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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής 

θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού 

εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 

τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 

τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση 

και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 

εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, 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 ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της 

ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από 

τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 05 Μαρτίου 2014 

 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Χριστίνα Τσιρώνη 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36671 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
 

Ποσά σε Ευρώ 
Σημείωση 

1/1-

31/12/2013 
1/1-

31/12/2012 

Πωλήσεις 13 

 

 

495.323 0 

Κόστος πωληθέντων 14 

 

       -475.001 0   

Μικτό Κέρδος  

   

20.322     0   

Έξοδα διάθεσης 14 

 

0 

 

-114.683 

Έξοδα διοίκησης 14 

 

-232.525 

 

-8.975 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  

 

-212.203 

 

-123.658 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 15 

 

3.407 

 

81 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  15 

 

-224.976 

 

-17 

  

 

-221.569 

 

64 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  

 

-433.772 

 

-123.595 

 

Φόρος εισοδήματος 16 

 

38.104 

 

-59 

Καθαρά κέρδη /(ζημίες) χρήσεως (Α)  

 

-395.669 

 

-123.653 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  0 0 

Συγκεντρωτικά Καθαρά Κέρδη/(ζημίες) χρήσεως 

(Α)+(Β)  

 

 

-395.669 

 

 

-123.653 

Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν στους 

μετόχους  για τη χρήση (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)  

  

Βασικά και μειωμένα 19 

 

-18,4676 

 

-118,3278 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 31/12/2013 31/12/2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Ενσώματα πάγια 6 12.456.304 15.750 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7 41.211 0 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 16.651 9.840 

  12.514.166 25.590 

    

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Πελάτες 8 361.586 0 

Λοιπές απαιτήσεις 8 1.354.758 111.810 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  510 0 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 894.141 19.496 

  2.610.994 131.306 

Σύνολο ενεργητικού  15.125.160 156.896 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους    

Μετοχικό κεφάλαιο 10 6.277.290 627.270 

Αδιανέμητα Κέρδη  -892.219 -482.865 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  5.385.071 144.405 

    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές 11 2.188.575 9.131 

Λοιπές υποχρεώσεις 11 51.514 3.360 

Δανεισμός 12 7.500.000 0 

  9.740.089 12.491 

Σύνολο υποχρεώσεων  9.740.089 12.491 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  15.125.160 156.896 

 

 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
  Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 

Ποσά σε Ευρώ 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Αδιανέμητα 

κέρδη Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

1 Ιανουαρίου 2012 Σημείωση 24.750 -358.977 -334.227 

Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου  602.520 0 602.520 

Καθαρό κέρδος/(ζημία) που αναγνωρίστηκε 

άμεσα στα ίδια κεφάλαια  0 -235 -235 

Καθαρό κέρδος / (ζημία) χρήσεως  0 -123.653 -123.653 

31 Δεκεμβρίου 2012  627.270 -482.865 144.405 

1 Ιανουαρίου 2013  627.270 -482.865 144.405 

Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου  5.650.020 0 5.650.020 

Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου  0 -8.843 -8.843 

Λοιπές Κινήσεις που αναγνωρίσθηκαν 

απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 10 0 -4.842 -4.842 

Καθαρό κέρδος / (ζημία) χρήσεως  0 -395.669 -395.669 

31 Δεκεμβρίου 2013  6.277.290 -892.219 5.385.071 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμιακών Ροών 

 1/1-

31/12/2013 

1/1-

31/12/2012 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη/ (ζημίες) περιόδου προ φόρων -433.772 -123.595 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις 102.662 0 

Πιστωτικοί τόκοι -3.407 -81 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 224.976 17 

Προβλέψεις 359 0 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.604.533 -82.360 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.179.392 -369.259 

Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων -6.811 0 

(Μείον):   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -177.130 -17 

Καταβεβλημένοι φόροι -510 -59 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 281.226 575.353 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορές ενσώματων παγίων -12.548.057 -15.750 

Τόκοι εισπραχθέντες 3.407 81 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -12.544.650 -15.669 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 5.650.020 602.520 

Έξοδα Έκδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου -11.951 -235 

Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια 7.500.00 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 13.138.069 602.285 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

χρήσεως (α) + (β) + (γ) 

874.645 11.263 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 19.496 8.233 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 894.141 19.496 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία  

Γενικές πληροφορίες 

 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 και δραστηριοποιείται στους κατωτέρω τομείς:  

 

- Στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων  σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

- Στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

- Στην πάσης φύσεως εκμίσθωση ή αγορά ή κατασκευή ακινήτων που είναι απαραίτητα για την 

υλοποίηση των παραπάνω. 

- Στη συνεργασία ή και συμμετοχή σε οποιαδήποτε Εταιρεία έχουσα παρεμφερή σκοπό. 

- Για πάσα πράξη και ενέργεια συναφή προς τον ως άνω σκοπό. 

 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στον νομό Αττικής , στο Δήμο Καλλιθέας και είναι μη εισηγμένη στο 

Χ.Α.. 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ,η οποία 

είναι θυγατρική της εταιρείας «Quest Συμμετοχών Α.Ε.» και περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει ο όμιλος της «Quest Συμμετοχών Α.Ε.» με την μέθοδο της 

ολικής ενοποίησης. 

 Την 31/12/2013 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδ.αρ.καταχ.147427, η υπ’ αριθμ. 17413/30-12-2013 

Απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία : α) παρασχέθηκε άδεια 

σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και 

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 095721901000, η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με 

την επωνυμία «QUEST SOLAR Αλμυρού Εταιρεία Περιορισμένης  Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο 

«QUEST SOLAR Αλμυρού Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 67 Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν.4156/2013 και την από 27/11/2013 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών 

Ελεγκτών – Λογιστών Αντωνίου Προκοπίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14511) και Δήμου Πιτέλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14481) και 

β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμό 6436/19-12-2013 

συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Παρασκευοπούλου - Παπαμανώλη, 

καθώς και με την υπ’ αριθμό 6441/30-12-2013 διορθωτική πράξη της ίδιας. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας στις  5 Μαρτίου 2014. 

 

2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της ανωνύμου Εταιρείας «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που καλύπτουν τη χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 – 31 

Δεκεμβρίου 2013), έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίμηση 

συγκεκριμένων στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητάς της (going concern) αφού ληφθούν υπόψη και όσα αναφέρονται στη σημείωση 3.1.ε των 

οικονομικών καταστάσεων και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 

ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και 

τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται παρακάτω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται.  

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, απαιτεί 

τη χρήση εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και 

παθητικού και γνωστοποίηση των ενδεχόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό 

εξέταση περιόδους. Αν και οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις είναι βασισμένες στις βέλτιστες γνώσεις της 

Διοίκησης (της Εταιρείας), τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις 

αυτές. 
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2.2. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

2.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή μεταγενέστερα. Τα 

σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» - Παρουσίαση 

στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των 

Λοιπών Συνολικών Εσόδων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες»  

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 

13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με 

τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της 

εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την 

αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον 

προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει 

το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται 

στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το πρότυπο δεν 

έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Αναθεώρηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

Εργαζόμενους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης 

απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο 

καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η δυνατότητα αναβολής της αναγνώρισης αναλογιστικών 

κερδών ή ζημιών, ενώ παράλληλα απαιτεί οι επανεκτιμήσεις της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) 

συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς 

να αναγνωρίζονται στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Η αναθεώρηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις.  

 ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου 

Ορυχείου» 

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε η 

παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να 

αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η 

εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων 

του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους 

χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ Οικονομικών 

Καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Η 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια  
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Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι 

υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν τη 

δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά τη 

μετάβαση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 

5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Τα πρότυπα στα 

οποία πραγματοποιούνται βελτιώσεις είναι τα ΔΠΧΑ 1, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 34. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

2.2.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα 

υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (αναβολή της εφαρμογής) 

Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση 

προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να 

αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού  

επιμετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη 

αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε 

στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. 

Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της 

επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα 

επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε 

συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή 

να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και 

ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Τον Νοέμβριο 

του 2013 το ΙASB προέβη σε τροποποιήσεις του προτύπου. Προστέθηκε ένα κεφάλαιο το οποίο αναθεωρεί 

σημαντικά τη λογιστική αντιστάθμιση και θέτει σε εφαρμογή ένα νέο μοντέλο που βελτιώνει τη συσχέτιση 

της λογιστικής με τη διαχείριση του κινδύνου, ενώ εισάγονται βελτιώσεις και στις γνωστοποιήσεις αναφορικά 

με τη λογιστική αντιστάθμισης και τη διαχείριση του κινδύνου. Με την τροποποίηση είναι άμεσα διαθέσιμες 

οι βελτιώσεις αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη μεταβολή της εύλογης αξίας ενός ιδίου 

χρέους της επιχείρησης, όπως περιλαμβάνονταν στο πρότυπο. Τέλος, το IASB αποφάσισε να αναβάλλει την 

εφαρμογή του προτύπου (ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015), καθώς οι διεργασίες 

δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν θα μπορούσε να δοθεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας στις επιχειρήσεις. 

Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις μπορούν να αποφασίσουν την άμεση εφαρμογή του. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» 

(Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 

«Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

(εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και 

ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που 

καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 

αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 

«Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» 

καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν 
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Κοινό Διακανονισμό (Joint Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε 

Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές 

Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες 

Οντότητες» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις 

από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως 

συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 

27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

 Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, 

Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και 

ΔΠΧΑ 12) (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις 

μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά 

την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων 

συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις 

γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης 

συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2013, 

αλλά ουσιαστικά θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών προτύπων, ήτοι από 01 

Ιανουαρίου 2014. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο του 2013. 

 Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμογή για τις 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 

27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον 

όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση 

κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι 

επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. 

Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, 

οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά 

κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με 

την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, 

με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο 

του 2013. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

(εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου 

αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα 

εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση 

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για 

το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμογή για τις 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 36 

«Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα 

πρέπει να πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει 
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υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. 

Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται εφόσον η εταιρία έχει ήδη εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε 

Εύλογες Αξίες». Η τροποποίηση έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 

Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των 

ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση τον Δεκέμβριο του 2013. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 

Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμογή για τις 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων 

είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής 

αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί 

ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα αλλαγών σε 

νόμους ή κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». 

Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 

2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 

Δεκέμβριο του 2013. 

 ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε μία 

εταιρία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το 

κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, 

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την 

αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του 

παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που 

δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική 

νομοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η 

Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα 

διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζομένους» - Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: 

Εισφορές Εργαζομένων (εφαρμογή από 01/07/2014) 

Τον Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 

«Παροχές σε Εργαζομένους». Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων 

μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της παρούσας τροποποίησης είναι να 

μειώσει την πολυπλοκότητα της λογιστικής αντιμετώπισης των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τα έτη 

υπηρεσίας του εργαζομένου, όπως είναι χαρακτηριστικά οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό 

επί της μισθοδοσίας. Η τροποποίηση έχει εφαρμογή από την 01 Ιουλίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να 

επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η 

παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013 (εφαρμογή από 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβρη του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013». Στον Κύκλο 2010 - 2012 

περιλαμβάνονται βελτιώσεις για τα πρότυπα ΔΠΧΑ 2, ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 8, ΔΠΧΑ 13, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 24 και 

ΔΛΠ 38 ενώ στον Κύκλο 2011 - 2013 οι βελτιώσεις αφορούν τα Πρότυπα ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 13 και 

ΔΛΠ 40. Οι βελτιώσεις στα Πρότυπα έχουν εφαρμογή από την 01 Ιουλίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή 

να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Οι εν λόγω ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» (εφαρμογή από 01/01/2016) 
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Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση του προτύπου «Μεταβατικοί λογαριασμοί 

ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων». Σκοπός του εν λόγω Προτύπου είναι να επιτευχθεί η συγκρισιμότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε καθεστώς προσδιορισμού τιμών 

μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου (rate-regulated activities). Ο ρυθμιζόμενος προσδιορισμός των τιμών μπορεί 

να επηρεάσει σημαντικά την αξία και το χρόνο αναγνώρισης του εσόδου μίας εταιρίας. Δεν επιτρέπεται η 

εφαρμογή του εν λόγω Προτύπου για τις εταιρίες που εφαρμόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ. Το Πρότυπο έχει εφαρμογή 

από την 01 Ιανουαρίου 2016, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το εν λόγω Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

2.3 Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

 

Η Εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε 

Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Κατά  την 

ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένα 

νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την 

αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές περιλαμβάνονται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

 

 

 

2.4 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μειωμένα με τις σωρευμένες 

αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 

στοιχείων. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως που 

πραγματοποιούνται. Σημαντικές μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος 

των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή ή και την παραγωγική δυναμικότητα του 

παγίου ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων υπολογίζονται με τη 

σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια 

βάση. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 

(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους 

αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή  οι 

ζημίες  αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 
 

2.5 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή 

ζημία απομειώσεως, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να 

μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως. Η 

ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής 

τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος 

από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα 

μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου 

κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμιακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν μια επιχείρηση δεν έχει 

τη δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη 

απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμιακές ροές 

- Κτίρια σε ακίνητα τρίτων  Με βάση τα έτη μίσθωσης 

- Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός 

εξοπλισμός   

 

5-20 έτη 

- Μεταφορικά μέσα 5-7 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 
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στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισμός ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών 

στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση 

αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως 

έσοδο. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του πάγιου εξοπλισμού της Εταιρείας και ως εκ 

τούτου δεν έχει πραγματοποιήσει υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων. 

 

2.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Δάνεια και απαιτήσεις:  

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.  

Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από 

την ημερομηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς  τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν 

ενεργητικό. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις 

κατηγορίες πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.  

 
2.7 Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την 

ονομαστική αξία και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

αντικειμενική ένδειξη 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 των 

απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλούμενων με τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων. 

 

2.8 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι τρεις μήνες επενδύσεις 

υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

 

2.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται 

αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουμένου του σχετικού φορολογικού οφέλους . 

 

2.10 Δανεισμός 

 

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 της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης. 

 

2.11 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται με τα 

απεικονιζόμενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζημίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε μελλοντικές 

χρήσεις. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στα αποτελέσματα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά 

συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή καταχωρείται 

απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου, 

βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 



QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Οικονομικές Καταστάσεις της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2013 

(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 15  

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής 

αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 

εκπεστέες φορολογικές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες κατά την έκταση που είναι 

πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδημα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 

Θέσης και μειώνεται κατά την έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα, που 

θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.  

 
 

2.12 Αναγνώριση εσόδων 

 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

και εκπτώσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

(α) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το 

εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

 

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου.  

 

(γ) Μερίσματα 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους. 

 

2.13 Μισθώσεις 

  

Οι μισθώσεις ενσώματων πάγιων όπου η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές 

της ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της μίσθωσης, με τη χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας των 

μισθωμένων ενσωμάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα 

κατανέμεται στην υποχρέωση και στο χρηματοοικονομικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 

επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα μισθώματα καθαρή από το 

χρηματοοικονομικό κόστος, περιλαμβάνεται στα δάνεια. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό 

περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 

Θέσης. 

 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις 

καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα κατά την πραγματοποίησή τους. 

 

2.14 Κέρδη ανά μετοχή 

 

Τα βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο 

σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσεως. 

 

2.15 Διανομή μερισμάτων 

 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγμή κατά την 

οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

2.18 Συγκριτικά στοιχεία 

 

Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου αναπροσαρμόζονται για να 

καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των 

ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις. 

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
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3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
Η Εταιρεία ως μέλος του Ομίλου της «Quest Συμμετοχών A.E.» εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), 

πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου 

εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 

ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.   

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου, η οποία 

λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες 

για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 

πιστωτικός κίνδυνος. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία ως μέλος του, δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος 

των συναλλαγών της Εταιρείας διεξάγεται σε Ευρώ. Ο Όμιλος κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει 

συνάλλαγμα και δεν συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς 

αντισυμβαλλόμενους. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Ομίλου, ενώ προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες 

συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών εισπρακτέων. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από 

την Λειτουργό Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) και ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με την 

συνέπεια καταβολής των οφειλόμενων ποσών σε καθορισμένες ημερομηνίες. Τυχόν καθυστερήσεις στις 

καταβολές του ΛΑΓΗΕ προς την Εταιρεία ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα ρευστότητας.  

Για τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης.  

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμιακά διαθέσιμα καθώς και 

διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.  

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινομημένες σε σχετικές 

ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την 

ημερομηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης σε μη 

προεξοφλημένες τιμές. 

 

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις           

31/12/2013 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 

Πάνω από 5 

έτη  Σύνολο 

Δανεισμός  7.500.000 0 0 0 7.500.000 

Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 2.240.089 0  0  0  2.240.089 

 9.740.089 0 0 0 9.740.089 

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις           

31/12/2012 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 

Πάνω από 5 

έτη  Σύνολο 

Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 12.491 0  0  0  12.491 

  12.491 0 0 0 12.491 

 (δ) Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων 

Λόγω του ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν στο ενεργητικό τους σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα 

λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία 

ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε 

σταθερά.  

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με 

μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο και την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό 

επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο και την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. 
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(ε) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 

απρόσκοπτης λειτουργίας της στο μέλλον με σκοπό να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να εκδώσει νέες 

μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία. 

Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου ο Όμιλος και η Εταιρεία παρακολουθούν τα κεφάλαια τους με 

βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα 

συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» 

(συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα». Τα συνολικά 

απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης συν τον καθαρό δανεισμό.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα της 

Εταιρείας και να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της για μια περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών. 

3.2 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές 

(χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις 

δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Για τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς και για τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης. 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές 

προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς 

κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.  

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει 

την πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς 

εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών 

ταμιακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο 

είναι διαθέσιμο για τον Όμιλο και την Εταιρεία, για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση 

παραδοχών, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά εσόδων και εξόδων που 

αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η 

εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα 

μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να 

έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης 

είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, 

που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα  ισχύοντα. 

 

 

5. Χρηματοοικονομικά προϊόντα ανά κατηγορία  

 
 

31/12/2013   

  

      

  Λογιστικές Πρακτικές 

Απαιτήσεις           

  

Δάνεια &  

απαιτήσεις Σύνολο 

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 1.732.994 1.732.994 

Μετρητά  και ισοδύναμα 894.141 894.141 

  2.627.135 2.627.135 
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31/12/2012   

  

      

  Λογιστικές Πρακτικές 

Απαιτήσεις           

  

Δάνεια &  

απαιτήσεις Σύνολο 

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 121.650 121.650 

Μετρητά  και ισοδύναμα 19.496 19.496 

  141.146 141.146 

 

 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

 
6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:  

 

Ποσά σε Ευρώ 

 

Οικόπεδα 

& Κτίρια 

Μεταφορικά 

μέσα  & 

μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Έπιπλα και 

εξαρτήματα 
Σύνολο 

Κόστος 
    

1 Ιανουαρίου 2012 0 0 0 0 

Προσθήκες 0 15.750 0 15.750 

31 Δεκεμβρίου 2012 0 15.750 0 15.750 

    
 1 Ιανουαρίου 2013 0 15.750 0 15.750 

Προσθήκες 184.985 12.357.125 5.948 12.548.057 

Απομειώσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

βάσει έκθεσης λογιστικής αξίας για την 

μετατροπή σε Α.Ε. 

-4.842 0 0 -4.842 

31 Δεκεμβρίου 2013 180.143 12.372.875 5.948 12.558.966 

    
 Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

   
 1 Ιανουαρίου 2012 0 0 0 0 

Αποσβέσεις χρήσεως 0 0 0 0 

31 Δεκεμβρίου 2012 0 0 0 0 

    
 1 Ιανουαρίου 2013 0 0 0 0 

Αποσβέσεις χρήσεως -1.218 -101.007 -437 -102.662 

31 Δεκεμβρίου 2013 -1.218 -101.007 -437 -102.662 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 0 15.750 0 15.750 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2013 178.925 12.271.868 5.551 12.456.304 
 

    

 

 

 

    

 

Επί των ενσώματων παγίων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη (ανάλυση παρατίθεται στη 

Σημείωση 21).  

 

 



QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Οικονομικές Καταστάσεις της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2013 

(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 19  

7. Aναβαλλόμενη φορολογία 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες 41.211 0 

 41.211 0 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:   
Πληρωτέες μετά από 12 μήνες 0 0 

 0 0 

   

 41.211 0 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 31/12/2013 31/12/2012 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 0 0 

Φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων  41.211 0 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 41.211 0 

 

Η κίνηση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων μέσα στην ίδια φορολογική αρχή είναι η παρακάτω: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:     

 

Προβλέψεις/ 

ζημίες 

απομείωσης 

Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 

αποσβέσεις 

Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012 0 0 0 0 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 0 0 0 0 
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 0 0 41.211 41.211 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 0   41.211      41.211 

 

 

8. Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012 

Πελάτες 361.586 0 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 361.586 0 

Προκαταβολές 1.354.758 111.810 

Λοιπές απαιτήσεις 16.651 9.840 

Σύνολο 1.732.994 121.650 

   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 16.651 9.840 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.716.343 111.810 

 1.732.994 121.650 

 
  31/12/2013 31/12/2012 
Μη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα κατά την 

ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
 

361.586 111.810 

Ληξιπρόθεσμες μη απομειωμένες απαιτήσεις από πελάτες 

Από 1-3 μήνες  0   0   

Από 3-6 μήνες  0   0   

Από 6-12 μήνες  0   0   

Από 12 και πάνω μήνες  0   0   

  361.586 111.810 

Οι Πελάτες και οι Λοιπές Απαιτήσεις εκφράζονται στα παρακάτω νομίσματα: 
   31/12/2013 31/12/2012 

Ευρώ   1.732.994 121.650 

  1.732.994 121.650 
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9.Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012 

Διαθέσιμα στο ταμείο  525 175 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 893.616 19.321 

Σύνολο 894.141 19.496 

 
Τα ταμιακά διαθέσιμα για σκοπούς της κατάστασης ταμιακών ροών, περιλαμβάνουν τα εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2013 31/12/2012 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 894.141 19.496 

Σύνολο 894.141 19.496 

 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Ποσά σε Ευρώ Ονομαστική 

Αξία  

μετοχής 

Αριθμός κοινών 

ονομαστικών 

μετοχών  

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

1 Ιανουαρίου 2012 30 825  24.750 

Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 

την χρήση 

 

20.084  602.520 

31 Δεκεμβρίου 2012 30 20.909  627.270 

1 Ιανουαρίου 2013 30 20.909  627.270 

Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 

την χρήση 

 

188.333  5.650.020 

31 Δεκεμβρίου 2013 30 209.242  6.277.290 

 

Την 31/12/2013 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η υπ’ αριθμ. 17413/30-12-2013 Απόφαση του 

περιφερειάρχη Αττικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία : α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό 

Γ.Ε.ΜΗ. 095721901000, η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την 

επωνυμία «QUEST SOLAR Αλμυρού Εταιρεία Περιορισμένης  Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο 

«QUEST SOLAR Αλμυρού Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 67 Κ.Ν. 2190/1920, και 

την από 27/11/2013 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. και β) εγκρίθηκε το 

καταστατικό της εταιρείας.  

Tο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες επτακόσια 

Ευρώ (€ 6.353.700), το οποίο και αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο 

τρόπο: α) κατά το ποσό των εξακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακόσια εβδομήντα ευρώ (€ 627.270) από τη 

συμμετοχή τους στη μετατρεπόμενη ΕΠΕ, β) κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα 

χιλιάδων ευρώ (€ 5.650.000) από κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό καταθέσεις εταίρων και γ) κατά 

το ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (€ 76.410) με καταβολή μετρητών, το οποίο 

ολοκληρώθηκε το 2014.  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε διακόσιες έντεκα χιλιάδες 

επτακόσιες ενενήντα (211.790) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη. 

 

 

11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Ποσά σε Ευρώ  31/12/2013 31/12/2012 

Προμηθευτές  738.600 8.639 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεμένα μέρη (Σημ. 17)  1.449.974 492 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλη  308 0 

Δεδουλευμένα Έξοδα Περιόδου  51.206 3.000 

Λοιπές υποχρεώσεις  0 360 

Σύνολο  2.240.089 12.491 
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Ανάλυση υποχρεώσεων:    

Ποσά σε Ευρώ  31/12/2013 31/12/2012 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  2.240.089 12.491 

Σύνολο  2.240.089 12.491 
 

12. Δανεισμός 

 

Ποσά σε Ευρώ  31/12/2013 31/12/2012 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια    

Τραπεζικά δάνεια  7.500.000 0 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων  7.500.000 0 

    

Ποσά σε Ευρώ  31/12/2013 31/12/2012 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως  0 0 

Εισπράξεις από δάνεια/ (αποπληρωμές)  7.500.00 0 

Υπόλοιπο λήξεως χρήσεως  7.500.000 0 

 

Στις 26/07/2013 η Εταιρεία σύναψε σύμβαση χορήγησης τραπεζικού δανείου ύψους € 7.500.000, διάρκειας 6 

ετών. Το επιτόκιο προσδιορίσθηκε σε EURIBOR 6μήνου πλέον περιθωρίου 6,25%. Για την χορήγηση του 

τραπεζικού δανεισμού, η μητρική εταιρεία QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. χορήγησε 

εταιρική εγγύηση ισόποσου ύψους, ενώ συστάθηκε ενέχυρο υπέρ της δανείστριας τράπεζας επί του συνόλου 

των μετοχών κυριότητας της QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.. Επιπλέον, για την εξασφάλιση 

των απαιτήσεων της δανείστριας τράπεζας εγγράφηκε προσημείωση υποθήκης στην ακίνητη περιουσία της 

QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, ενώ εκχωρήθηκαν οι απαιτήσεις της Εταιρείας που 

απορρέουν από την σύμβαση με την ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α..Ε., καθώς και οι 

απαιτήσεις από τη σύμβαση έργου με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και από 

εγγυητικές επιστολές.  

Στους όρους του δανείου περιλαμβάνεται όρος αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής 

του κατά το άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/1920 από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρείας εντός 

εκατόν είκοσι (120) ημερών από την πρώτη τμηματική εκταμίευση του δανείου. Λόγω της μη έγκαιρης 

τήρησης του εν λόγω όρου (ολοκληρώθηκε κατά την 31/12/2013), και σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του 

ΔΛΠ 1, η Εταιρεία έχει προβεί στην ταξινόμηση του ως άνω ποσού των € 7.500.000 στις βραχυπρόθεσμες 

δανειακές υποχρεώσεις. 

 

13. Πωλήσεις 

 

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή και σύνδεση του ΦΒ σταθμού ισχύος 10ΜW στη θέση «Μπόζαλο-

Μπισδεικα» με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για το έργο 8,8 MW υπογράφηκαν οι 

συμβάσεις σύνδεσης και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ αντίστοιχα. Τον 

Νοέμβριο του 2013 η Εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργική της δραστηριότητα (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές) και σημείωσε για την χρήση που έληξε την 31/12/2013 πωλήσεις ύψους € 495.323, 

έναντι € 0 την συγκριτική περίοδο. 

 

 

14. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

Ποσά σε Ευρώ Σημ. 
1/1/2013-

31/12/2013 

1/1/2012-

31/12/2012 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  -102.662 0 

Λειτουργικά ενοίκια μίσθωσης    

  -Οικόπεδα  -106.320 0 

Μεταφορικά / έξοδα ταξιδίων  -8.896 -522 

Τηλεπικοινωνιακά κόστη  -4.844 0 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  -202.768 -110.368 

Λοιπά  -282.036 -12.768 

Σύνολο  -707.526 -123.658 
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Κατανομή συνόλου εξόδων ανά λειτουργία 

1/1-

31/12/2013 
1/1-

31/12/2012 

Κόστος πωληθέντων -475.001 0 

Έξοδα διάθεσης 0 -114.683 

Έξοδα διοίκησης -232.525 -8.975 

Σύνολο -707.526 -123.658 

 

 

15. Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 

 

Ποσά σε Ευρώ 1/1-

31/12/2013 
1/1-

31/12/2012 
Έξοδα τόκων   

-Δάνεια -221.145 0 

- Λοιπά -3.831 -17 

 -224.976 -17 

- Έσοδα τόκων 3.407 81 

 3.407 81 

Σύνολο -221.569 64 

 

 

16. Φόρος Εισοδήματος 

Ποσά σε Ευρώ 
1/1-

31/12/2013 
1/1-

31/12/2012 

Φόρος χρήσης 38.104 -59 

Σύνολο 38.104 -59 

 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε προς 26% επί του φορολογικού κέρδους της χρήσεως. Η φορολογική 

δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 

1/1-

31/12/2013 
1/1-

31/12/2012 
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων -433.772 -123.595 

Φόρος υπολογισμένος με βάση τον ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή για τα κέρδη της Εταιρείας 
112.781 24.719 

Φορολογική ζημία χρήσης προς μεταφορά  -112.781 -24.719 

Λοιποί Φόροι 38.104 -59 

Φόροι 38.104 -59 

 

17 . Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

  31/12/2013 31/12/2012 

(α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 181.661 16.049 

(β) Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη 1.449.974 492 

 

 

18 . Ανειλημμένες υποχρεώσεις 

 
Ποσά σε Ευρώ 

 

 

31/12/2013 31/12/2012 

Έως 1 έτος 121.509  0  

Από 1-5 έτη 486.036  0  

 

607.545  0  
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19. Κέρδη ανά μετοχή 

 

Ποσά σε Ευρώ 1/1-

31/12/2013 
1/1-

31/12/2012 
Κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους 395.669 123.653 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 21.425 1.045 

Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 18,4676 118,3278 

 

20. Λειτουργικοί τομείς  

 Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μόνο στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και παρέχεται εντός της ελληνικής επικράτειας. Ως εκ τούτου καθώς και βάσει των απαιτήσεων του 

ΔΠΧΑ 8 δεν απαιτείται  ανάλυση κατά λειτουργικό  τομέα. 

 

21. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις/ Απαιτήσεις 

 

Ποσά σε Ευρώ 

 

Απαιτήσεις 

  

31/12/2013 31/12/2012 

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης  

 

3.436.820 0 

  

3.436.820 0 

 

Υποχρεώσεις 

  

31/12/2013 31/12/2012 

Εκχώρηση εγγυητικών καλής εκτέλεσης και λοιπών απαιτήσεων  

 

3.066.820 0 

Προσημείωση Υποθήκης σε ακίνητη περιουσία 

 

3.000.000 0 

Εγγυήσεις μητρικής εταιρείας για την εξασφάλιση των τραπεζικών 

δανειακών υποχρεώσεων 

 

7.500.000 0 

  

13.566.820 0 

22. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

- Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

- Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η Εταιρεία, λόγω της υπαγωγής της στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 Ν. 2238/1994, έλαβε 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με Γνώμη χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση 2013 ο φορολογικός έλεγχος 

από του Ορκωτούς ελεγκτές λογιστές βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης 

προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013. Αν μέχρι 

την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι 

αυτές δεν θα έχουν μεγάλη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

- Η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό την 31/12/2013 και την 31/12/2012. 

 

23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς 
 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου  2013 τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2014 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

   

   

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ           ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΙΑ  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Δ.Τ. Χ072948/2002 Α.Δ.Τ.  ΑΑ 079768/2005 Α.Δ.Τ.  T 071699/1999 

  ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ  0002601-Α΄ ΤΑΞΗΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013- 31/12/2013 
 

Κύριοι Εταίροι, 

 Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 

1/1/2013-31/12/2013 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η τρίτη και περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από 1/1/2013 έως και 

31/12/2013. 

            Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την 

ισχύουσα νομοθεσία  και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της . 

            Την 31-12-2013 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδ.αρ.καταχ.147427, η υπ’ αριθμ. 17413/301-12-

2013 Απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία : α) παρασχέθηκε άδεια 

σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και 

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 095721901000, η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης  Ευθύνης με 

την επωνυμία «QUEST SOLAR Αλμυρού Εταιρεία Περιορισμένης  Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο 

«QUEST SOLAR Αλμυρού Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 67 Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν.4156/2013 και την από 27/11/2013 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών 

Ελεγκτών – Λογιστών Αντωνίου Προκοπίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14511) και Δήμου Πιτέλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14481) και 

β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμό 6436/19-12-2013 

συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Παρασκευοπούλου - Παπαμανώλη, 

καθώς και με την υπ’ αριθμό 6441/30-12-2013 διορθωτική πράξη της ίδιας. 

            Η Εταιρεία πραγματοποίησε Πωλήσεις € 495.323 κατά την τρίτη χρήση .Οι Ζημίες μετά φόρων της 

χρήσεως ανέρχονται σε € 395.669 έναντι € 123.653 της προηγούμενης χρήσεως. 

             Με την υπ’ αριθμό 6436/19-12-2013 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών 

Δήμητρας Παρασκευοπούλου - Παπαμανώλη, καθώς και με την υπ’ αριθμό 6441/30-12-2013 διορθωτική 

πράξη της ίδιας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα 

χιλιάδες επτακόσια  Ευρώ (€ 6.353.700), το οποίο και αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους ιδρυτές της 

εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: α) κατά το ποσό των εξακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακόσια εβδομήντα 

ευρώ (€ 627.270) από τη συμμετοχή τους στη μετατρεπόμενη ΕΠΕ, β) κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων 

εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 5.650.000) από κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό καταθέσεις 

εταίρων και γ) κατά το ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (€ 76.430) με καταβολή 

μετρητών. Κατά την 31/12/2013 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια 

διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ (€ 6.227.290), διαιρούμενο σε διακόσιες εννέα 

χιλιάδες διακόσιες σαράντα τρεις (209.243) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 

30). Από το ανωτέρω ποσό, όπως αυτό προσδιορίσθηκε με τις προαναφερόμενες συμβολαιογραφικές πράξεις 

και εγκρίθηκε από το Γ.Ε.ΜΗ., έως την 31/12/2013 εκκρεμεί η καταβολή ποσού ύψους εβδομήντα έξι 

χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (€ 76.410), η οποία πραγματοποιήθηκε εντός του 2014. 

 

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας  
Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2013 ανέρχονταν σε ποσό  € 5.385.071 έναντι € 144.405 της 

προηγούμενης χρήσης. 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τη χρήση 2013 και 2012 αντίστοιχα έχουν ως εξής: 
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

31/12/2013 31/12/2012

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.610.994 17,26% 131.306 83,69%

Σύνολο ενεργητικού 15.125.160 156.896

Ίδια κεφάλαια 5.385.071 55,29% 144.405 1156,11%

Σύνολο υποχρεώσεων 9.740.089 12.491

Ίδια κεφάλαια 5.385.071 43,03% 144.405 564,30%

Πάγιο ενεργητικό 12.514.165 25.590

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.610.994 26,81% 131.306 1051,24%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.740.089 12.491

Κεφάλαιο κινήσεως -7.129.094 -273,04% 118.815 90,49%

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.610.994 131.306

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

31/12/2013 31/12/2012

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -212.203 -42,84% -123.658 0,00%

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 495.323 0

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -433.772 -8,06% -123.595 -85,59%

Ίδια κεφάλαια 5.385.071 144.405

Μικτά αποτελέσματα 20.322 4,10% 0 0,00%

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 495.323 0

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 495.323 9,20% 0 0,00%

Ίδια κεφάλαια 5.385.071 144.405

Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής

31/12/2013 31/12/2012

Απαιτήσεις από πελάτες 361.586 0

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 495.323 0

Απαιτήσεις από πελάτες 361.586 0

Σύνολο υποχρεώσεων 9.740.089 12.491
Χ  360 13 Χ  360 0

Χ  360 263 Χ  360 0

 
             

               

 
3. Ανάπτυξη της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση (1/1/2013-31/12/2013) 

               Η εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή και σύνδεση του ΦΒ σταθμού ισχύος 10ΜW στη θέση 

«Μπόζαλο-Μπισδεικα» με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  Για το έργο 8,8 MW υπογράφηκαν 

οι συμβάσεις σύνδεσης και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ αντίστοιχα.  

               H εταιρία μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία  με την επωνυμία «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» και με ΔΣ το οποίο απαρτίζεται από τους κκ. Τζωρτζάκη Παντελή Πρόεδρο, Μπιτσάκο 

Μάρκο Αντ/δρο & Διευθύνων Σύμβουλο και Σίννη Βασίλειο Μέλος ΔΣ.  

 

 

 

 

4. Υποκαταστήματα εταιρείας  
        Η εταιρεία διαθέτει δύο (2) υποκαταστήματα στον Δήμο Αλμυρού Μαγνησίας θέση Μπόζαλο 

Μπισδέικα . 
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5. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της παρούσας έκθεσης. 
         Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου  2013 τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσεως 2013. 

Με τιμή, 

                                              ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 
Καλλιθέα,   5 Μαρτίου 2014 

 

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών 

Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 
Παντελής Τζωρτζάκης 

         Πρόεδρος 

 


