,89

0,00

285.628,95

139.534,27

2.960,38

2.000,37

700.000,00

0,00

6.475,91

12.452,74

1.024.125,13

153.987,38

7. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
31.12.2013

30.06.2013

12.931,78

1.839,41

Καταθέσεις σε ευρώ

5.159.744,66

5.246.626,07

Σύνολο

5.172.676,44

5.248.465,48

Ταµείο

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά και καταθέσεις λογαριασµών όψεως διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.

8. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδρυση της εταιρείας το 2008 ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
διαιρούµενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεµία.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23ης ∆εκεµβρίου 2009 το

µετοχικό

κεφάλαιο

αυξήθηκε κατά επτά εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (7.375.000) µε καταβολή
µετρητών, µε έκδοση επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων

(737.500) νέων ονοµαστικών

µετοχών, ονοµαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.
Έτσι, το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε επτά
εκατοµµύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (7.435.000,00) διαιρούµενο σε επτακόσιες σαράντα
τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (743.500) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη.

9. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31.12.2013

30.06.2013

Προµηθευτές

1.135.156,69

1.153.358,16

Σύνολο

1.135.156,69

1.153.358,16
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10. ∆άνεια
10.1 Μακροπρόθεσµα δάνεια

31.12.2013

30.06.2013

Τράπεζα Πειραιώς Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο

13.435.538,46

13.606.538,46

Σύνολο

13.435.538,46

13.606.538,46

10.2 Βραχυπρόθεσµα δάνεια

31.12.2013

30.06.2013

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµου δανεισµού

342.000,00

342.000,00

∆ουλευµένοι τόκοι

333.282,48

283.688,51

Σύνολο

675.282,48

625.688,51

Για την εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων από ευρώ 14.110.820,94 την 31.12.2013 έχει εγγραφεί
προσηµείωση υποθήκης επί των αγροτεµαχίων της εταιρείας ποσού 1,6 εκατ.ευρώ. Επιπλέον έχει
ενεχυρασθεί το µεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού της εταιρείας καθώς επίσης και το σύνολο των µετοχών
της.

11. Προβλέψεις & λοιπές υποχρεώσεις
31.12.2013
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Έξοδα χρήσης δουλευµένα
Οφειλόµενες αµοιβές προσωπικού
Σύνολο

30.06.2013

16.287,98

51.011,86

895,66

437,10

0,00

1.007,67

1.056,94

1.056,94

18.240,58

53.513,57
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12.Αναβαλλόµενοι φόροι
12.1 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις

31.12.2013

30.06.2013

201,39

1,30

Τεχνικών εγκαταστάσεων

-286.811,69

-247.165,32

Τόκων και λοιπών εξόδων

-137.852,62

-117.822,74

458.053,27

255.886,73

3.844,27

3.942,85

37.434,62

-105.157,18

Κτιρίων

Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.4093/2012
Εξοδων εγκατάστασης
Σύνολο

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις υπολογίστηκαν µε συντελεστή 26%.

13. Άλλα Έσοδα

01.07.2013
31.12.2013
Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις επιχορηγουµένων παγίων

186.322,51

169.903,38

0,02

0,01

86.568,11

0,00

272.890,64

169.903,39

Λοιπά έσοδα
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο άλλων Εσόδων

01.07.2012
31.12.2012

14. Άλλα Έξοδα
01.07.2013
31.12.2013
΄Εκτακτη Εισφορά Αλληγγύης Ν.4093/2012
Λοιπά έξοδα
Σύνολο άλλων Εξόδων

01.07.2012
31.12.2012

798.856,48

783.877,49

22,37

46.960,68

798.878,85

830.838,17

15. Ανάλυση χρηµατοοικονοµικού κόστους
01.07.2013
31.12.2013

01.07.2012
31.12.2012
0,00

0,00

Χρεωστικοί τόκοι

(450.979,02)

(746.311,89)

Σύνολο χρηµατοοικονοµικού κόστους

(450.979,02)

(746.311,89)

Εσοδα από τόκους
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16. Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος φόρος

174.138,99

∆ιαφορά από αύξηση συντελεστή φορολογίας από 20% σε 26%

(31.547,19)

94.380,55
0,00

Φόρος εισοδήµατος

(343.249,00)

(143.505,20)

Σύνολο

(200.657,20)

(49.124,65)

Η επίδραση από την αλλαγή του συντελεστή της φορολογίας από 20% σε 26% ανήλθε στο ποσό των ευρώ
31.547,19 και αναγνωρίσθηκε προς βάρος των αποτελεσµάτων της περιόδου.
Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:
31.12.2013
0,38

Κτιρίων

-74.149,60

Τεχνικών εγκαταστάσεων

1.182,84

Εξοδων εγκατάστασης

-35.346,84

Τόκων και λοιπών εξόδων

76.766,03

Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.4093/2012

-31.547,19

Σύνολο

17. Κέρδη / Ζηµίες ανά µετοχή
31.12.2013
Κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της εταιρείας

31.12.2012

722.552,84

319.441,22

743.500

743.500

0,9718

0,4296

Σταθµισµένος Μ.Ο µετοχών
Κέρδη ανά µετοχή σε ευρώ (βασικά και αποµειωµένα)

18. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από ενδεχόµενες υποχρεώσεις.

19. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση που έληξε την 30.6.2010 καθώς και για την περίοδο
01.07.2013 – 31.12.2013. Από τον έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν αναµένεται να προκύψουν
επιβαρύνσεις που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
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20. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24

Αγορές Αγαθών & Υπηρεσιών
Από Μητρική

31.12.2013
468.324,08

443.291,15

0,00

0,00

11.364,00

11.364,00

479.688,08

454.655,15

Απο Κορυφαία Μητρική
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολα

Απαιτήσεις
Από Μητρική

31.12.2013

Υποχρεώσεις

30.06.2013

700.000,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

Απο Κορυφαία Μητρική
Σύνολα

31.12.2012

31.12.2013

30.06.2013

Σε Κορυφαία Μητρική

789.083,33

820.583,33

Σε Μητρική

343.568,62

330.878,60

1.132.651,95

1.151.461,93

Σύνολα

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρείας
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών
διοίκησης

31.12.2013

31.12.2012

40.000,00

31.12.2013

60.000,00

30.06.2013

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης

0,00

0,00

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης

0,00

0,00

∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές εκτός των ανωτέρω .
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21. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές
Ενδοεταιρικές συναλλαγές µε µητρική

Λήψη Υπηρεσιών από Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε

468.324,08 €

Υποχρεώσεις σε Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε

343.568,62 €

Απαιτήσεις από Επίλεκτο Ενεργειακή

700.000,00 €

Ενδοεταιρικές συναλλαγές µε κορυφαία µητρική

Λήψη Υπηρεσιών από Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ
Υποχρεώσεις σε Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ

0,00 €
789.083,33 €

22. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού που να επηρεάζουν τις οικονοµικές
καταστάσεις.

∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι καταχωρηµένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση της
εταιρείας www.selected.gr και του οµίλου www.stiafilco.com. Οι ανωτέρω ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις θα παραµείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε
(5) ετών από την ηµεροµηνία κατάρτισής τους.
Υπεύθυνοι για την κατάρτιση των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 01/07/2013 - 31/12/2013
και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές είναι οι:
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΟΝΤΑΣ,

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ.∆ΟΝΤΑΣ ,

Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΕΤΗ,

Υπεύθυνη Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Η υπεύθυνη οικονοµικών
υπηρεσιών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΝ.∆ΟΝΤΑΣ

ΑΡΕΤΗ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΟΝΤΑΣ
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