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Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 148 του ν. 4548/2018, τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019, να σας ενημερώσουμε για σημαντικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες της και να ζητήσουμε την έγκρισή σας.
Σημειώνουμε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της
θέσης της
α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου

Η Εταιρεία «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε
το 2008 και εδρεύει στο Μαρούσι.
Το κύριο αντικείμενό της είναι η εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου.
Το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας γεωγραφικά καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Η διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών γίνεται μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου,
διαδικτύου αλλά και μέσω συμμετοχής ως χορηγού σε διάφορα events.
Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες:
α) Πελατοκεντρική αντίληψη.
β) Εξειδικευμένο προσωπικό.
γ) Ανταγωνιστικές εμπορικές πολιτικές σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές
Στόχοι
α) Αύξηση του τζίρου,
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β) Βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,
γ) Διείσδυση στην αγορά του φυσικού αερίου,
δ) Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και τους συνεργάτες
της.
Βασικές αξίες

α) Η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας,
β) Δέσμευση παροχής οικονομικών πακέτων προς τους πελάτες μας
γ) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
δ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους.
Κύριες στρατηγικές

α) Επέκταση εντός της επόμενης τριετίας τόσο στην αγορά της εμπορίας όσο και της
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
β) Διείσδυση στην αγορά του φυσικού αερίου
γ) Διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της Εταιρείας

γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει τους άξονες δραστηριότητας και τα μέτρα υλοποίησης αυτών,
καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι
διαθέσιμοι πόροι της δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων
της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:
α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών,
β) Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση
κοινών αρχών και κανόνων,
γ) Σεβασμό για το περιβάλλον.

Στην Εταιρεία υπάρχει γραπτός και πιστοποιημένος Κανονισμός ISO9001.
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων
και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

δα) Προηγούμενες επιδόσεις
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Κύκλος εργασιών
Το 2019 ήταν μια ακόμα απαιτητική χρονιά. Η σταδιακή αποκλιμάκωση της οικονομικής κρίσης
και τα δυσμενή οικονομικά, ως απόρροια των μνημονιακών δεσμεύσεων επηρέασαν αρνητικά
το οικονομικό περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα, η Εταιρεία κατόρθωσε να καταγράψει αύξηση του
κύκλου εργασιών της κατά € 36.698.669 (ανήλθε σε € 153.352.807 κατά την χρήση του 2019
από € 116.654.138 κατά τη χρήση του 2018), η οποία κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με την
αγορά και τον κλάδο, που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Αποτελέσματα μετά τους φόρους

Το 2019, τα αποτελέσματα μετά τους φόρους είναι ζημίες που ανέρχονται σε € 1.896.374 και
είναι μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2018 κατά € 3.015.195 εξαιτίας αφενός μεν της
αύξησης των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας προκειμένου να υποστηριχτεί η στρατηγική
της δυναμικής της ανάπτυξης και αφετέρου της αύξησης του κόστους κτήσης της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Άλλες σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2019

Τα Αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε ζημίες € 2.551.034 έναντι κερδών
€ 1.828.279 το 2018 παρουσιάζοντας μείωση κατά € 4.379.313 ή σε ποσοστό -239,5 %.
Το Μικτό κέρδος για το 2019 ανέρχεται σε € 4.417.547
παρουσιάζοντας μείωση € 4.464.453 ή σε ποσοστό -50,2 %.

έναντι € 8.882.000 το 2018

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση του
2018 και ανήλθαν σε € 128.845 το 2019 από € 45.891 που ήταν το 2018.
Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν σε € 7.023.251 για το
2019 έναντι € 7.143.862 για το 2018 παρουσιάζοντας μείωση 1,7 %.
Ο συνολικός Δανεισμός παρέμεινε και για το 2019 μηδενικός.
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2019 εμφανίζονται αυξημένα κατά 8,1 % και
διαμορφώθηκαν σε € 3.913.298 έναντι € 3.620.271 που ήταν κατά την 31/12/2018.
δβ) «Αλυσίδα αξίας»

Όλες οι λειτουργίες (κύριες ή υποστηρικτικές), της Εταιρείας προσπαθούν να προσδώσουν
«προστιθέμενη αξία» στον πελάτη μας, σε σχέση με την αξία που πήραμε από τον προμηθευτή
μας.
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δγ) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία

Επενδύσεις το έτος 2019

Το 2019, η Εταιρεία διενέργησε σημαντικές επενδύσεις.

Αξία ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

Η αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι μεταβολές τους το
έτος 2019 φαίνεται στη σχετική Σημείωση του Προσαρτήματος των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

Τα σημαντικότερα από τα στοιχεία αυτά είναι:
-

Το λογισμικό SAP,
Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης πελατολογίου
Η ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (web site & mobile application),
Το λογισμικό εκκαθάρισης των αμοιβών των συνεργατών του δικτύου πωλήσεων και
Τα λογισμικά διασύνδεσης των μηχανογραφικών συστημάτων της εταιρίας.

Επισημαίνουμε ότι η Εταιρεία είναι και κάτοχος του εμπορικού σήματος «nrg», το οποίο έχει
αναπτυχθεί (δεν έχει δηλαδή αγοραστεί) από την Εταιρεία.
2. Κυριότεροι κίνδυνοι
Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το
δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα
γεγονότα.
Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι :
α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους
κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους
- Εφοδιαστική αλυσίδα
Οι βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι για μεν την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας οι:
Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ, ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ ΑΕ), ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και
ΑΔΜΗΕ ΑΕ, για δε την εμπορία από την ευρωπαϊκή αγορά είναι οι GESTORE dei MERCATI
ENERGATICI SPA. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις
όρους της αγοράς.
Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στους προμηθευτές ή άλλες παραβάσεις σε σχέση με
τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τους προμηθευτές.
Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε
κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας.
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Η Διοίκηση της Εταιρείας, επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία των προκαταβολών που έχει καταβάλει για αγορά προθεσμιακών
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις εάν χρειάζεται ώστε
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις να απεικονίζεται η πραγματική αξία τους.
β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο
κανονιστικό πλαίσιο.
- Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης
Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών
δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η Εταιρεία
παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και
ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την « ελαστικότητα » των δαπανών της.
- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου
Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις
Επιχειρήσεις. Επίσης, η Εταιρεία κατέχει τις εξής ειδικές άδειες:
α) Άδεια εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
β) Άδεια εμπορίας και προμήθειας φυσικού αερίου.
Σημειώνεται ότι καμία από τις άδειες αυτές δεν απειλείται με κατάργηση.

- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των
προβλέψεων τυχόν νέου Μνημονίου κ.λπ., ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη
λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της
Εταιρείας.

γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η
Εταιρεία αναπτύσσεται.

- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία
Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο
της αγοράς.
- Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, έχει μηδενικό δανεισμό ενώ παράλληλα
διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας.
Η γενική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά στη σωστή
διαχείριση της ρευστότητας, αυτή πραγματοποιείται με το συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και
αυστηρής παρακολούθησης των ταμειακών ροών. Η παρακολούθηση της ρευστότητας
πραγματοποιείται σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία συχνότητα.
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- Πιστωτικός κίνδυνος
Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες.
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα
συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της.
Οι λιανικές πωλήσεις πραγματοποιούνται με μεσοσταθμική πίστωση 20 ημερών από την
ημερομηνία έκδοσης των λογαριασμών προς τους καταναλωτές, οι οποίοι αποπληρώνουν
κυρίως τοις μετρητοίς, μέσω χρεωστικών ή και πιστωτικών καρτών, ενώ αναφορικά με τις
χονδρικές πωλήσεις η Εταιρεία, με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, χορηγεί
πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των
απαιτήσεων διενεργούνται οι σχετικές απομειώσεις.

- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και τις
ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της Εταιρείας από τραπεζικό
δανεισμό είναι μηδενική, δεν υφίσταται σημαντικός επιτοκιακός κίνδυνος.
- Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που
ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται
κυρίως στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά και τιμολογεί/τιμολογείται σε Ευρώ.

- Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία, αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών
προϊόντων. Η Εταιρεία διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση την τιμή
προμήθειας.

- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και την ανάγκη
συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια
ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος.
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Η περιβαλλοντική πολιτική της εστιάζει στα ακόλουθα:
•
•
•

Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη ειδικών συστημάτων παρακολούθησης της
κατανάλωσης φυσικών πόρων.
Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.
Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να
επιβαρύνουν το περιβάλλον. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001 για
τις λειτουργίες της.

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
διάφορους παράγοντες

•
•
•
•
•
•

Ενεργειακή χρήση: Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού
ρεύματος.
Άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων : Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των
προϊόντων και των υπηρεσιών : Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει
το περιβάλλον.
Η εταιρία ξεκίνησε και συνεχίζει την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους
τεχνολογίας LED, ενέργεια που επίσης κατατείνει στον περιορισμό της ηλεκτρικής
ενέργειας που καταναλώνεται.
Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης του χαρτιού.
Ανακύκλωση μελανιών εκτυπωτών.

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον
υπάρχουν

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

4. Εργασιακά ζητήματα

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές
αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή,
στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε
λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη
είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και
οι ικανότητες του ατόμου.

Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη
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διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην
αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις
οποιασδήποτε μορφής.

Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή
του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).
α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών)

Η Εταιρεία το 2019 απασχόλησε 73 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια
πολιτική της είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου,
θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών .
Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά
προβλήματα.

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην
χρήση 2019, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας.

Στην Εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων.

γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και
απαραίτητη προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά «πρώτων βοηθειών» (φάρμακα,
επιδέσμους κλπ).
Η Εταιρεία διαθέτει «τεχνικό ασφαλείας» και «ιατρό εργασίας», σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία, τα καθήκοντα του οποίου είναι τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία.

δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την
θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις.
Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, είτε με
«εσωτερικά», είτε με «εξωτερικά» σεμινάρια .

Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του κάθε τμήματος
και της Διοίκησης.
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Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και
πρόσθετες εξηγήσεις

α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι:

α. Οικονομικής Διαρθρώσεως

2019

2018

%

79,82

88,79

%

9,55

21,88

%

43,19

160,19

%

95,19

108,59

%

-5,05

7,91

Κυκλοφορούν ενεργητικό
1.
Σύνολο ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια
2.
Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια
3.
Πάγιο ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
4.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κεφάλαιο κινήσεως

(*)

5.
Κυκλοφορούν ενεργητικό
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2019

2018

%

-1,24

0,96

%

-71,77

33,54

%

2,88

7,61

%

2,97

8,24

%

4.314,27

2.140,08

2019

2018

%

308,91

4,80

Χ 360 =
ημέρες

18,93

25,74

Χ 360 =
ημέρες

44,53

41,14

β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήματα
6.
Πωλήσεις αποθεμάτων και
υπηρεσιών
(Ζημίες) /Κέρδη προ φόρων
7.
Ίδια κεφάλαια
Μικτά
αποτελέσματα
8.
Πωλήσεις αποθεμάτων και
υπηρεσιών
Μικτά
αποτελέσματα
9.
Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων
και υπηρεσιών

10.

Πωλήσεις αποθεμάτων και
υπηρεσιών
Ίδια κεφάλαια

γ. Διαχειριστικής Πολιτικής
Νέες επενδύσεις
12.
Περιθώριο αυτοχρηματοδοτήσεως
Υποχρεώσεις προς
προμηθευτές
13.
Αγορές αποθεμάτων και
υπηρεσιών με πίστωση
Απαιτήσεις από
πελάτες
14.
Πωλήσεις αποθεμάτων και
υπηρεσιών με πίστωση

(*) Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κινήσεως αθροίζονται τα κονδύλια του κυκλοφορούντος ενεργητικού ( «προκαταβολές για
αποθέματα», «απαιτήσεις» και «διαθέσιμα») . Από το άθροισμα αυτό αφαιρείται το άθροισμα των κονδυλίων «βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις» του παθητικού . Η διαφορά (+ ή -) απεικονίζει το κεφάλαιο κινήσεως κάθε οικονομικής μονάδας στο τέλος της περιόδου
προσδιορισμού του.
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β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ).
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες.
γ) Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης ή
σχολιασμού, πέραν των πληροφοριών που παρέχονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας
Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η Διοίκηση
της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις της,
ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της. Ο κυριότερος
στόχος της διοίκησης για το 2020 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας του κύκλου εργασιών
με ταυτόχρονη αύξηση των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών,
ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων με προσέλκυση νέων πελατών.
Σχετικά με τις πωλήσεις και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε αύξηση κατά
ποσοστό 35% περίπου.
Σχετικά με τα κέρδη προ φόρων και με βάση τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, προσδοκούμε
μια ισχυρή αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2019, επιστρέφοντας σε θετικά
αποτελέσματα.
Τα σημαντικότερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της Εταιρείας είναι:
(α) Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας που επηρεάζει την ζήτηση,
(β) Η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξελίξεις ανά δραστηριότητα:

Επίσης σημειώνουμε ότι στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε
τον ιό SARS-CoV-2 ως πανδημία, δεδομένης της ταχείας εξάπλωσής του σε ολόκληρο τον
κόσμο. Πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο λαμβάνουν αυστηρά μέτρα για να βοηθήσουν στον
περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, τα οποία έχουν επηρεάσει τις επιχειρηματικές και
οικονομικές δραστηριότητες παγκοσμίως. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η επιδημία αυτή είναι ένα μη
διορθωτικό μεταγενέστερο γεγονός της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η
αβεβαιότητα που υφίσταται στο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και το
ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνιστούν παράγοντα κινδύνου, τον οποίο η Εταιρεία
αξιολογεί διαρκώς. Η συνολική επίδραση της πανδημίας στις οικονομίες, καθώς και η χρονική
διάρκεια της ύφεσης και των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί κατά περίπτωση,
παραμένουν αβέβαια. Ταυτόχρονα εφαρμόζονται πολιτικά και δημοσιονομικά μέτρα στη χώρα,
την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίως με στόχο την μείωση των πιθανών αρνητικών
οικονομικών επιπτώσεων. Αναφορικά με τις δραστηριότητές μας, παρακολουθούμε στενά τις
εξελίξεις της πανδημίας και η Διοίκηση ακολουθεί τις οδηγίες και συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις που καθορίζονται από την Ελληνική κυβέρνηση ενώ εφαρμόζει σχέδια έκτακτης
ανάγκης για τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων. Η Εταιρεία δεν είχε
σημαντική επίδραση από τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της εξάπλωσης
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της πανδημίας κυρίως λόγω της ανελαστικής ζήτησης που εμφανίζει η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας και της εποχικότητας της χρήσης του φυσικού αερίου για θέρμανση, καθώς η
χειμερινή περίοδος έχει παρέλθει. Επίσης, για το πρώτο επτάμηνο του έτους οι τιμές κόστους
κινήθηκαν καθοδικά αυξάνοντας το περιθώριο μικτού κέρδους με ρυθμούς καλύτερους τους
προϋπολογισμένους.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης»
στη χρήση 2019 πέραν αυτών της έρευνας και ανάπτυξης πελατολογίου.

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ΚΝ.4548/2018.

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2019.

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας

Η εταιρεία κατά την χρήση 2019 δεν διατηρούσε υποκαταστήματα. Τον Αύγουστο του 2020
άνοιξε το πρώτο της υποκατάστημα/ κατάστημα στην Αθήνα επί των οδών Λ. Κηφισίας και
Πανόρμου.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων»

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα».
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11. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2009 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2013 έχει εξαντληθεί
το χρονικό διάστημα των 5 ετών στο οποίο θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές,
οπότε πλέον οι χρήσεις αυτές (2009, 2010, 2011, 2012 και 2013) θεωρούνται περαιωμένες. Κατά την
διάρκεια της χρήσης 2019 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των χρήσεων 2014 έως και 2016 από τις
φορολογικές αρχές, ενώ ο έλεγχος της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 είναι σε εξέλιξη.
Με βάση τα ανωτέρω ανέλεγκτες είναι οι χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2017, 31
Δεκεμβρίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2019 και ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Μαρούσι, 30.10.2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρώην «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων’
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «NRG SUPPLY AND
TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών
λογιστικών πολιτικών.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στο
Τμήμα της Έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή,
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ν.
4548/2018.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές
για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2017, 31η Δεκεμβρίου 2018 και 31η
Δεκεμβρίου 2019. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν
έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και
των προσαυξήσεων που τυχόν καταλογιστούν σε μελλοντικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει
σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν
απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας με επιφύλαξη.
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών
Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον
έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του Κώδικα
ΣΔΠΔΕ.
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Άλλο Θέμα
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «NRG SUPPLY AND TRADING
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018
είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη
την 9η Σεπτεμβρίου 2019, επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης
χρήσεως σχετικά με την πρόβλεψη που τυχόν απαιτείται για τις φορολογικά ανέλεγκτες
χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2016, την 31η Δεκεμβρίου 2017 και την 31η
Δεκεμβρίου 2018.
Άλλες Πληροφορίες
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες
Πληροφορίες, είναι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (αλλά δεν
περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που
λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή.
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες
Πληροφορίες και, εκτός των όσων ρητά αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της
Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι
να αναγνώσουμε τις Άλλες Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες
Πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση
που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.
Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις
γνωστοποιήσεις οι οποίες απαιτούνται από το Ν. 4548/2018.
Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας:
•
Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2019 αντιστοιχούν στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

•
Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την
Εταιρεία και το περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Όπως περιγράφεται στο τμήμα «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη» ανωτέρω, δεν ήμασταν σε
θέση να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την
πρόβλεψη που τυχόν απαιτείται για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις. Ως εκ τούτου, δεν
είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι ή δεν είναι ουσιωδώς εσφαλμένη αναφορικά με το θέμα αυτό.
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Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις του Ν. 4548/2018, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υπεύθυνο για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες
της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την
Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή
από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας
χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η
οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού
επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, που
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα,
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται
ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’
όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
•
Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας
και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την
γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
•
Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με
σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου της Εταιρείας.
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•
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
•
Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της
λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που
μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα,
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
•
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς
και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες
συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το
σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του
ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες».

Aθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι

Δέσποινα Μαρίνου

Α.Μ. ΣΟΕΛ 113

ΑΜ ΣΟΕΛ 17681
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων για τη
χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Σημ.

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Κόστος πωλήσεων

4
5α

Μικτό κέρδος

Λοιπά έσοδα

01.01 - 31.12.2019

01.01 - 31.12.2018

153.352.807

116.654.138

(148.935.260)

(107.772.138)

4.417.547

8.882.000

9.841

1.245

Έξοδα διοίκησης

5β

(2.376.843)

(1.512.103)

Έξοδα διάθεσης
Κέρδη προ χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων και φόρων

5γ

(4.646.408)

(5.631.759)

(2.595.862)

1.739.383

Χρηματοοικονομικά έσοδα

7

173.674

134.787

Χρηματοοικονομικά έξοδα

7

(128.845)

(45.891)

(2.551.034)

1.828.279

659.233

(698.758)

(1.891.801)

1.129.520

(6.206)

(14.266)

1.632

3.567

(4.574)

(10.700)

(1.896.374)

1.118.821

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων

Φόρος εισοδήματος
(Ζημιές) / Κέρδη μετά φόρων

8

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν
αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους:

Αναλογιστικές ζημίες
Φόρος που αντιστοιχεί σε στοιχεία του λοιπού
συνολικού εισοδήματος
Λοιπά συνολικά εισοδήματα (ζημίες) της
χρήσης, μετά από φόρους

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 63 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης για την χρήση που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2019
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Σημ.

31.12.2019

31.12.2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Δικαιώματα χρήσης επί χρηματοδοτικών
μισθώσεων
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

9
10
10

69.645
1.245.719
2.412.082

42.350
172.549
0

6
11

345.361
3.330.172

0
3.152.465

8.2

826.543
8.229.523

35.471
3.402.835

12
13
13
14

1.067.140
20.941.695
6.626.822
3.913.298
32.548.955

1.320.545
15.048.836
6.966.066
3.620.271
26.955.719

40.778.478

30.358.554

2.300.555
(1.179.350)
2.433.344
3.554.548

2.300.555
717.024
2.433.344
5.450.923

117.403

85.309

6
23.2

167.797
2.745.000
3.030.200

0
0
85.309

18

12.548.481

10.323.188

8.1

83

844.575

6
19

179.440
21.465.725
34.193.729

0
13.654.559
24.822.323

Σύνολο υποχρεώσεων

37.223.929

24.907.632

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

40.778.478

30.358.554

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές & λοιπές απαιτήσεις
Δεδουλευμένα έσοδα εισπρακτέα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Κεφάλαιο
Αποτελέσματα εις νέο
Λοιπά αποθεματικά
Σύνολο

15

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από
χρηματοδοτικές μισθώσεις
Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Σύνολο

17

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από
χρηματοδοτικές μισθώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

16

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 63 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κεφάλαιο
(Σημ.15)
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2018
Κέρδη μετά φόρων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους

Αποτελέσματα εις
νέον

Λοιπά αποθεματικά
(Σημ.16)

Σύνολο

2.300.555

2.364.454

1.433.344

6.098.352

0

1.129.520

0

1.129.520

0

(10.700)

0

(10.700)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

0

1.118.821

0

1.118.821

Διανομή μερίσματος

0

(1.766.251)

0

(1.766.251)

Αύξηση τακτικού αποθεματικού

0

(138.313)

138.313

0

Αύξηση έκτακτου αποθεματικού

0

(861.687)

861.687

0

2.300.555

717.024

2.433.344

5.450.923

0

(1.891.801)

0

(1.891.801)

0

(4.574)

0

(4.574)

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2018
Ζημιές μετά φόρων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

(1.896.374)

0

(1.896.374)

Διανομή μερίσματος

0

0

0

0

Αύξηση τακτικού αποθεματικού

0

0

0

0

Αύξηση έκτακτου αποθεματικού

0

0

0

0

2.300.555

(1.179.350)

2.433.344

3.554.548

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2019

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 63 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2019
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζημιές)/ Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις και απομειώσεις άυλων και λοιπών περιουσιακών
στοιχείων
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων
Προβλέψεις
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ζημίες από εκποίηση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Προσαρμογές κεφαλαίου κίνησης:
(Αύξηση) / Μείωση εμπορικών & λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) εμπορικών & λοιπών υποχρεώσεων

01.01 31.12.2019

01.01 31.12.2018

(2.551.034)

1.828.279

9

40.608

21.650

10

252.093

36.790

96.760
2.252.325

0
1.622.571

(173.674)
128.845

(134.787)
45.891

1.590

0

(5.312.903)

(5.032)

12.774.552
7.509.162
173.674

(80.274)
3.335.087
134.787

(124.395)
(1.591.990)

(45.705)
(1.115.721)

5.966.451

2.308.448

(71.294)
(3.737.345)

(28.669)
(111.705)

1.800

0

(3.806.839)

(140.374)

(1.767.251)
(99.334)

(400.000)
0

(1.866.585)

(400.000)

293.027

1.768.074

3.620.271

1.852.196

3.913.298

3.620.270

Σημ

17
7α
7β

11,12,13
18,19

Τόκοι εισπραχθέντες

7

Καταβεβλημένοι τόκοι

7

Φόρος εισοδήματος καταβεβλημένος
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές
δραστηριότητες

8

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων περιουσιακών στοιχείων

9

Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων

10

Πώληση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές)από επενδυτικές
δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές)από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 63 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
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1.
Πληροφορίες για την NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 Γενικές Πληροφορίες
Η NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ., (εφεξής «η Εταιρεία»), με
διακριτικό τίτλο NRG SUPPLY AND TRADING SA, είναι Ανώνυμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην
εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Καταστάσεις
της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. που βρίσκονται δημοσιευμένες στην
ιστοσελίδα www.moh.gr .
Η εταιρεία συστάθηκε το 2008, και η διάρκεια της ορίστηκε σε 50 έτη. Είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα
και η διεύθυνση της έδρας της είναι η Λεωφόρος Κηφισιάς 168 & Σοφοκλέους στο Μαρούσι Αττικής.
Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) με αριθμό 008361601000 και
Α.Μ.Α.Ε 66566/01/B/08/459. Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως, από τις 3 Μαρτίου 2020, η
Εταιρεία μετονομάστηκε σε NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από
NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Την πλειοψηφία των μετοχών της Εταιρείας κατέχει από τις 9 Σεπτεμβρίου 2018 με ποσοστό 90% η
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., με έδρα την Ελλάδα ενώ η εταιρεία NRG
GLOBAL ENERGY TRADING HOUSE LTD στην NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέχει το υπόλοιπο 10%.
Επιπλέον πληροφορίες για τη μητρική Εταιρεία και λοιπά συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται στη
Σημείωση 20.

2.
Πλαίσιο κατάρτισης και βάση παρουσίασης των Χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
2.1 Πλαίσιο Κατάρτισης
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές Διερμηνείες τους, όπως
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν πρότυπα και Διερμηνείες προτύπων που
να έχουν εφαρμοστεί πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού
κόστους, εκτός της αποτίμησης των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αποτιμώνται στην εύλογη αξία.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας
(«going concern»).
Στις αρχές του 2020 σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο εξάπλωση του κορωνοϊού (SARS-CoV-2), η
οποία επηρέασε την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της
Ελλάδας. Οι επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού
που έχουν ληφθεί για να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας είναι εξαιρετικά αβέβαιες. Με βάση
την τρέχουσα αξιολόγηση της Διοίκησης δεν αναμένεται απόκλιση από την αρχή της συνεχιζόμενης
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δραστηριότητας. Η εξάπλωση του (SARS-CoV-2) την 31 Δεκεμβρίου 2019 θεωρείται μη διορθωτικό
γεγονός κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
2.2 Βάση Παρουσίασης
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος
οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τυχόν μικρές αποκλίσεις
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις των σχετικών ποσών.
Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2019,
που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
στις 9 Οκτωβρίου 2020 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων.

2.3 Σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση της
Εταιρείας προβαίνει σε σημαντικές παραδοχές και σε λογιστικές εκτιμήσεις και υποθέσεις οι οποίες
επηρεάζουν τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις και τα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την
περίοδο αναφοράς, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα πραγματικά αποτελέσματα
μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του
παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για
μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ
επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. Μεταβολές
στις κρίσεις είναι πιθανό να επηρεάσουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
και τις γνωστοποιήσεις, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα
παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα.
Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στη
χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και τα αποτελέσματά της, απαιτεί δε τις πιο δύσκολες,
υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι
αβέβαιες. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του
παρελθόντος και στην εμπειρία, συσκέψεις με ειδικούς, τάσεις και άλλες μεθόδους οι οποίες
θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις σχετικά με το πώς
αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.

Εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι βασικές παραδοχές για το μέλλον και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας των εκτιμήσεων, κατά την
ημερομηνία αναφοράς, που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρμογές στις λογιστικές αξίε
ς των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων εντός των επόμενων ετών εξετάζονται παρακάτω:
Αναγνώριση εσόδων και υπολογισμός δεδουλευμένου εσόδου
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Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτίμηση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία δεν έχει
τιμολογηθεί ακόμα για τους πελάτες στο τέλος του έτους. Η ανάγκη για αυτήν την εκτίμηση
προκύπτει από τις διαδικασίες της Εταιρείας σύμφωνα με τις οποίες οι πελάτες τιμολογούνται
περιοδικά μέσα στη χρήση. Κατά την εκτίμηση του δεδουλευμένου εσόδου, η Εταιρεία χρησιμοποιεί
πραγματικά, ιστορικά δεδομένα και άλλα στοιχεία. Η πρόβλεψη εσόδου προκύπτει συνδυάζοντας
τις παραπάνω πληροφορίες και τον αριθμό των ενεργών πελατών.
Ωφέλιμη ζωή άυλων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των άυλων και λοιπών περιουσιακών
στοιχείων σε κάθε χρήση. Για την εκτίμηση των ωφέλιμων ζωών των περιουσιακών στοιχείων η
Εταιρεία λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτομία. Βλέπε σημείωση 3.3 και 3.4.
Φόρος εισοδήματος
Απαιτείται κρίση από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Η
πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε
χρήση, πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς
φορολογικούς ελέγχους και αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Εάν ο τελικός φόρος
είναι διαφορετικός από τον αρχικά αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει το φόρο εισοδήματος στη
χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών θα λάβει χώρα. Βλέπε Σημείωση 8.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο
φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπεστέων προσωρινών διαφορών και
των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Για τον καθορισμό του ύψους της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές
εκτιμήσεις της Διοίκησης της Εταιρείας, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμώμενα αποτελέσματα της
Εταιρείας, τα οποία προσαρμόζονται για να προκύψουν τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη σε
συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Βλέπε Σημείωση 8.
Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από απαιτήσεις από πελάτες
Η Διοίκηση της Εταιρείας εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημιάς επιμετράται
πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για τις
απαιτήσεις από πελάτες.
Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες,
η Εταιρεία χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς με βάση την ενηλικίωση των
υπολοίπων, βασιζόμενο στα ιστορικά στοιχεία της Εταιρείας για πιστωτικές ζημιές, προσαρμοσμένο
για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες, την έκβαση επίδικων υποθέσεων και το
οικονομικό περιβάλλον.
Η σχηματισθείσα πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από απαιτήσεις αναπροσαρμόζεται
με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Βλέπε σημείωση 13.
Μισθώσεις – Εκτίμηση του διαφορικoύ επιτοκίου δανεισμού
Οι πληρωμές μίσθωσης προεξοφλούνται με το έμμεσα εφαρμοσμένο επιτόκιο της μίσθωσης (εάν αυτό
μπορεί να προσδιοριστεί) ή με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή, δηλαδή με το επιτόκιο
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με το οποίο θα έπρεπε να δανειστεί η Εταιρεία τα απαραίτητα κεφάλαια για να αποκτήσει ένα ομοειδές
περιουσιακό στοιχείο σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον, με παρόμοιους όρους και προϋποθέσεις.
Για να καθορίσει το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού που θα χρησιμοποιήσει, η Εταιρεία εφαρμόζει την
κρίση της προκειμένου να προσδιορίσει το κατάλληλο επιτόκιο αναφοράς και το πιστωτικό περιθώριο.
2.4 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα. Όσα εξ
αυτών αναμένεται να έχουν επίδραση στην εταιρεία, παρατίθενται παρακάτω.
Το Δ.Π.Χ.Α. 16 περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για την αναγνώριση των μισθώσεων και τον
χειρισμό αυτών επί των οικονομικών καταστάσεων τόσο για τους μισθωτές όσο και για τους
εκμισθωτές. Το νέο Πρότυπο για τις μισθώσεις εισάγει ένα μοντέλο ελέγχου για τον προσδιορισμό των
μισθώσεων, διακρίνοντας τις συμβάσεις μίσθωσης από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με κριτήριο
του εάν το περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποτελεί αντικείμενο της μίσθωσης ελέγχεται από τον
μισθωτή. Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά τα ακόλουθα Πρότυπα και Διερμηνείες:
• Δ.Λ.Π. 17 “Μισθώσεις”
• Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 4 “Ο προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση”
• ΜΕΔ 15 “Λειτουργικές μισθώσεις- Κίνητρα”, και
• ΜΕΔ 27 “Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της
μίσθωσης”
Το Δ.Π.Χ.Α. 16 εισάγει σημαντικές αλλαγές στην λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων από την
πλευρά του μισθωτή υπό την έννοια ότι καταργείται πλέον η διάκριση μεταξύ της λειτουργικής και
χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως ίσχυε κατά το παρελθόν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17, και απαιτείται
από τον μισθωτή κατά την έναρξη της μίσθωσης η αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου με
δικαίωμα χρήσης και μιας υποχρέωσης από την μίσθωση για όλες τις μισθώσεις με εξαίρεση τις
βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας.
Αντιθέτως με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων για τους
μισθωτές, οι απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 16 για την λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων από την
πλευρά των εκμισθωτών παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό άθικτες εν συγκρίσει με το Δ.Λ.Π. 17, και κατά
συνέπεια, συνεχίζεται να απαιτείται από τους εκμισθωτές η ταξινόμηση των μισθώσεων ως
χρηματοδοτικές ή λειτουργικές. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 16, ο ενδιάμεσος εκμισθωτής
(υπεκμισθωτής) πρέπει να ταξινομήσει την υπεκμίσθωση ως χρηματοδοτική ή λειτουργική έχοντας ως
κριτήριο το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης της κύριας μίσθωσης και όχι το υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο. Επιπλέον, το Δ.Π.Χ.Α. 16 παρέχει καθοδήγηση ως προς την λογιστική
αντιμετώπιση των συναλλαγών πώλησης και επαναμίσθωσης ενός περιουσιακού στοιχείου και απαιτεί
εν συνόλω την διενέργεια εκτεταμένων γνωστοποιήσεων σε σύγκριση με το Δ.Λ.Π. 17.
Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά το Δ.Π.Χ.Α. 16 την 1η Ιανουαρίου 2019. Όλες οι αλλαγές που
επήλθαν κατά την μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 16 αναγνωρίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2019 ως
προσαρμογές στο υπόλοιπο έναρξης των αντίστοιχων κονδυλίων της Κατάστασης
Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας χωρίς να επαναδιατυπωθούν τα συγκριτικά στοιχεία.
Εξαιρουμένων των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και των μισθώσεων υποκείμενου περιουσιακού
στοιχείου χαμηλής αξίας, η εταιρεία αναγνώρισε περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και τις
αντίστοιχες υποχρεώσεις από μίσθωση για όλες τις μισθώσεις που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί
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ως λειτουργικές. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αναγνωρίστηκαν σε ποσό ίσο με το
ποσό των υποχρεώσεων από μισθώσεις, προσαρμοσμένο με τυχόν προπληρωμές που είχαν
προηγουμένως αναγνωρισθεί και παρουσιάζονται στους λογαριασμούς «Δικαιώματα χρήσης επί
χρηματοδοτικών μισθώσεων», «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις» και
«Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
από
χρηματοδοτικές
μισθώσεις»
στην
κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης αντίστοιχα.
Οι υποχρεώσεις από τη μίσθωση περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των ακόλουθων
μισθωτικών πληρωμών:
α) σταθερές πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των κατ’ ουσία σταθερών πληρωμών) μείον τυχόν
μισθωτικά κίνητρα εισπρακτέα
β) μεταβλητές πληρωμές μίσθωσης βάσει κάποιου δείκτη ή επιτοκίου
γ) ποσά που αναμένεται να πληρωθούν από τον μισθωτή στο πλαίσιο εγγυημένων υπολειμματικών
αξιών
δ) τιμή άσκησης ενός δικαιώματος αγοράς εάν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα ασκήσει
το εν λόγω δικαίωμα και
ε) πληρωμές για ποινές λήξης της μίσθωσης, εάν η διάρκεια μίσθωσης αντανακλά την άσκηση του εν
λόγω δικαιώματος από την Εταιρεία.

Η επιμέτρηση της υποχρέωσης περιλαμβάνει τις πληρωμές μίσθωσης που αφορούν τις χρονικές
περιόδους που καλύπτουν τα δικαιώματα παράτασης (ή τις χρονικές περιόδους που ακολουθούν την
άσκηση των δικαιωμάτων λήξης) μόνο εάν είναι εύλογα βέβαιο ότι η μίσθωση θα παραταθεί (ή ότι δεν
θα καταγγελθεί). Όταν πραγματοποιούνται αναπροσαρμογές στις πληρωμές μίσθωσης με βάση έναν
δείκτη ή ένα επιτόκιο, γίνεται επανεκτίμηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση με αναπροσαρμογή του
περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης.
Οι πληρωμές μίσθωσης προεξοφλούνται με το έμμεσα εφαρμοσμένο επιτόκιο της μίσθωσης (εάν αυτό
μπορεί να προσδιοριστεί) ή με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή, δηλαδή με το επιτόκιο
με το οποίο θα έπρεπε να δανειστεί η Εταιρεία τα απαραίτητα κεφάλαια για να αποκτήσει ένα ομοειδές
περιουσιακό στοιχείο σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον, με παρόμοιους όρους και προϋποθέσεις.
Για να καθορίσει το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού που θα χρησιμοποιήσει, η Εταιρεία εφαρμόζει την
κρίση της προκειμένου να προσδιορίσει το κατάλληλο επιτόκιο αναφοράς και το πιστωτικό περιθώριο.
Κάθε μισθωτική πληρωμή κατανέμεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων.
Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων επιμετρώνται στο κόστος συμπεριλαμβάνοντας τα
εξής:
α) το ποσό αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης από τη μίσθωση
β) πληρωμές μίσθωσης που γίνονται πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου μίσθωσης
μείον μισθωτικά κίνητρα που λαμβάνονται
γ) κάθε αρχικό άμεσο έξοδο της μίσθωσης και
δ) κάθε έξοδο αποκατάστασης.
Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αποσβένονται στην μικρότερη περίοδο μεταξύ της
ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της μίσθωσης, βάσει της μεθόδου
σταθερής απόσβεσης. Εάν η Εταιρεία είναι εύλογα βέβαιη ότι θα ασκήσει δικαίωμα αγοράς, αποσβένει
το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου για το διάστημα της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου
περιουσιακού στοιχείου. Η Εταιρεία εφαρμόζει μια σειρά πρακτικών εξαιρέσεων που επιτρέπει το
πρότυπο, όπως:
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1) την εξαίρεση αναγνώρισης ως μίσθωσης των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων που δεν παρέχουν
δικαίωμα αγοράς
2) την εξαίρεση αναγνώρισης ως μίσθωσης των μισθώσεων υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων
χαμηλής αξίας.

Οι πληρωμές που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις υποκείμενων
περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας αναγνωρίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου ως έξοδο στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.
Κατά τον καθορισμό της διάρκειας μίσθωσης, η διοίκηση εξετάζει όλα τα συναφή γεγονότα και τις
περιστάσεις που δημιουργούν οικονομικό κίνητρο για την άσκηση του δικαιώματος παράτασης της
μίσθωσης ή για τη μη άσκηση του δικαιώματος λήξης της μίσθωσης. Τα δικαιώματα παράτασης (ή οι
χρονικές περίοδοι που ακολουθούν την άσκηση των δικαιωμάτων παράτασης) περιλαμβάνονται στη
διάρκεια της μίσθωσης μόνο εάν είναι εύλογα βέβαιο ότι θα παραταθεί (ή δε θα λήξει). Η διάρκεια της
μίσθωσης επανεκτιμάται με την επέλευση σημαντικού γεγονότος ή σημαντικής μεταβολής των
περιστάσεων, η οποία επηρεάζει την εν λόγω εκτίμηση και εμπίπτει στον έλεγχο του μισθωτή.
Η επίδραση του προτύπου είχε σαν αποτέλεσμα την αναγνώριση στην κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης, την 1 Ιανουαρίου 2019, δικαιώματα χρήσης επί χρηματοδοτικών μισθώσεων €31.280, καθότι
τυχόν λοιπές συμβάσεις που υπήρχαν ως λειτουργικές την 31η Δεκεμβρίου 2018 ήταν είτε
βραχυπρόθεσμες χωρίς δικαίωμα αγοράς, είτε αφορούσαν περιουσιακά στοιχεία μικρής αξίας.
Περισσότερες πληροφορίες για την επίδραση του ΔΠΧΑ 16 στην Εταιρεία υπάρχουν στην Σημείωση 6
«Μισθώσεις».
Δεν υπήρχαν επαχθείς συμβάσεις μίσθωσης για τις οποίες θα απαιτείτο προσαρμογή στο περιουσιακό
στοιχείο με δικαίωμα χρήσης κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις
αναγνωρίστηκαν βάσει της τρέχουσας αξίας των υπολειπόμενων μισθωμάτων, προεξοφλημένων με
το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής.
Το επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή που εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων από
μισθώσεις κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 ήταν 2,08% για την Εταιρία.
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και
η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα
Μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των συνημμένων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έχουν εκδοθεί
νέα ΔΠΧΑ, Διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων δεν είναι
υποχρεωτική για την τρέχουσα λογιστική περίοδο και τα οποία η Εταιρεία δεν εφάρμοσε νωρίτερα, ως
ακολούθως:
• ΔΠΧΑ 10: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του
• ΔΠΧΑ 9: Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση (Τροποποίηση)
• ΔΛΠ 28: Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες
(Τροποποιήσεις)
• ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος
• ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών
(Τροποποιήσεις)
• Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
• ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις)
• ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές,
αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις)
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•

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι
μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται
νωρίτερη εφαρμογή. Οι αναβαθμίσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι εν λόγω αναβαθμίσεις δε θα έχουν επίπτωση
στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
➢ ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο
➢ ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος
➢ ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
•
•

•

3.

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς»
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2020)
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή
μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2022).

Βασικές Λογιστικές Αρχές

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία κατά την προετοιμασία και σύνταξη
των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται κατωτέρω.
3.1 Συναλλαγματικές μετατροπές
(i)

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης: Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας, αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του οικονομικού
περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα
παρουσίασης της Εταιρείας.

(ii)

Συναλλαγές και υπόλοιπα: Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό
νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Οι απαιτήσεις, τα διαθέσιμα και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία
σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημέρας σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της χρήσεως και
κατά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε Ευρώ, χρησιμοποιώντας τις
υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών
εισοδημάτων.
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3.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, που κατέχονται με σκοπό τη λειτουργική χρήση τους ή για
διοικητικούς σκοπούς, απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην αξία κτήσεως τους,
μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης.
Το κόστος κτήσης των ενσώματων παγίων στοιχείων αποτελείται από την τιμή αγοράς
συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς καθώς και
οποιοδήποτε κόστος χρειάζεται για να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για μελλοντική χρήση.
Μεταγενέστερες δαπάνες, καταχωρούνται ως επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων
περιουσιακών στοιχείων ή ως ξεχωριστό πάγιο, όπου θεωρείται πιθανόν ότι οι δαπάνες αυτές
αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου
στοιχείου. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης, κατά το
χρόνο πραγματοποίησής τους.
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του
περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν έπιπλα, Η/Υ, λοιπό εξοπλισμό και μεταφορικά
μέσα.
Οι αποσβέσεις των λοιπών στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο
στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, ως εξής:
Περιγραφή

Ωφέλιμη Ζωή (σε έτη)

Μεταφορικά Μέσα Επιβατικά

6,25 έτη

Εξοπλισμός H/Y

5 έτη

Έπιπλα και Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός

10 έτη

Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται.
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή ενός ενσώματου παγίου, επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία
σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όταν η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου
υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στη
κατάσταση αποτελεσμάτων.
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.
Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου καθαρού εσόδου από τη διάθεση και της
λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
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3.3 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα και άδειες χρήσης των
λογισμικών αυτών προγραμμάτων.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς
λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας
τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν
προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Δαπάνες που απαιτούνται για
την συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη χρήση
που προκύπτουν.
Μετά την αρχική αναγνώριση, η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σε ετήσια βάση τα άυλα περιουσιακά
στοιχεία για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης της αξίας τους. Όταν γεγονότα ή
αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν είναι
ανακτήσιμη, σχηματίζεται πρόβλεψη για ζημιά από απομείωση ώστε η λογιστική αξία του στοιχείου
αυτού να απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του.
Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων και των αδειών τους λογίζεται βάσει της σταθερής
μεθόδου αποσβέσεως στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους (5 έτη).
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση .
3.4 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Η εταιρεία έχοντας ως σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της και κάλυψη μεγαλύτερου μεριδίου στην
αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, αύξησε ιδιαίτερα τον αριθμό των εξωτερικών συνεργατών της
(σύμβουλοι πωλήσεων) ανά την ελληνική επικράτεια. Οι αμοιβές των ανωτέρω προκύπτουν από τις
σταθερές αμοιβές για κάθε νέα σύνδεση (One Time fee) καθώς και τις αμοιβές διατήρησης (Air time)
των ήδη υπαρχόντων συνδέσεων.
Η εταιρεία αποφάσισε από τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019, τις σταθερές αμοιβές των
συμβούλων πωλήσεων να τις κατηγοριοποιεί ως «Λοιπά περιουσιακά στοιχεία» και να τις αποσβένει
βάσει σταθερής μεθόδου στην εκτιμώμενη μέση διάρκεια εκπροσώπησης των νέων συνδέσεων που
υπολογίζεται πέντε έτη.
Η απόσβεση των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Περισσότερες
πληροφορίες υπάρχουν στη Σημείωση 5 «Έξοδα».

3.5 Αποθέματα
Τα αποθέματα αφορούν προκαταβολή πληρωμής και ανταποδοτικού τέλους για το συνολικό κόστος
ενέργειας που θα αγοράσει η εταιρεία μέσω ΝΟΜΕ (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité)
για το 2020. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη Σημείωση 3.9 «Προκαταβολές και λοιπά μη
χρηματοοικονομικά στοιχεία».

32

NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3.6 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις, οι εξοπλισμοί και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία,
πρέπει να αξιολογούνται για πιθανή απομείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική
αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία
κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσής
του, καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η ανακτήσιμη
αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης εύλογης αξίας
μείον κόστος διάθεσης και της αξίας χρήσεως (value in use).
Εύλογη αξία μείον το κόστος διάθεσης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών, σε μια συναλλαγή σε καθαρά
εμπορική βάση, μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των
συνθηκών της αγοράς. Η αξία λόγω χρήσης είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών
που αναμένεται να αντληθούν από περιουσιακό στοιχείο ή μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών.
Αν η Εταιρεία δεν έχει την 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 στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισμός ζημιάς 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 λογιστική αξία
ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου μετά τον αντιλογισμό της ζημίας απομείωσης δεν μπορεί να
υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το περιουσιακό στοιχείο αυτό εάν δεν είχε αναγνωρισθεί η ζημία
απομείωσης.
Η Εταιρεία δεν εντόπισε ενδείξεις απομείωσης των ενσώματων παγίων κατά τις ημερομηνίες
αναφοράς.
3.7 Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια
άλλη επιχείρηση
i.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση
Το μοντέλο ταξινόμησης του ΔΠΧΑ 9 απαιτεί όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του να ταξινομούνται και να επιμετρώνται μεταγενέστερα της αρχικής
τους αναγνώρισης, και με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης αλλά και τα συμβατικά
χαρακτηριστικά τους:
α) στο αποσβεσμένο κόστος,
β) στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή
γ) στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
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Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση
εξαρτάται από τα συμβατικά χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου και το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση τους.
H Εταιρεία αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους πλέον
το κόστος συναλλαγής, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν
αποτιμάται μέσω αποτελεσμάτων, με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις. Οι εμπορικές απαιτήσεις
αποτιμώνται στην αξία συναλλαγής που προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15.
Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί στο
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων, πρέπει από αυτό να
προκύπτουν ταμειακές ροές οι οποίες να είναι «αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων (SPPI)»
επί του αρχικού κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή αναφέρεται ως SPPI test (“solely payments of principal
and interest κριτήριο) και εξετάζεται σε επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού στοιχείου.
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις οικονομικές του δυνατότητες
προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι ταμιακές
ροές θα προκύψουν από τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών, πώληση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο.
Η αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση
περιουσιακών στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην
αγορά αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημερομηνία κατά την οποία
η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η Εταιρεία ανήκουν στην κατηγορία
αποσβεσμένο κόστος και αφορούν εμπορικές απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα.

Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο
αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου μείον τυχόν ζημία απομείωσης.
Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να
αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή απομειώνεται.
Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν
εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα για εισροή των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου ή μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και η μεταβίβαση
πληροί τους όρους για διαγραφή.
Όταν η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να εισπράξει ταμειακές ροές από ένα περιουσιακό
στοιχείο ή έχει συνάψει συμφωνία μεταβίβασης, αξιολογεί εάν και σε ποιο βαθμό κατέχει τους
κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα. Όταν η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κατέχει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου και ούτε έχει μεταβιβάσει
τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία συνεχίζει να αναγνωρίζει το μεταβιβασθέν
περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης εμπλοκής του. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία
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αναγνωρίζει επίσης κάθε σχετική υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η σχετική
υποχρέωση αποτιμώνται σε βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που η Εταιρεία κατέχει.

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Για τις εμπορικές απαιτήσεις , η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό
των πιστωτικών ζημίων. Ως εκ τούτου, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία επιμετρά την
πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
καθ' όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθεί τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. Η Εταιρεία
έχει καταρτίσει πίνακα προβλέψεων που βασίζεται στην ιστορική εμπειρία των πιστωτικών ζημιών,
προσαρμοσμένη με μελλοντικούς παράγοντες κατάλληλους για τους οφειλέτες και το οικονομικό
περιβάλλον.
Περαιτέρω γνωστοποιήσεις σχετικά με απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
παρέχονται επίσης στις ακόλουθες σημειώσεις:
•
•

ii.

Γνωστοποιήσεις για σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις (Σημείωση 2.3)
Εμπορικές απαιτήσεις (Σημείωση 13)

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Αρχική αναγνώριση
Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στην ονομαστική τους αξία
που ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών
που παρασχέθηκαν.

Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Η μεταγενέστερη της αρχικής αναγνώρισης επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία έχουν ταξινομηθεί. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων επιμετρώνται στην εύλογη αξία και οι μεταβολές αναγνωρίζονται
στα συνολικά εισοδήματα χρήσης.
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας επιμετρώνται στο αποσβεσμένο
κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στα
συνολικά εισοδήματα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή απομειώνονται και μέσω της διαδικασίας
απόσβεσης.
Παύση αναγνώρισης
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσμευση που απορρέει από την υποχρέωση,
ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία
άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης
υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως
αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις
αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
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Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και η απεικόνιση του
καθαρού ποσού στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμο
δικαίωμα για συμψηφισμό και υπάρχει πρόθεση για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει
από τον συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό. Το νόμιμο δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται
από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να μπορεί να εκτελεσθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών
και σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλομένου.

3.8 Φορολογία Εισοδήματος (Τρέχουσα & Αναβαλλόμενη)
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην
Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας,
όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με βάση
τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης
(liability method), βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά τον χρόνο
καταλογισμού τους, σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις
προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές
(αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Εάν ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από την αρχική καταχώρηση ενός στοιχείου
ενεργητικού ή υποχρεώσεων σε συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της συνένωσης επιχειρήσεων, και
κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη και ζημίες
δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αναγνωρίζεται.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές, εκτός:
- εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας
υποχρέωσης σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της
συναλλαγής δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
- σε περίπτωση φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε
θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί
να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο
μέλλον.
- στην περίπτωση που αυτή προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή
του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της συναλλαγής
δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές,
τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και τα μεταφερόμενα δικαιώματα αφορολόγητης έκπτωσης
επενδυτικών νόμων κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο
κέρδος έναντι του οποίου οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες
και τα μεταφερόμενα δικαιώματα αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόμων μπορεί να
αξιοποιηθούν.
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Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία
των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα
υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί
ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία αναφοράς.
Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται σαν έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που
χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά
ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
αφορούν σε φόρους εισοδήματος εισπραττόμενους από την ίδια φορολογική αρχή.
3.9 Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρεία ως συμμετέχων στο μητρώο Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής
Ενέργειας έχει προκαταβάλει αξία ηλεκτρικής ενέργειας, η φυσική παράδοση της οποίας θα
πραγματοποιηθεί στην επόμενη χρήση. Οι προκαταβολές αγορών και δαπανών καταχωρούνται αρχικά
στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος
κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιημένα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες
απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης
του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε, ούτε να
επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως και
αποτιμώνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας.
3.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και
τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. Τα
στοιχεία των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία.

3.11 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα για ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως
αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανή μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν
οικονομικά οφέλη και το ποσό της σχετικής δέσμευσης μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. Όταν η
Εταιρεία αναμένει μια πρόβλεψη να καλυφθεί με αποζημίωση, π.χ. από ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο,
και υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την είσπραξη της τότε η συγκεκριμένη αποζημίωση καταχωρείται
ως ξεχωριστή απαίτηση.
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Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και
προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί
για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική,
οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν
συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική
αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την
υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη
είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή χρηματοοικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
3.12 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές αποχώρησης προς το
προσωπικό), σε χρήμα και σε είδος, αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
Τυχόν ανεξόφλητο ποσό, καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη
καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η Εταιρεία αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως
στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο), μόνο κατά την έκταση που η προκαταβολή θα
οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
Προγράμματα συνταξιοδότησης καθορισμένων παροχών
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους
αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων
εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών. Το πρόγραμμα θεωρείται πρόγραμμα
καθορισμένων παροχών.
Ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, ορίζεται το πρόγραμμα στο οποίο οι παροχές καθορίζονται
µε βάση συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας ή η αμοιβή εργασίας. Η
υποχρέωση που καταχωρείται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η
δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση
της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).
Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων και λοιπών εισοδημάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που
έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, και τα
αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και
δε μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερη περίοδο.
Πρόγραμμα συνταξιοδότησης καθορισμένων εισφορών
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που
αφορά στον ιδιωτικό τομέα που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε
εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα
της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό
ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους συνταξιούχους. Κατά
συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών
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παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. Οι εν λόγω εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευμένες και τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση.
Παροχές για την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές τερματισμού προκύπτουν είτε από απόφαση της Εταιρείας να τερματίσει της απασχόληση
ενός εργαζομένου, είτε από απόφαση εργαζομένου να δεχθεί προσφορά παροχών από την Εταιρεία
σε αντάλλαγμα του τερματισμού της απασχόλησης.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές τερματισμού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την
προγενέστερη μεταξύ των ακόλουθων ημερομηνιών:
–
όταν η Εταιρεία δεν δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών·
–
όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης και συνεπάγεται την καταβολή παροχών
τερματισμού της απασχόλησης
3.13 Αναγνώριση εσόδων
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα από τις ακόλουθες βασικές πηγές:
• Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας
• Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
• Προμήθεια φυσικού αερίου
Το έσοδο επιμετράται στο ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα το οποίο η Εταιρεία εκτιμά ότι
δικαιούται από τους πελάτες, εξαιρουμένων των ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων. Η
Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο όταν μεταβιβάζεται ο έλεγχος του προϊόντος ή της υπηρεσίας στον πελάτη
σε ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα το οποίο εκτιμά η Εταιρεία ότι θα λάβει ως αντάλλαγμα για
αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία ενεργεί ως εντολέας σε συναλλαγές εσόδων υπό την
έννοια ότι αποκτά τον έλεγχο των αγαθών ή υπηρεσιών πριν την μεταβίβασή τους στους πελάτες.
Η Εταιρεία συμμετέχει σε δημοπρασίες για τον καταμερισμό και την εκχώρηση φυσικών δικαιωμάτων
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις διασυνδέσεις της Ελλάδας και δραστηριοποιείται με τον
τρόπο αυτό στις αγορές ηλεκτρισμού στο εξωτερικό.
Η Εταιρεία αξιολόγησε ότι η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αποτελούν δύο
διακριτές υποχρεώσεις εκτέλεσης. Δεδομένου ότι η διάθεση των εν λόγω προϊόντων γίνεται σε βάθος
χρόνου, η Εταιρεία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δύο ξεχωριστές υποχρεώσεις εκτέλεσης οι οποίες εκπληρώνονται σε
συνεχή βάση καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Τα έσοδα για κάθε μία από τις προαναφερόμενες
διακριτές υποχρεώσεις εκτέλεσης αναγνωρίζονται σε βάθος χρόνου, καθώς ο πελάτης λαμβάνει και
ταυτόχρονα αναλώνει τα οφέλη που προκύπτουν από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού
αερίου, ανάλογα με την περίπτωση.
Η καταμέτρηση της καταναλωθείσας από τους πελάτες ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας/φυσικού
αερίου πραγματοποιείται με μια δεδομένη συχνότητα, που σημαίνει ότι μπορεί να γίνεται είτε σε μηνιαία
βάση είτε κυκλικά έως και κάθε τέσσερις μήνες ανάλογα με το προϊόν και τον τύπο του πελάτη. Η
Εταιρεία εφαρμόζει την μέθοδο των εκροών για την επιμέτρηση της προόδου προς την πλήρη
εκπλήρωση για κάθε μια διακριτή υποχρέωση εκτέλεσης και αναγνωρίζει έσοδα ανάλογα με την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Η Εταιρεία αξιολόγησε ότι η μέθοδος εκροών για την επιμέτρηση της
προόδου εκπλήρωσης, η οποία βασίζεται στην επιμέτρηση της ποσότητας των προϊόντων που έχουν
παραδοθεί στους πελάτες, παρέχει μια πιστή απεικόνιση της μεταβίβασης των υποχρεώσεων
εκτέλεσης.
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Συγκεκριμένα, η εκτίμηση της ποσότητας των παραδοθέντων προϊόντων βασίζεται στη χρήση ενός
συγκεκριμένου αλγορίθμου ο οποίος λαμβάνει υπόψη του ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης, όπως η
κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.
Ορισμένες συμβάσεις με πελάτες παρέχουν εκπτώσεις επί του τιμοκαταλόγου καθώς και εκπτώσεις
για εμπρόθεσμες πληρωμές που αποτελούν μεταβλητό αντάλλαγμα. Το μεταβλητό αντάλλαγμα
εκτιμάται κατά τη σύναψη της σύμβασης και περιλαμβάνεται στην τιμή συναλλαγής μέρος ή το σύνολο
αυτού στο βαθμό στον οποίο υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να μην προκύψει σημαντική αναστροφή
στο ποσό του σωρευμένου εσόδου που έχει αναγνωριστεί όταν εξαλειφθεί στην συνέχεια η
αβεβαιότητα που σχετίζεται με το μεταβλητό αντάλλαγμα.
Εμπορικές απαιτήσεις
Εμπορική απαίτηση είναι το δικαίωμα της Εταιρείας σε αντάλλαγμα το οποίο είναι ανεπιφύλακτο. Ένα
δικαίωμα σε αντάλλαγμα θεωρείται ανεπιφύλακτο εάν απαιτείται μόνο η πάροδος του χρόνου
προκειμένου να καταστεί απαιτητή η πληρωμή του εν λόγω ανταλλάγματος.
Μια εμπορική απαίτηση αναγνωρίζεται από την Εταιρεία όταν εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο,
δεδομένου ότι το δικαίωμα της Εταιρείας στο αντάλλαγμα είναι ανεπιφύλακτο, υπό την έννοια ότι
απαιτείται μόνο η πάροδος του χρόνου προκειμένου να καταστεί απαιτητή η πληρωμή του εν λόγω
ανταλλάγματος. Η συνήθης πίστωση που παρέχεται από την Εταιρεία από την έκδοση του σχετικού
τιμολογίου είναι περίπου 20 ημέρες.
Η Εταιρεία αντιμετωπίζει λογιστικά τις εμπορικές απαιτήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 (βλέπε Σημείωση
3.7).
3.14 Αναγνώριση εξόδων
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.
3.15 Διανομή μερισμάτων
Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3.16 Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει την ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της Εταιρείας που έχουν
εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει
κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος
συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου
εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
3.17 Αποθεματικά
Τα αποθεματικά της Εταιρείας διακρίνονται σε:
Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται,
από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει
το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής της Εταιρείας
απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.
Λοιπά έκτακτα αποθεματικά: Αφορούν αποθεματικά που έχουν προκύψει απ’ τη διανομή κερδών
των προηγούμενων χρήσεων.
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3.18 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας
Εύλογη αξία είναι η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που
θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ
συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας
βασίζεται στην παραδοχή ότι η συναλλαγή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου ή μεταβίβαση μιας
υποχρέωσης λαμβάνει χώρα είτε:
στην κύρια αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση
ελλείψει κύρια αγοράς, στην πλέον συμφέρουσα αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την
υποχρέωση
Η κύρια ή η πλέον συμφέρουσα αγορά θα πρέπει να είναι προσβάσιμη στην Εταιρεία.
Η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης επιμετράται χρησιμοποιώντας τις
παραδοχές που θα χρησιμοποιούσαν οι συμμετέχοντες στην αγορά κατά την τιμολόγηση του
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης, υποθέτοντας ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά ενεργούν
προς το βέλτιστο οικονομικό συμφέρον τους.
Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου λαμβάνει υπόψη
την ικανότητα ενός συμμετέχοντος στην αγορά να δημιουργήσει οικονομικά οφέλη από τη χρήση του
περιουσιακού στοιχείου σε υψηλότερη και βέλτιστη χρήση του ή από την πώλησή του σε άλλο
συμμετέχοντα στην αγορά που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο στην
υψηλότερη και βέλτιστη χρήση του.
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης που αρμόζουν στις περιστάσεις και για τις οποίες
υπάρχουν επαρκή δεδομένα διαθέσιμα για τη επιμέτρηση της εύλογης αξίας, μεγιστοποιώντας τη
χρήση των σχετικών παρατηρήσιμων δεδομένων και ελαχιστοποιώντας τη χρήση μη παρατηρήσιμων
στοιχείων.
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για τα οποία η εύλογη αξία επιμετράται ή γνωστοποιείται
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατηγοριοποιείται εντός της ιεραρχίας εύλογης αξίας, που
περιγράφεται, με βάση το χαμηλότερο επίπεδο δεδομένων που είναι σημαντικά για την επιμέτρηση της
εύλογης αξίας στο σύνολό της, ως εξής:
Επίπεδο 1 - Εισηγμένες (μη προσαρμοσμένες) τιμές αγοράς σε ενεργές αγορές για πανομοιότυπα
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις
Επίπεδο 2 - Τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες το κατώτερο επίπεδο δεδομένων που είναι σημαντικό
για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας είναι άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμο.
Επίπεδο 3 - Τεχνικές αποτίμησης, για τα οποία το κατώτερο επίπεδο δεδομένων που είναι σημαντικό
για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας είναι μη παρατηρήσιμο.
Για το σκοπό των γνωστοποιήσεων της εύλογης αξίας, η Εταιρεία προσδιορίζει τις κατηγορίες των
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων βάσει της φύσης, τα χαρακτηριστικά
και τους κινδύνους του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης και το επίπεδο της ιεραρχίας της
εύλογης αξίας, όπως εξηγήθηκε παραπάνω.
3.19 Μισθώσεις
Η εταιρεία εκτιμά εάν μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση, κατά την έναρξη ισχύς αυτής και
αναγνωρίζει κατά περίπτωση ένα περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης και μια αντίστοιχη
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υποχρέωση από την μίσθωση για όλες τις συμβάσεις μίσθωσης στις οποίες είναι μισθωτής, εκτός από
τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (που ορίζονται ως μισθώσεις με διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή
λιγότερο) και μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας. Για τις μισθώσεις αυτές,
η Εταιρεία αναγνωρίζει τα μισθώματα ως λειτουργικά έξοδα με την ευθεία μέθοδο, σε όλη τη διάρκεια
της μίσθωσης.
Η υποχρέωση από την μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία
παραμένουν ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, τα οποία
προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης. Εάν το επιτόκιο αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί
εύκολα, η εταιρεία χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του. Τα μισθώματα που
περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση αποτελούνται από σταθερά
μισθώματα (περιλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών μισθωμάτων), μειωμένα κατά τυχόν κίνητρα
μίσθωσης
Η υποχρέωση από την μίσθωση επιμετράται μεταγενέστερα, αυξάνοντας την λογιστική αξία για να
αποτυπωθούν οι τόκοι επί της υποχρέωσης από την μίσθωση (με χρήση της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου) και μειώνοντας την λογιστική αξία για να αποτυπωθούν οι καταβολές των μισθωμάτων. Η
Εταιρεία επανεπιμετρά την υποχρέωση από την μίσθωση (και κάνει τις αντίστοιχες προσαρμογές στα
σχετικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης) εάν:
• επέλθει αλλαγή στην διάρκεια της μίσθωσης ή εάν επέλθει μεταβολή στην εκτίμηση του
δικαιώματος αγοράς, στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται
προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα με βάση το αναθεωρημένο προεξοφλητικό
επιτόκιο.
• επέλθει μεταβολή στα μισθώματα εξαιτίας της μεταβολής στον δείκτη ή στο επιτόκιο ή στα
ποσά τα οποία αναμένεται να καταβληθούν λόγω της εγγύησης υπολειμματικής αξίας. Σε αυτές
τις περιπτώσεις η υποχρέωση από την μίσθωση επιμετράται προεξοφλώντας τα
αναθεωρημένα μισθώματα με βάση το αρχικό προεξοφλητικό επιτόκιο.
• μια μίσθωση τροποποιείται και η τροποποίηση της μίσθωσης δεν αντιμετωπίζεται λογιστικά
ως χωριστή μίσθωση, στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται
προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα κάνοντας χρήση του αναθεωρημένου
προεξοφλητικού επιτοκίου.
Η υποχρέωση από την μίσθωση παρουσιάζεται διακριτά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
Το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης εμπεριέχει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της
αντίστοιχης υποχρέωσης από την μίσθωση, τα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την
ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή προγενέστερα αυτής, και τυχόν αρχικές άμεσες
δαπάνες. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο κόστος μειωμένα κατά τις τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις
και τις ζημίες απομείωσης.
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται στη χρονική περίοδο της διάρκειας της
μίσθωσης και παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.
Δεν υπάρχουν μισθώσεις στις οποίες η εταιρεία λειτουργεί ως εκμισθωτής.
3.20 Αναταξινομήσεις
Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια του Ισολογισμού και των Σημειώσεων της περιόδου που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2018 αναταξινομήθηκαν για να είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της
τρέχουσας χρήσεως. Όλες οι παραπάνω αναταξινομήσεις κονδυλίων δεν είχαν καμία επίδραση στα
ίδια κεφάλαια ή στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων της Εταιρείας.
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4.

Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες
α)

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες

Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας
Πωλήσεις φυσικού αερίου
Έσοδα από προμήθεια επί των ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ
(*)
Σύνολο

01.01 - 31.12.2019

01.01 - 31.12.2018

151.298.393

116.201.985

1.810.978

248.854

243.436

203.299

153.352.807

116.654.138

* Όπου ΔΤ: Δημοτικά Τέλη, ΔΦ: Δημοτικοί Φόροι, ΤΑΠ: Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
Τα έσοδα από προμήθεια ποσού €243.436 (2018: €203.299), αφορούν στο ποσοστό εσόδου
(προμήθεια) της Εταιρείας επί των δημοτικών τελών (ΔΤ), δημοτικών φόρων (ΔΦ) και του τέλους
ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που εισπράττονται εκ μέρους των δήμων, μέσω των λογαριασμών που
εκδίδονται προς τους καταναλωτές.
β)

Ανάλυση εσόδων από συμβάσεις με πελάτες

Η Εταιρεία αναλύει τα έσοδα που αναγνωρίζονται από συμβάσεις με πελάτες σε κατηγορίες που
αποτυπώνουν πώς επηρεάζεται η φύση, το ποσό, ο χρόνος και η αβεβαιότητα των εσόδων και των
ταμειακών ροών από οικονομικούς παράγοντες.
Η ανάλυση των εσόδων πωλήσεων βάσει του τύπου αγαθών που παρέχει η Εταιρεία έχει ως
ακολούθως:
01.01 - 31.12.2019

01.01 - 31.12.2018

45.870.356

51.558.686

Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
Έσοδα από προμήθεια επί των ΔΤ,
ΔΦ,ΤΑΠ (*)
Προμήθεια φυσικού αερίου

105.428.037

64.643.299

243.436

203.299

1.810.978

248.854

Σύνολο

153.352.807

116.654.138

Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

* Όπου ΔΤ: Δημοτικά Τέλη, ΔΦ: Δημοτικοί Φόροι, ΤΑΠ: Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
Η ανάλυση των εσόδων πωλήσεων βάσει του χρόνου μεταβίβασης των αγαθών ή των υπηρεσιών που
παρέχει η Εταιρεία έχει ως ακολούθως:

Έσοδα από αγαθά ή υπηρεσίες που
μεταβιβάζονται με την πάροδο του
χρόνου

01.01 - 31.12.2019

01.01 - 31.12.2018

153.352.807

116.654.138

153.352.807

116.654.138
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5.

Έξοδα

Οι λογαριασμοί εξόδων έχουν μερισθεί στο κόστος πωλήσεων και στις λειτουργίες διοίκησης και
διάθεσης ως εξής:
α) Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως εξής:

Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές εκπροσώπων για την εμπορία
ηλεκτρικής ενέργειας
Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων
Σύνολο

01.01 - 31.12.2019

01.01 - 31.12.2018

142.299.325

103.196.844

413.926

205.178

6.058.078

4.313.330

163.931

56.786

148.935.260

107.772.138

Η αύξηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των αμοιβών εκπροσώπων για την προμήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας, συνάδει με την αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είναι συνέπεια της ανάπτυξης της
Εταιρείας και του πελατολογίου της.
β) Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

01.01 - 31.12.2019

01.01 - 31.12.2018

910.609

464.543

1.360.067

959.327

Φόροι - τέλη

14.552

29.794

Αποσβέσεις

91.615

58.440

2.376.843

1.512.103

Διάφορα έξοδα

Σύνολο

γ) Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής:

01.01 - 31.12.2019

01.01 - 31.12.2018

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.160.186

632.748

Διάφορα έξοδα

2.735.957

4.417.168

Λοιπές προβλέψεις

452.419

581.843

Αποσβέσεις

297.846

0

4.646.408

5.631.759

Σύνολο

Η εταιρεία από την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 κατηγοριοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των
αμοιβών των συμβούλων πωλήσεων ως «Λοιπά περιουσιακά στοιχεία». Τα έξοδα αυτά, τα οποία
αφορούν την ανάπτυξη του πελατολογίου, ανέρχονταν την 31 Δεκεμβρίου 2018 σε € 1.052.197. Η
παραπάνω αλλαγή είχε ως αποτέλεσμα το ποσό των αποσβέσεων να είναι αυξημένο σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση, ενώ το ποσό των διαφόρων εξόδων να είμαι μειωμένο συγκριτικά με την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018.
Τα διάφορα έξοδα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τα έξοδα προβολής και διαφήμισης.
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Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής:

Μισθοί – Ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Λοιπά Έξοδα
Σύνολο

01.01 - 31.12.2019
1.935.852
411.959
25.889
111.021
2.484.721

01.01 - 31.12.2018
1.013.529
231.379
57.560
0
1.302.468

Ο αριθμός των εργαζομένων στην Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 31η Δεκεμβρίου 2018
έχει ως ακολούθως:

Μισθωτοί
Σύνολο

6.

01.01 - 31.12.2019
71

01.01 - 31.12.2018
49

71

49

Μισθώσεις
Η Εταιρεία μισθώνει ως περιουσιακά στοιχεία κτίρια και μεταφορικά μέσα ήτοι επιβατικά
αυτοκίνητα για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών των πωλητών της.
Η συμφωνία μεταξύ των δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις στις 31.12.2018 (Δεσμεύσεις
από λειτουργικές μισθώσεις γνωστοποιήθηκαν στη σημείωση 24.3 των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της 31.12.2018) και οι υποχρεώσεις από μισθώσεις που αναγνωρίσθηκαν την 1 η
Ιανουαρίου 2019 είναι ως ακολούθως:
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις όπως έχουν γνωστοποιηθεί
στις 31.12.2018
Προεξοφλημένες μισθώσεις χρησιμοποιώντας το διαφορικό επιτόκιο
δανεισμού
Μείον: Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις που αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση
ως έξοδο
Μείον: Μισθώσεις χαμηλής αξίας που αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση ως
έξοδο
Υποχρεώσεις από μισθώσεις αναγνωρισμένες την 1η Ιανουαρίου
2019

110.762
108.498
(54.000)
(23.218)
31.280

Από τις οποίες
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων

13.317

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων

17.963

Σύνολο υποχρεώσεων από μισθώσεις

31.280

Οι κινήσεις των δικαιωμάτων χρήσης παγίων της Εταιρείας κατά την χρήση 01.01.201931.12.2019 παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα:
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Γήπεδα & κτίρια
Κόστος κτήσης
1-Ιαν-19
Προσθήκες
31-Δεκ-19
Αποσβέσεις
1-Ιαν-19
Αποσβέσεις χρήσης
31-Δεκ-19

Μεταφορικά μέσα

Σύνολο

0
316.242

31.280
94.599

31.280
410.841

316.242

125.879

442.121

0
70.276

12.976
13.508

12.976
83.784

70.276

26.484

96.760

0

18.304

18.304

245.966

99.395

345.361

Αναπόσβεστη αξία
1-Ιαν-19
31-Δεκ-19

Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις μισθώσεων και η κίνηση τους για την χρήση που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019:
Σύνολο την 1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες μισθώσεων
Τόκοι

0
442.121
4.450

Πληρωμές

(99.334)

Σύνολο την 31η Δεκεμβρίου 2019

347.237

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
μισθώσεων

179.440

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
μισθώσεων

167.797

Οι μισθώσεις είναι αποπληρωτέες
ως ακολούθως:
Άμεσα ή εντός ενός έτους

179.440

Από 2 έως και 3 χρόνια

169.962

Μείον: Προεξόφληση
Σύνολο υποχρεώσεων
μισθώσεων
Μείον: Προεξόφληση
Σύνολο υποχρεώσεων
μισθώσεων

(2.165)
347.237
(2.165)
347.237

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την Εταιρεία
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης
Τόκοι μισθώσεων

31.12.2019
96.760
4.450

Έξοδα βραχυχρόνιων μισθώσεων

42.380

Έξοδα μισθώσεων χαμηλής αξίας

4.254

Σύνολο

147.844
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7.

Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής:

01.01 - 31.12.2019
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών εσωτερικού

01.01 - 31.12.2018

3.735

2.089

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι

169.939

132.698

Σύνολο

173.674

134.787

Οι λοιποί πιστωτικοί τόκοι αφορούν τόκους υπερημερίας οι οποίοι υπολογίζονται σε λογαριασμούς που
είναι εκπρόθεσμοι.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

01.01 - 31.12.2019

01.01 - 31.12.2018

124.395

27.669

0

18.037

Διάφορα έξοδα τραπεζών
Τόκοι διακανονισμών
Καθαρό κόστος τόκων καθορισμένης παροχής

0

186

4.450

0

128.845

45.891

Τόκοι Χρηματοοικονομικής μίσθωσης
Σύνολο

8.

Φόρος Εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)

8.1 Τρέχων φόρος εισοδήματος

Η (υποχρέωση)/ απαίτηση για φόρο εισοδήματος, όπως αυτή απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, αναλύεται ως εξής:

Φόρος εισοδήματος

31.12.2019

31.12.2018

Φόρος εισοδήματος (πληρωτέος) / απαιτητός

(83)

(844.575)

Σύνολο φόρου εισοδήματος στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης

(83)

(844.575)

01.01 31.12.2019

01.01 31.12.2018

(130.207)

(618.042)

Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου έσοδο / (έξοδο)
Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου - Επίδραση λόγω
αλλαγής φορολογικών συντελεστών

790.859

(80.716)

(1.419)

0

Σύνολο φόρου εισοδήματος στα αποτελέσματα

659.233

(698.758)

Φόρος εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Τρέχων φόρος εισοδήματος χρήσης
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Φόρος εισοδήματος στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
01.01 31.12.2019

01.01 31.12.2018

Φόρος που αντιστοιχεί στα αναλογιστικές ζημίες
παροχών αποζημίωσης προσωπικού

1.632

3.567

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου στα λοιπά συνολικά
εισοδήματα

1.632

3.567

Συμφωνία φόρου εισοδήματος

01.01 31.12.2019

01.01 31.12.2018

(Ζημιά) / Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος με τον ονομαστικό συντελεστή 24% (2018:
29%)

(2.551.034)

1.828.279

612.248

(530.201)

Λοιποί φόροι μη συμψηφιζόμενοι

(1.391)

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
Φόρος επί εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Αναγνώριση φορολογικής απαίτησης που δεν είχε αναγνωριστεί
σε προηγούμενη χρήση
Σύνολο φόρου εισοδήματος στα αποτελέσματα

(128.816)

0
0

(9.314)

(182.238)

186.506

13.680

659.233

(698.758)

Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρμόζοντας τα λογιστικά κέρδη με τις
φορολογικές διαφορές δήλωσης, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που αναφέρονται σ’ αυτές θεωρούνται
προσωρινές μέχρι τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και την έκδοση της
σχετικής έκθεσης με την οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις οριστικοποιούνται. Φορολογικές ζημιές
που μεταφέρονται από προηγούμενες χρήσεις, στο βαθμό που είναι αποδεκτές από τις φορολογικές
αρχές, μπορούν να συμψηφισθούν με τα κέρδη των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν.

8.2 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο όπως αυτή απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
αναλύεται ως εξής:

Αναβαλλόμενος φόρος
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

31.12.2019

31.12.2018

826.543

35.471

826.543

35.471

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος έχει ως εξής:
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018

112.621

(Χρέωση) / Πίστωση στα αποτελέσματα χρήσεως

(80.716)
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(Χρέωση) / Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018
(Χρέωση) / Πίστωση στα αποτελέσματα χρήσεως
(Χρέωση) / Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

3.567
35.471
789.440
1.632
826.543

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας προέρχονται από τα
ακόλουθα στοιχεία:

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

31.12.2019

31.12.2018

(578.900)

0

Δικαιώματα χρήσης επί χρηματοδοτικών μισθώσεων

(82.887)

0

Εμπορικές απαιτήσεις

310.226

14.144

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία

28.177

21.327

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

83.337

0

1.066.589

0

826.543

35.471

Φόρος επι αποτελεσμάτων χρήσης (ζημιές)
Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος στα αποτελέσματα και λοιπά εισοδήματα της Εταιρείας
προέρχονται από τα ακόλουθα στοιχεία:
01.01 31.12.2019
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Φόρος επι αποτελεσμάτων χρήσης (ζημιές)
Σύνολο

01.01 31.12.2018

578.900

0

(296.082)

(94.621)

(6.849)
(450)
(1.066.589)
(791.071)

17.471
0
0
(77.149)
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9.

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Πίνακας Μεταβολής Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
Λοιπός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Σύνολο

Αξία κτήσης
01.01.2018

90.066

8.405

98.472

28.669

0

28.669

0

0

0

118.735

8.405

127.140

71.294

0

71.294

0

(8.405)

(8.405)

190.029

0

190.029

(60.815)

(2.325)

(63.140)

(20.305)

(1.345)

(21.650)

0

0

0

(81.120)

(3.670)

(84.790)

(39.264)

(1.344)

(40.608)

0

5.014

5.014

(120.384)

(0)

(120.384)

01.01.2018

29.251

6.080

35.332

31.12.2018

37.615

4.735

42.350

31.12.2019

69.645

0

69.645

Προσθήκες
Πωλήσεις / Διαγραφές
31.12.2018
Προσθήκες
Πωλήσεις / Διαγραφές
31.12.2019
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση
01.01.2018
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις / Διαγραφές
31.12.2018
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις / Διαγραφές
31.12.2019
Αναπόσβεστη αξία

Επί των παγίων της Εταιρείας δεν υπάρχουν ενσώματα βάρη και προσημειώσεις.
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10. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Η κίνηση των άυλων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:
Πίνακας Μεταβολής Άυλων και Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων
Άυλα περιουσιακά
στοιχεία

Λοιπά περιουσιακά
στοιχεία

Σύνολο

Αξία κτήσης
01.01.2018

147.323

0

147.323

111.705

0

111.705

259.028

0

259.028

1.146.860

2.590.485

3.737.345

1.405.888

2.590.485

3.996.373

(49.688)

0

(49.688)

(36.791)

0

(36.791)

(86.479)

0

(86.479)

(73.690)

(178.403)

(252.093)

(160.169)

(178.403)

(338.572)

01.01.2018

97.635

0

97.635

31.12.2018

172.549

0

172.549

31.12.2019

1.245.719

2.412.082

3.657.800

Προσθήκες
31.12.2018
Προσθήκες
31.12.2019
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομείωση
01.01.2018
Αποσβέσεις χρήσης
31.12.2018
Αποσβέσεις χρήσης
31.12.2019
Αναπόσβεστη αξία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν άδειες λογισμικών προγραμμάτων. Τα λοιπά περιουσιακά
στοιχεία αφορούν έξοδα ανάπτυξης πελατολογίου και συγκεκριμένα τις προμήθειες των συμβούλων
πωλήσεων με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία ανά την ελληνική επικράτεια για τη σύναψη νέων
συνδέσεων/ συμβάσεων με πελάτες.
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11. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

31.12.2019

31.12.2018

Μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

3.330.172

3.152.465

Σύνολο

3.330.172

3.152.465

Οι εγγυήσεις (κυρίως προς ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) αφορούν εγγυήσεις για συναλλαγές με τον διαχειριστή
του συστήματος καθώς και εγγυήσεις της Εταιρείας για τη δραστηριοποίηση της ως εκπροσώπου
φορτίου στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

12. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία - Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Προκαταβολές για αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας

31.12.2019

31.12.2018

1.067.140

1.320.545

1.067.140

1.320.545

Η Εταιρεία ως συμμετέχων στο μητρώο Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής
Ενέργειας διενεργεί προκαταβολές για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η φυσική παράδοση της
οποίας θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη χρήση. Τα εν λόγω ποσά αφορούν προκαταβολές για
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χρήσης 2020.

13. Εμπορικές & Λοιπές Απαιτήσεις
Οι εμπορικές & λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Πελάτες προμήθειας
Πελάτες εμπορίας
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων

31.12.2019
14.630.481
4.339.562
(1.644.953)
17.325.090

31.12.2018
10.828.797
2.501.914
(1.192.534)
12.138.176

Προκαταβολές σε προμηθευτές
Προπληρωμένα έξοδα
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο εμπορικών & λοιπών απαιτήσεων

2.984.197
500
631.908
20.941.695

2.906.591
500
3.569
15.048.836

Η αύξηση των λοιπών απαιτήσεων την 31 Δεκεμβρίου 2019 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση
οφείλεται κυρίως στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος 2018.
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Αναφορικά με το κονδύλι “Προκαταβολές σε προμηθευτές”, η Εταιρεία στη βάση της συνεχούς και
αδιάληπτης συνέχισης της δραστηριότητας της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται να
προκαταβάλει ποσά σε προμηθευτές τα οποία θα συμψηφιστούν με μεταγενέστερες εισαγωγές/αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Εταιρεία δημιουργεί πρόβλεψη για όλες τις απαιτήσεις που θεωρούνται μη-εισπράξιμες σε
μεμονωμένη βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης.
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
31.12.2019

31.12.2018

14,516.494

10.061.343

8.070.154

6.180.028

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες μετά τη λήξη της πιστωτικής
περιόδου

(1.644.953)

1.192.534

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων

20.941.695

15.048.836

Εισπρακτέες εντός πιστωτικής περιόδου

Εισπρακτέες μετά τη λήξη της πιστωτικής περιόδου

Για τα ανοιχτά υπόλοιπα που είναι ληξιπρόθεσμα αλλά μη απομειωμένα, η Εταιρεία έχει
αξιολογήσει πως θα ανακτηθούν βασισμένη σε ιστορικά και άλλα δεδομένα.
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις είχε ως ακολούθως:
Κίνηση πρόβλεψης επισφάλειας των εμπορικών
απαιτήσεων
Πρόβλεψη επισφάλειας 01.01.2018

929.167

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση

581.843

Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη

(318.475)

Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2018

1.192.534

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση

Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2019

452.419

1.644.953

Το δεδουλευμένα έσοδα εισπρακτέα αφορούν σε έσοδο από την παροχή υπηρεσιών ενέργειας που
παρασχέθηκαν σε πελάτες στην χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 και δεν έχουν τιμολογηθεί
ακόμη λόγω της περιοδικής τιμολόγησης των πελατών. Το κονδύλι μετονομάστηκε από «Συμβατικά
περιουσιακά στοιχεία» την 31 Δεκεμβρίου 2018 σε «Δεδουλευμένα έσοδα εισπρακτέα» την 31
Δεκεμβρίου 2019 για λόγους καταλληλότερης απεικόνισης του περιεχομένου του.
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31.12.2019

31.12.2018

6.626.822

6.966.066

Δεδουλευμένα έσοδα εισπρακτέα από
ηλεκτρική ενέργεια

14. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

31.12.2019

31.12.2018

235

6.012

3.911.851

3.613.049

1.211

1.211

3.913.298

3.620.271

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις
αρχικής διάρκειας 3 μηνών ή λιγότερο. Η λογιστική αξία των χρηματικών διαθεσίμων προσεγγίζει την
εύλογη αξία τους.

15. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε διακόσες τριάντα χιλιάδες (230.000)
κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ.

Καταβλημένο κεφάλαιο
Καταθέσεις μετόχων
Σύνολο

31.12.2019

31.12.2018

2.300.000

2.300.000

555

555

2.300.555

2.300.555

16. Λοιπά Αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31.12.2019

31.12.2018

277.517

277.517

Έκτακτο αποθεματικό

2.155.827

2.155.827

Σύνολο

2.433.344

2.433.344

Τακτικό αποθεματικό
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Τα έκτακτα αποθεματικά ποσού € 2.155.827 σχηματίστηκαν με αποφάσεις των τακτικών Γενικών
Συνελεύσεων και έχουν προκύψει από κέρδη προηγούμενων ετών. Τα έκτακτα αποθεματικά δύναται
να διανεμηθούν κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

17. Υποχρεώσεις από Παροχές στο Προσωπικό
Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Προβλέψεις για παροχές σε
εργαζόμενους

31.12.2019

31.12.2018

117.403

85.309

Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση σε
περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το χρόνο
προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόμενου την ημέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησης του. Αν
ο εργαζόμενος παραμείνει στην Εταιρεία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, δικαιούται ποσό εφάπαξ
ίσο με το 40% της αποζημίωσης που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια μέρα.
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης για τη
χρήση που έληξε την 31.12.2019.
Οι πίνακες που ακολουθούν εμφανίζουν την κίνηση των σχετικών λογαριασμών προβλέψεων για
αποζημίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στην συνημμένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής
Θέσης την 31η Δεκεμβρίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018 και την σύνθεση της καθαρής δαπάνης
για τη σχετική πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα των χρήσεων 2019 και 2018.

31.12.2019

31.12.2018

Καθαρή υποχρέωση 1 Ιανουαρίου

85.309

13.297

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

34.388

66.449

Κόστος προϋπηρεσίας λόγω τροποποιήσεων

5.152

0

Καθαρό Κόστος Τόκων Καθορισμένης Παροχής

1.365

186

Αναλογιστικές ζημίες

6.206

14.266

Τερματικές Παροχές / Επίδραση περικοπής / Διακανονισμού

(15.017)

(8.889)

Καθαρή υποχρέωση 31 Δεκεμβρίου

117.403

85.309

Η χρέωση για αποζημίωση προσωπικού αναγνωρίστηκε στο κονδύλι «Αναλογιστικές Ζημιές» στη
κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται απευθείας στα
λοιπά συνολικά εισοδήματα.
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών
προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης έχουν ως εξής:
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31.12.2019
%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

1,70 %

Πληθωρισμός

0,80 %

Προεξοφλητικό επιτόκιο

0,80%

Δεδομένου ότι η υποχρέωση αποζημίωσης στο προσωπικού ρυθμίζεται από τον δείκτη τιμών
Καταναλωτή, το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εκτίθεται σε αλλαγές στο επίπεδο πληθωρισμού της
Ελλάδας, σε κίνδυνο επιτοκίου και σε αλλαγές στο προσδόκιμο ζωής για τους συνταξιούχους.

Η ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας του κόστους τρέχουσας απασχόλησης έχει ως ακολούθως:
Προεξοφλητικό επιτόκιο:

31.12.2019

0,5% Αύξηση

27.871

0,5% Μείωση

41.858

18. Εμπορικές Υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31.12.2019
Προμηθευτές εξωτερικού
Προμηθευτές εσωτερικού
Εισπραγμένες εγγυήσεις από πελάτες
προμήθειας
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

31.12.2018

387.846

267.834

7.413.187

7.420.042

4.432.497

2.492.838

314.951

142.474

12.548.481

10.323.188

Οι εγγυήσεις από πελάτες προμήθειας αφορούν εγγυήσεις που χρεώνονται στους πρώτους
λογαριασμούς που εκδίδει η Εταιρεία σε πελάτες προμήθειας κατά την έναρξη της συνεργασίας.
Οι εύλογες αξίες των εμπορικών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, λόγω της
βραχυπρόθεσμης διάρκειας τους, η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, αποτελούν μία λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών. Οι
ανωτέρω υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρες και συνήθως διακανονίζονται εντός διαστήματος 30
ημερών.
Κατά τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, ποσό € 142.474 εμφανιζόταν ξεχωριστά στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στο κονδύλι «Υποχρεώσεις από συμβόλαια με πελάτες». Το
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ποσό αυτό αφορούσε σε προκαταβολές πελατών και αναταξινομήθηκε στο κονδύλι «Εμπορικές
υποχρεώσεις».

19. Λοιπές Υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31.12.2019

31.12.2018

0

1.766.251

6.329

18.247

ΙΚΑ και λοιπά ταμεία ασφάλισης

103.760

68.191

Υποχρεώσεις από φόρους/ τέλη

13.005.590

5.217.390

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

8.350.046

6.584.481

21.465.725

13.654.559

Μερίσματα πληρωτέα
Λοιπές υποχρεώσεις

Σύνολο

Υποχρεώσεις από φόρους/ τέλη: Σύμφωνα με το κώδικα της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, η
Εταιρεία πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019 να αποδώσει
στους εκάστοτε δήμους τα δημοτικά τέλη, και δημοτικούς φόρους, φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας
για εκδοθέντες λογαριασμούς με ημερομηνία έκδοσης έως 31/10/2019 και εφόσον αυτοί έχουν
εξοφληθεί από τους πελάτες.
Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα: Τα δεδουλευμένα έξοδα σχετίζονται με έξοδα που αφορούν το 2019
αλλά θα τιμολογηθούν στην επόμενη χρήση. Συγκεκριμένα τα κυριότερα δουλευμένα έξοδα-κόστη
σχετίζονται με χρεώσεις ΔΕΔΔΗΕ συνολικού ποσού € 2.279.535,25 (31/12/2018: € 1.427.991,66),
χρεώσεις ΑΔΜΗΕ συνολικού ύψους € 2.878.391,44 (31/12/2018: € 2.176.498,61), εισαγωγές
ηλεκτρικής ενέργειας από Ιταλία ύψους € 811.298,89 (31/12/2018: €2.035.576,26 και λοιπά €
2.380.820,37 (31/12/2018: € 944.414,23).

20. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών
i) Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη
Στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων εμφανίζονται έσοδα και κόστη,
που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών της. Στα
συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται η μητρική εταιρεία καθώς και οι εταιρίες που ελέγχονται ή
επηρεάζονται από τα βασικά διοικητικά στελέχη ή μετόχους της Εταιρείας. Αυτές οι συναλλαγές
αφορούν πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών κατά την κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων.
Οι συνολικές αγορές και πωλήσεις μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών για την
περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019 και τα ανοιχτά ενδοεταιρικά υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου
2019 αναλύονται ανά Εταιρεία ως ακολούθως:
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01.01 - 31.12.2019
Αγορές/έξοδα
από
συνδεδεμένα
μέρη

(α)

Πωλήσεις
υπηρεσιών σε
συνδεδεμένα
μέρη

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

ΜΑΚΡΑΙΩΝ

520

550.621

CORAL
CORAL GAS

136.747
5.807

386.669
140.143

AVIN OIL AE

8.080

565.642

1.621.068
2.148.524

52.290
2.849.600

0
2.475

5.629
538.270

0
169.937

31.481
0

ΕΡΜΗΣ

37.100

1.439.186

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ

15.269

768.370

1.544
0

0
24.254

0

5

4.147.074

7.352.160

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ
LPC ΑΕ
ALLSPORT
BFS

CORAL INNOVATIONS AE
ΣΕΚΑΒΙΝ
ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Α.Ε
Συνολικό ποσό συναλλαγών με συνδεδεμένα
μέρη

31.12.2019

(β)

Υποχρεώσεις

Απαιτήσεις

Ποσά ανεξόφλητων υπολοίπων με συνδεδεμένα μέρη

ΜΑΚΡΑΙΩΝ
CORAL

0
66.147

87.854
27.035

CORAL GAS
AVIN OIL AE

1.023
1.966

11.161
52.234

478.435
33.833

4.441
0

0
301
0

299
46.267

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ
LPC ΑΕ
ALLSPORT
BFS

108.351

1.188
0

ΕΡΜΗΣ
ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ

12.270
5.388

224.571
123.059

0
0

4.520
145

707.714

582.773

ΣΕΚΑΒΙΝ
ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Α.Ε
Συνολικό ποσό υπολοίπων με συνδεδεμένα μέρη

ii)

Αμοιβές και υπόλοιπα βασικών διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
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Τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη και των στενών συνδεόμενων
με αυτούς προσώπων, ορίζονται ως συνδεμένα μέρη με βάση αυτά που ορίζει το ΔΛΠ 24
«Γνωστοποιήσεις συνδεμένων μερών». Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν τους μισθούς και άλλες
βραχυπρόθεσμες παροχές, παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία, παροχές μετά την έξοδο από
την υπηρεσία και άλλες μακροπρόθεσμες παροχές (όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 19 "Παροχές σε
εργαζομένους").
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 2019,
ανήλθαν σε € 0 (2018: € 0).
Οι αμοιβές των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, οι οποίες επιβάρυναν τα
αποτελέσματα του 2019, ανήλθαν σε € 621.567 (2018: € 1.101.140).
Η Εταιρεία δεν έχει παράσχει δάνεια, εγγυήσεις ή πιστώσεις προς τα βασικά διοικητικά στελέχη..

21. Στόχοι και πολιτικές προγράμματος διαχείρισης χρηματοοικονομικού
κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος αγοράς
(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές αγοράς), και κίνδυνος ρευστότητας. Η έκθεση σε
πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση. Το συνολικό πρόγραμμα
διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα
συνολικά εισοδήματα της Εταιρείας που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής
Θέσης περιλαμβάνουν καταθέσεις σε τράπεζες (όψεως, προθεσμιακές), εμπορικούς και λοιπούς
χρεώστες και πιστωτές.
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με στόχο την αντιστάθμιση
ανάληψης κινδύνων. Επίσης, η Εταιρεία δεν συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα
μπορούσαν να την εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και
επιτοκίων.
21.1 Κίνδυνος αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο, γιατί δεν έχει υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε
ξένο νόμισμα. Επίσης, η Εταιρεία τις όποιες πωλήσεις κάνει εκτός των ελληνικών συνόρων τις
πραγματοποιεί με νόμισμα το Ευρώ.

Κίνδυνος επιτοκίου
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των
επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε
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προϋπολογιστική βάση. Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των
επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας.
Η διοίκηση της Εταιρείας έχει αξιολογήσει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή
των επιτοκίων καθότι δεν υπάρχει εξωτερικός δανεισμός.
21.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία εκτιμά ότι με βάση τις συνθήκες οι οποίες έχουν επικρατήσει στην ελληνική αγορά και στην
ελληνική οικονομία γενικότερα, υπάρχει περιορισμένος πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος προκύπτει από
τις απαιτήσεις της και για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
(Σημείωση 13). Η Διοίκηση της Εταιρείας αξιολογεί συνεχώς τον ενδεχόμενο κίνδυνο ανά πελάτη, και
προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος της
Εταιρείας. Η πιστοληπτική ικανότητα κάθε νέου πελάτη αξιολογείται μεμονωμένα, και τα πιστωτικά όρια
προσαρμόζονται με βάσει την εκτίμηση αυτή.
H Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος να προέρχεται από την αδυναμία
είσπραξης υπολοίπων πελατών λόγω της μεγάλης διασποράς των απαιτήσεων της και του πλήθους
του πελατολογίου της.
Τέλος, η Εταιρεία καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες βελτίωσης στον τομέα είσπραξης των απαιτήσεών
της από τους πελάτες της.
21.3 Κίνδυνος ρευστότητας

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμένο κίνδυνο ταμειακής ρευστότητας, καθώς οι απαιτήσεις που
προκύπτουν από τις πωλήσεις της εξοφλούνται εντός μηνός.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις
σχετικές συμβάσεις και συμφωνίες, σε μη προεξοφλημένες τιμές έχει ως εξής:

31.12.2019

Λιγότερο
από 3 μήνες

4 έως 12
μήνες

> 5 έτη

Σύνολο

Εμπορικές υποχρεώσεις

7.801.033

179.440

2.912.797

10.893.270

Σύνολο

7.801.033

179.440

2.912.797

10.893.270

31.12.2018

Λιγότερο
από 3 μήνες

4 έως 12
μήνες

> 5 έτη

Σύνολο

Εμπορικές υποχρεώσεις

7.687.876

0

0

7.687.876

Σύνολο

7.687.876

0

0

7.687.876

21.4 Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει συνεχή σημάδια
σταθεροποίησης, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Με δεδομένη τη πρόσφατη έξοδο της
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χώρας από το μηχανισμό επιτήρησης και την αναμενόμενη περαιτέρω χαλάρωση στον έλεγχο
κεφαλαίων, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση από το μακροοικονομικό και επιχειρηματικό
περιβάλλον στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και τη χρηματοοικονομική της
κατάσταση τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν
σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η Εταιρεία, σε συνδυασμό με τη μητρική της,
εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της προκειμένου να διασφαλίσει ότι
λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και οι κατάλληλες ενέργειες για την
ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της.
.

22. Χρηματοοικονομικά μέσα – εύλογη αξία
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης
σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Η
εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31
Δεκεμβρίου 2019 και 2018 προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από τη Διοίκηση.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές
εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρησή της εύλογης αξίας.
Την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018, η Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία
δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η παρακάτω παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων γίνεται
καθαρά για σκοπούς γνωστοποίησης και εκτιμάται ότι η εύλογη αξία τους συμπίπτει με την λογιστική
αξία.

Εύλογη Αξία
31.12.2019
31.12.2018
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές & Λοιπές απαιτήσεις (σημ. 13)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (σημ. 14)

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (σημ. 18 & 19)

17.325.089
3.913.298
21.238.387

12.138.176
3.620.271
15.758.447

10.893.270
10.893.270

7.687.876
7.687.876

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Επίπεδο
ιεραρχίας

Εμπορικές & Λοιπές απαιτήσεις (σημ. 13)

Επίπεδο 3

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (σημ. 14)

Επίπεδο 1

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Επίπεδο
ιεραρχίας

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (σημ. 18 & 19)

Επίπεδο 3
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23. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
23.1

Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές Υποθέσεις

Κατά των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η Εταιρεία
μας, έχει ασκηθεί συλλογική αγωγή από έξι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις – Ινστιτούτα
Καταναλωτών Πανελλήνιας Εμβέλειας (ΙΝΚΑ) η οποία εκδικάστηκε στις 28.03.2018.Το
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την 22.4.2020 την απόφαση 210/2020 με βάση την
οποία απορρίπτει την ως άνω αγωγή. Η Εταιρεία δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη σχετικά με αυτή
την υπόθεση.
23.2

Εγγυητικές επιστολές – Λοιπές εξασφαλίσεις

Η Εταιρεία, ως θυγατρική του ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε και
με σκοπό την αύξηση της ταμειακής της επάρκειας προχώρησε εντός της χρήσης 2019 σε
αντικατάσταση καταθέσεων χρημάτων ως εγγυήσεις με εγγυητικές επιστολές.
Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικός πίνακας με τις δοσμένες εγγυητικές επιστολές:
Προμηθευτής
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΔΜΗΕ
ΔΕΔΔΗΕ

Ποσό
600.000
393.000

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

150.000

359.000

GESTORE DEI MERCATI

1.000.000

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

240.000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

3.000

Σύνολο:

23.3

2.745.000

Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις – Ως μισθωτής

Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων από τις μη-ακυρούμενες λειτουργικές
μισθώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου αναλύεται ως ακολούθως:
Πληρωτέα

31.12.2019

31.12.2018

Εντός 1 έτους

0

91.864

Από 2 μέχρι 5 έτη

0

18.898

Σύνολο

0

110.762

Η Εταιρεία είχε συνάψει συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων την 31.12.2018 που αφορούσαν σε
μίσθωση ακινήτων και μεταφορικών επιβατικών μέσων. Οι συμβάσεις αυτές πλέον αντιμετωπίζονται
ως χρηματοδοτικές συμβάσεις με βάση το Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις». Περισσότερες πληροφορίες στη
Σημείωση 6 «Μισθώσεις».
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23.4

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2009 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2013 έχει εξαντληθεί
το χρονικό διάστημα των 5 ετών στο οποίο θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές, οπότε
πλέον οι χρήσεις αυτές (2009, 2010, 2011, 2012 και 2013) θεωρούνται περαιωμένες. Κατά την διάρκεια
της χρήσης 2019 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των χρήσεων 2014 έως και 2016 από τις φορολογικές
αρχές, ενώ ο έλεγχος της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 είναι σε εξέλιξη. Με βάση τα
ανωτέρω ανέλεγκτες είναι οι χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2017, 31 Δεκεμβρίου 2018 και 31
Δεκεμβρίου 2019 και ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν
καταστεί οριστικά. Η διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις
πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε τον ιό SARS-CoV-2 ως πανδημία,
δεδομένης της ταχείας εξάπλωσής του σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο
λαμβάνουν αυστηρά μέτρα για να βοηθήσουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, τα οποία έχουν
επηρεάσει τις επιχειρηματικές και οικονομικές δραστηριότητες παγκοσμίως. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η
επιδημία αυτή είναι ένα μη διορθωτικό μεταγενέστερο γεγονός της χρήσης που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2019. Η αβεβαιότητα που υφίσταται στο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο
και το ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνιστούν παράγοντα κινδύνου, τον οποίο η Εταιρεία
αξιολογεί διαρκώς. Η συνολική επίδραση της πανδημίας στις οικονομίες, καθώς και η χρονική διάρκεια
της ύφεσης και των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί κατά περίπτωση, παραμένουν αβέβαια.
Ταυτόχρονα εφαρμόζονται πολιτικά και δημοσιονομικά μέτρα στη χώρα, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά
και παγκοσμίως με στόχο την μείωση των πιθανών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων. Αναφορικά
με τις δραστηριότητές μας, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις της πανδημίας και η Διοίκηση
ακολουθεί τις οδηγίες και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την Ελληνική
κυβέρνηση ενώ εφαρμόζει σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών
επιπτώσεων. Η Εταιρεία δεν είχε σημαντική επίδραση από τις δυσμενείς συνθήκες που
διαμορφώνονται λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας κυρίως λόγω της ανελαστικής ζήτησης που
εμφανίζει η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και της εποχικότητας της χρήσης του φυσικού αερίου
για θέρμανση, καθώς η χειμερινή περίοδος έχει παρέλθει. Επίσης, για το πρώτο επτάμηνο του έτους
οι τιμές κόστους κινήθηκαν καθοδικά αυξάνοντας το περιθώριο μικτού κέρδους με ρυθμούς καλύτερους
τους προϋπολογισμένους.

Μαρούσι, 30.10.2020
Ο Πρόεδρος

Βαρδινογιάννης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ

Λωσταράκος Αναστάσιος

Διευθυντής Λογιστηρίου

Βλασιάδης Λουκάς
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