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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

(ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ – ΘΕΜΑ ΕΜΦΑΣΗΣ) 

Προς τους Μετόχους  της  Εταιρίας  

«ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» 

 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας που αποτελούνται 
από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και 
λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  
παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και 
διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 
που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή 
και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών 
Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα  µε τα 
Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες 
δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη 
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διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια.   

 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση 
ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που 
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά 
την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την 
εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις 
και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου 
των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 
31 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της 
Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, 
εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρίας  
δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το 
ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 
εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει 
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
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Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις 
συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις.    

 

Αθήνα,   13 Φεβρουαρίου 2008 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΚΡΟΚΟΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13641 
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Ισολογισµός 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Σηµ. 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ενσώµατα πάγια 5 11.075.151  11.936.967 

Επενδύσεις σε συγγενείς 6 1.000.000  - 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7 6.215  - 

  12.081.366  11.936.967 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 719.336  873.667 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8 611.421  824.166 

  1.330.757  1.697.833 

Σύνολο ενεργητικού  13.412.123  13.634.800 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους     

Μετοχικό κεφάλαιο 9 381.550  381.550 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 9 2.458.450  2.458.450 

Λοιπά αποθεµατικά 10 633.171  41.967 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον  909.779  559.700 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  4.382.949  3.441.668 
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

∆άνεια Μακροπρόθεσµα 12 4.859.764  5.607.420 

Επιχορηγήσεις 14 2.706.297  2.918.116 

   7.566.062  8.525.536 
     

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 589.431  682.796 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  109.645  237.144 

∆άνεια Βρχυπρόθεσµα 12 747.656  747.656 

Μερίσµατα πληρωτέα  16.380  -  

  1.463.112  1.667.596 
Σύνολο υποχρεώσεων  9.029.174  10.193.132 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  13.412.123  13.634.800 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Σηµ. 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

Πωλήσεις  2.465.224  2.161.491 

Κόστος πωληθέντων 16 -987.656  -1.025.880 

Μεικτό κέρδος  1.477.568  1.135.611 
Έξοδα διοίκησης 16 -70.661  -38.120 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 18 209.182 

 

225.225 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  1.616.089  1.322.716 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 15 -339.140  -352.580 

Κέρδη προ φόρων σύνολο  1.276.949  970.136 
Φόρος εισοδήµατος 17 -319.287  -275.734 

Κέρδη µετά από φόρους  σύνολο  957.662  694.402 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθέµατικα 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2006 2.840.000 0 -92.734 2.747.266 

Μεταφορά σε/από αποθεµατικά - 41.967 -41.967 - 
Καθαρό κέρδος χρήσης - - 694.402 694.402 
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού 
κέρδους χρήσεως - - 694.402 694.402 

     
31 ∆εκεµβρίου 2006 2.840.000 41.967 559.700 3.441.668 
     
     

1 Ιανουαρίου 2007 2.840.000 41.967 559.700 3.441.668 
Καθαρό κέρδος χρήσης - - 957.662 957.662 

∆ιανοµή µερίσµατος - - -16.380 -16.380 

Μεταφορά σε/από αποθεµατικά   591.203 -591.203 - 
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού 
κέρδους χρήσεως - - 957.662 957.662 

     
31 ∆εκεµβρίου 2007 2.840.000 633.171 909.779 4.382.949 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Σηµ. 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων  1.276.949  970.136 
Πλέον/µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις  5,14 641.702  629.925 

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας  2.147  -142 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  339.228  352.722 

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :     

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  148.116  581.546 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  -93.364  -526.140 

Μείον :     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -339.228  -352.722 

Καταβεβληµένοι φόροι  -446.787  -9.077 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  1.528.763  1.646.247 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση/ πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών 
επενδύσεων  -1.000.000  - 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -  -16.736 

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων παγίων   6.060  0 

Τόκοι εισπραχθέντες   88  142 

Λοιπά  -   -  

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές  δραστηριότητες (β)  -993.852  -16.593 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  -  - 

Αποπληρωµή δανεισµού  -747.656  -4.229.302 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις  -  924.489 

Μερίσµατα πληρωθέντα  -    

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες 
(γ)  -747.656  -3.304.814 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ)  -212.745  -1.675.160 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  824.166  2.499.325 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  περιόδου  611.421  824.166 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, κυρίως στον κλάδο της ενέργειας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην 
Ελλάδα. 

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα 
κεντρικά γραφεία της είναι στην Ερµού 25, Κηφισιά.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
της Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ Α.Ε., οι οποίες είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο www.etae.com.  Η 
Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ Α.Ε. έχει έδρα την Ελλάδα και είναι η τελική µητρική της Εταιρείας. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 8 Φεβρουαρίου 2008, τελούν υπό 
την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγµατοποιηθεί εντός του πρώτου εξαµήνου του 2008 και είναι 
διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής εταιρείας, www.etae.com. 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και διερµηνειών 
που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ∆ΠΧΠ που έχουν 
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 

Όλα τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), εκτός από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 (Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία 
Αναγνώριση και Επιµέτρηση). Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συµβούλιο 
υιοθέτησε τους Κανονισµούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την χρήση του ∆ΛΠ 39, εκτός από 
συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από την 1η 
Ιανουαρίου 2005 για όλες τις εισηγµένες εταιρίες. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ 
και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ.  Η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην 
αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, όπως παρουσιάζεται στο ∆ΛΠ 39. 

Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός από 
την αποτίµηση της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση και σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων, τα οποία έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και 
κρίσης από την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές 
που εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν 
σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4.   

2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η µεταγενέστερα. 
Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και 
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007 
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∆ΠΧΠ 7 - Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 - 
Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης 
πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και δεν έχουν επίπτωση στην ταξινόµηση και αποτίµηση 
των χρηµατοοικονοµικών µέσων της Εταιρείας, ούτε στις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη φορολογία και τους 
προµηθευτές και λοιπές υποχρέωσες.  Οι πρόνοιες του συγκεκριµένου προτύπου έχουν εφαρµοστεί στην σύνταξη 
των οικονοµικών καταστάσεων. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το 2007 

∆ΕΕΧΠ 7 - Εφαρµογή της µεθόδου επαναδιατύπωσης του  ∆ΛΠ 29 

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ΛΠ 29 σε µια περίοδο παρουσίασης στην 
οποία µια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του λειτουργικού 
νοµίσµατός της, εφόσον η οικονοµία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. ∆εδοµένου ότι 
η Εταιρεία δεν λειτουργεί σε υπερπληθωριστική οικονοµία, αυτή η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις 
οικονοµικές της καταστάσεις.  

∆ΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 

Η διερµηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαµβάνουν την έκδοση συµµετοχικών τίτλων - όπου το 
αναγνωρίσιµο λαµβανόµενο τίµηµα είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που 
εκδόθηκαν – προκειµένου να καθοριστεί εάν εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 2. Η 
διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παράγωγων 

Η διερµηνεία απαιτεί µια οικονοµική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο πρέπει για 
να διαχωριστεί από τη σύµβαση µε την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως µεµονωµένο  παράγωγο όταν 
η οικονοµική οντότητα γίνεται αρχικά συµβαλλόµενο µέρος στη σύµβαση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή 
στην Εταιρεία. 

∆ΕΕΧΠ 10 - Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και  Αποµείωση 

Η διερµηνεία απαγορεύει τις ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίζονται σε µια ενδιάµεση περίοδο, όσον αφορά 
την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισµούς µεταγενέστερων ηµεροµηνιών. Η 
διερµηνεία δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων  

Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι 
τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το 
∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 
Ιανουαρίου 2009. 

∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού 

Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική 
διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του 
κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό 
χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το 
∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
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∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι υπάλληλοι µίας 
θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι 
συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές 
µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε 
συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που 
χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’ πόντους’’ ή ‘’ ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που 
αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο 
κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους.  Η διερµηνεία 
διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών 
εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου 
σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων 
µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε 
υποχρέωση.   Εφόσον δεν υφίστανται τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν 
έχει εφαρµογή στην Εταιρεία     

 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα») το οποίο είναι και το 
νόµισµα παρουσίασης.   

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή 
των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την 
ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη 
νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και 
συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 
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2.4 Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία  ως µισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές 
από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης 
αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της 
ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε 
την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας 
αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που 
αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο 
µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 

 

2.5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν 
αποµείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το 
κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται 
µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής : 

- Κτίρια 40 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 5 – 7 έτη 

- Αυτοκίνητα 5 – 7 έτη 

- Λογισµικό 1 – 3 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 5 – 7 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 
τουλάχιστον  κάθε τέλος χρήσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.6). 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 
τους αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
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2.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ 
εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των 
ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 

2.7 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην ονοµαστική αξία µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι 
η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το 
ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της αξίας των προσδοκώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

2.8 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

2.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

 

2.10 ∆άνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και 
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να 
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

2.11 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 
και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία 
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο 
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 
ουσιαστικά θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

2.12 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από παραγωγή και πώληση ενέργειας και αναγνωρίζονται κατά την 
τιµολόγηση, η οποία πραγµατοποιείται µηνιαίως  και αφορά στην ενέργεια που παράχθηκε και πωλήθηκε τον 
προηγούµενο µήνα. 
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2.13 Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε 
να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων, περιλαµβάνονται στις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο κατά αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των 
σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

2.14 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολές επιτοκίων. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα πλαίσια 
κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η οικονοµική διεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και 
ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, 
η χρήση παραγώγων και µη-παραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και επένδυσης των 
διαθεσίµων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Μοναδικός πελάτης της Εταιρείας είναι η ∆ΕΗ, η οποία διαθέτει επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και άµεσα 
ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα, καθώς και πιστωτικά όρια. 

(δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών λόγω µεταβολής των επιτοκίων  

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. Πολιτική της 
Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της 
Εταιρείας. Εποµένως οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και 
κυµαινόµενου επιτοκίου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 

Το πραγµατικό επιτόκιο δανεισµού της Εταιρείας το 2007 είναι 5,85% (2006: 5,06%). Μια ευλόγως πιθανή 
µεταβολή των επιτοκίων κατά µία ποσοστιαία µονάδα (+1%) θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση / αύξηση των 
κερδών µετά από φόρους κατά ευρώ 43.458 (2006: ευρώ 49.540) 
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3.2 ∆ιαχείριση Κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων γίνεται από την οικονοµική διεύθυνση και στοχεύει στη διασφάλιση της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας της Εταιρείας, ώστε να επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις στους µετόχους και 
οφέλη για τις οµάδες ενδιαφεροµένων και παράλληλα, µέσω της βέλτιστης µόχλευσης των κεφαλαίων, να 
επιτυγχάνεται µείωση του κόστους των κεφαλαίων.  

Η Εταιρεία παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση µε τη χρήση του αριθµοδείκτη κεφαλαιακής 
µόχλευσης. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, συνολικές 
µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) 
προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός).  

Οι δείκτες κεφαλαιακής µόχλευσης (gearing ratios) στις 31/12/2007 και 31/12/2006, αντίστοιχα, 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 31-∆εκ.-07 31-∆εκ.-06 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 747.656 747.656 

Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 4.859.764 5.607.420 

Σύνολο δανείων 5.607.420 6.355.076 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 611.421 824.166 

Καθαρός ∆ανεισµός 4.995.999 5.530.910 

Σύνολο καθαρής θέσης 4.382.949 3.441.668 

Σύνολο κεφαλαίων 9.378.948 8.972.578 

∆είκτης κεφαλαιακής µόχλευσης 53,27% 61,64% 

Η µεταβολή που παρατηρείται στον ∆είκτη κεφαλαιακής µόχλευσης οφείλεται κυρίως στην αποπληρωµή 
δανείων το 2007 και στην αύξηση της καθαρής θέσης. 

 

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις διοικήσεως 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν ενδέχεται να 
εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά γεγονότα σε σχέση µε τις 
εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις 
και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τις 
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 
υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. 

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων αφορούν στον 
υπολογισµό προβλέψεων σχετικά µε: 

(i) Ενδεχόµενη πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος 

Σύµφωνα µε την ΥΑ 1726/2003 Αρθ 9 παρ. 4, οι εταιρείες που εκµεταλλεύονται αιολικά πάρκα, θα 
πρέπει µε τη λήξη λειτουργίας του Σταθµού Παραγωγής Ενέργειας να αποµακρύνει τις 
εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσει το τοπίο στην αρχική του µορφή. 

Η Εταιρεία, για τα αιολικά πάρκα που εκµεταλλεύεται, δεν έχει προσδιορίσει πρόβλεψη κόστους 
αποµάκρυνσης του εξοπλισµού και αποκατάστασης του χώρου, γιατί θεωρεί ότι οι συµβάσεις 
λειτουργίας των αιολικών πάρκων θα ανανεώνονται. 

 
(ii)  Φόρος εισοδήµατος 
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Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. 
Εάν το τελικό αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς 
αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη 
φορολογία της περιόδου. 

5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

 
Οικόπεδα & 

Κτίρια 
Μηχ/κός   

Εξοπλισµός 
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο 

Κόστος     
1-Ιαν-2006 521.000 12.467.563 8.376 12.996.939 

Προσθήκες - 2.236 14.500 16.736 

31-∆εκ-2006 521.000 12.469.799 22.876 13.013.675 
     

1-Ιαν-2007 521.000 12.469.799 22.876 13.013.675 
Πωλήσεις / διαγραφές - -19.875 - -19.875 

31-∆εκ-2007 521.000 12.449.924 22.876 12.993.799 
     

Συσσωρευµένες αποσβέσεις     

1-Ιαν-2006 - -220.213 -1.319 -221.531 
Αποσβέσεις χρήσεως - -851.299 -3.877 -855.177 

31-∆εκ-2006 - -1.071.512 -5.196 -1.076.708 
     

1-Ιαν-2007 - -1.071.512 -5.196 -1.076.708 
Αποσβέσεις χρήσεως - -849.161 -4.360 -853.521 

Πωλήσεις / διαγραφές - 11.580 - 11.580 

31-∆εκ-2007 - -1.920.673 -9.556 -1.930.229 
     

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 521.000 11.398.287 17.680 11.936.967 

     

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 521.000 10.540.831 13.320 11.075.151 

∆εν υφίστανται αποµειώσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του 2006 και 2007. 

∆εν υφίστανται υποθήκες – προσηµειώσεις επί των ακινήτων της εταιρείας. 

6 Επενδύσεις σε Συγγενείς  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

Στην αρχή της χρήσης  -  - 
Προσθήκες νέες 1.000.000  - 

Στο τέλος της περιόδου 1.000.000  - 

    

Η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 20% στην εταιρεία ΑΙΟΛΟΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ. 
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7 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

Πελάτες 250.511  197.031 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -  - 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 250.511  197.031 
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος -  - 
Λοιπές Απαιτήσεις 475.040  676.636 

Σύνολο 725.551  873.667 
    

Σύνολο µη Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 6.215  - 

Σύνολο Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 719.336  873.667 

 725.551  873.667 

Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 

Οι απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

Ευρώ 725.551  873.667 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αφορούν σε πελάτες ∆ηµοσίου. 

 

 

8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 1.476    1.782   

Καταθέσεις όψεως 609.945    822.384   

Σύνολο 611.421  824.166   

Τα πραγµατικά µέσα σταθµισµένα επιτόκια στις τραπεζικές καταθέσεις για το 2007 και το 2006 ήταν: 2,5% 
και 2,3% αντίστοιχα. 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

Ευρώ 611.421  824.166   
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9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 Αριθµός 
µετοχών Κοινές µετοχές 

Υπέρ το 
άρτιο Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2006 13.000 381.550 2.458.450 2.840.000 

Έκδοση νέων µετοχών / 
(µείωση) - - -  - 

31 ∆εκεµβρίου 2006 13.000 381.550 2.458.450 2.840.000 
     

1 Ιανουαρίου 2007 13.000 381.550 2.458.450 2.840.000 

Έκδοση νέων µετοχών / 
(µείωση) -  -  -  - 

31 ∆εκεµβρίου 2007 13.000 381.550 2.458.450 2.840.000 

 

10 Αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 
Τακτικό 

αποθεµατικο 

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2006 - - - 

Μεταφορά από/(σε) 
αποτελέσµατα 29.458 12.510 41.967 

31 ∆εκεµβρίου 2006 29.458 12.510 41.967 
    
1 Ιανουαρίου 2007 29.458 12.510 41.967 

Μεταφορά από/(σε) 
αποτελέσµατα 47.883 543.320 591.203 

31 ∆εκεµβρίου 2007 77.341 555.830 633.171 

 

11 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εµπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

Προµηθευτές 24.306  2.163 

∆εδουλευµένα έξοδα 144.498  135.772 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 3.750  2.100 

Λοιπές υποχρεώσεις 330.106  81.191 

Υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη 86.771  461.570 

Σύνολο 589.431  682.796 
    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις -  - 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 589.431  682.796 

Σύνολο 589.431  682.796 
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Το σύνολο των  υποχρεώσεων αναλύεται στα εξής νοµίσµατα: 

 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

Ευρώ 589.431   682.796 

 

12 ∆άνεια 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός   

Τραπεζικός δανεισµός 4.859.764 5.607.420 

   

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός   

Τραπεζικός δανεισµός 747.656 747.656 

   

Σύνολο δανείων 5.607.420 6.355.076 

Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων είναι οι εξής: 

 έως 6 µήνες 

31-∆εκ-07 5.607.420 

Σύνολο δανείων 5.607.420 
  

31-∆εκ-06 6.355.076 

Σύνολο δανείων 6.355.076 

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Μεταξύ 1 και  2 ετών 747.656 747.656 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 2.242.968 2.242.968 

Πάνω από 5 έτη 1.869.140 2.616.796 

 4.859.764 5.607.420 

 

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα παρακάτω: 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 5,85% 5,06% 

Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος) 5,85% 5,06% 

Η λογιστική αξία των δανείων προσεγγίζει την εύλογη. 

Το σύνολο των δανείων αναλύεται στα εξής νοµίσµατα: 

 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

Ευρώ 5.607.420   6.355.076 

Για τα ποσά των δανείων δεν έχουν δοθεί εξασφαλίσεις (προσηµειώσεις, υποθήκες). 
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13 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.   

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 
Υπόλοιπο αρχής περιόδου -  -35.081 
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων  -  35.081 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 0  0 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι 
παρακάτω: 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 ∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβέσεις Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2006 35.801 - 35.801 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων -35.801 - -35.801 

31 ∆εκεµβρίου 2006 - - - 

    

1 Ιανουαρίου 2007 - - - 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων - - - 

31 ∆εκεµβρίου 2007 - - - 

∆εν υφίστανται σηµαντικές µη-αναγνωρισµένες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναβαλλόµενης φορολογίας. 
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14 Επιχορηγήσεις  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

    
Στην αρχή της περιόδου 2.918.116  2.218.878 
Προσθήκες -  924.489 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα (-) -211.818  -225.251 

Στο τέλος της περιόδου 2.706.297  2.918.116 

Το ποσό των ευρώ 2.706.297 αφορά σε εισπραχθείσα επιχορήγηση από το ΕΠΑΝ (ενδιάµεσος φορέας το 
Κ.Α.Π.Ε.) για την κατασκευή Αιολικού Πάρκου ισχύος 13,6 MW στο Αργοστόλι. Το ποσοστό επιχορήγησης 
αποτελεί το 30% του προϋπολογισµού της επένδυσης. 

15 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

Έξοδα τόκων    
 -Τραπεζικά δάνεια & λοιπές υποχρεώσεις -339.228  -352.722 

    

    

Έσοδα τόκων / χρεογράφων    

Έσοδα τόκων 88  142 
    

Σύνολο -339.140  -352.580 

 

 

16 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο  
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  849.161 4.360 853.521  855.176 - 855.176 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και  
συντήρησης ενσώµατων παγίων 13.080 - 13.080  6.564 - 6.564 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 73.957 - 73.957  55.245 - 55.245 
Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση  
τεχνικών έργων 5.184 53.200 58.384  - - - 

Λοιπά 46.275 13.101 59.376  108.895 38.120 147.015 

Σύνολο 987.656 70.661 1.058.317  1.025.880 38.120 1.064.000 
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17 Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Φόρος χρήσης 319.287   240.653   

Αναβαλλόµενος φόρος     35.081   

Σύνολο 319.287   275.734   

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως εξής: 

  31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

Κέρδη προ φόρων  1.276.949    970.136   

Συντελεστής φορολογίας:  25%  29% 

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες 
τοπικούς φορολογικούς συντελεστές για τα 
κέρδη στις αντίστοιχες χώρες 

 

319.237  281.339 
Φόρος για:     

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 

 
50  7 

Έξοδα φόρων, για τα οποία δεν αναγνωρίζεται 
φόρος εισοδήµατος ενεργητικού 

 

  -5.613 

Φόροι  319.287  275.734 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2003-2007. 

18 Λοιπά έσοδα / έξοδα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-∆εκ-07  31-∆εκ-06 

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων 
στοιχείων 

-2.235  - 

Αποσβέσεις ληφθεισών επιχορηγήσεων 211.818  225.251 

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) -401  -26 

Σύνολο 209.182  225.225 

 

19 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις 
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  

20 Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη (σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24) έχουν ως εξής: 
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Εσοδα / Εξοδα συνδεδεµένων µερών 31-∆εκ-07 31-∆εκ-06 

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών  6.060 - 

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών  6.549 31.192 

Απαιτήσεις   0 - 

Υποχρεώσεις   102.004 461.570 

 

 

21 Λοιπές σηµειώσεις 

-  Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.  

- ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεµείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της 
Εταιρείας.  

- ∆εν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2007 και 2006. 

∆υνάµει της, από 28ης ∆εκεµβρίου 2007, αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της “ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ 
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ”, τέθηκαν σε κίνηση οι διαδικασίες συγχωνεύσεως της Εταιρείας 
δια ενιαίας, ταυτόχρονης, από κοινού και εκ παραλλήλου απορρόφησης, των “ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”, “ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ 
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και “ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”,  από την 
“ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 
2, 69-70 και 72-77 κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993, ως ισχύουν, µε ηµεροµηνία 
ισολογισµού µετασχηµατισµού εκάστης απορροφώµενης εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2007. 

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2008 
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