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Α. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Εταίρους της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης:  

«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

Γνώµη 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης 

∆εκεµβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές 

πληροφορίες. 

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

θέση της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 2019, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώµης 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 

Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας “Ευθύνες 

ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισµού 

µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας 

Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο 

των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που 

έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 

 

Άλλο θέµα 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2018 δεν είχαν ελεγχθεί. Η εταιρεία 

υπάγεται για πρώτη φορά σε έλεγχο από νόµιµους ελεγκτές του Ν. 4449/2018. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει 

ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας 

να συνεχίσει τη δραστηριότητά 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 η διοίκηση είτε 

προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή 

από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 



 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2019 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

Σελίδα 5 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές 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 ∆ΠΕ, όπως αυτά 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 οικονοµικές καταστάσεις. 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά 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 οικονοµικές 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. 

 Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών 

εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση. 

 Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση 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 εταιρικών οικονοµικών 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 οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων 

των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα 

γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, 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. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η Συνέλευση των Εταίρων έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιαχειριστή, 

κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές 

απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31/12/2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

∆ιαχείρισης του ∆ιαχειριστή. 

 

 

Ηράκλειο, 14 Αυγούστου 2020 

 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 

Εµµανουήλ Νικ. ∆ιαµαντουλάκης 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13101 
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Β. Έκθεση Διαχείρισης 

 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» 

 

Προς τη Συνέλευση των Εταίρων, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2019 

  

Κύριοι Εταίροι, 
 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ’ όψη σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και την παρούσα έκθεση για τη 

χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2019. 

1. Δραστηριότητα – Επιχειρηματικό μοντέλο 

Η εταιρεία δεν έχει ακόμα δραστηριότητα. Το αντικείμενο της εταιρείας αφορά αποκλειστικά και μόνο 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 8,4 MW, στη θέση «Άγιος 

Ιωάννης», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΡΑΕ ΑΔ-03042 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

άδεια χορηγήθηκε για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 8,4 MW, 

αποτελούμενο από 2 ανεμογεννήτριες ισχύος 4,2 MW εκάστη και διάμετρο πτερωτής 136 μέτρα. Η Άδεια 

αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών. Η διάρκεια ισχύος της μπορεί να ανανεωθεί για ισόποσο διάστημα, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών. 

Το συνολικό κόστος του πάρκου αναμένεται περίπου στα 11 εκ.€ και η χρηματοδότησή του αναμένεται 

να πραγματοποιηθεί πλήρως με δανειακά κεφάλαια. 

Η κλειόμενη χρήση καταλήγει σε ζημιά μετά από φόρους -8.627€ έναντι ζημιών -12.511€ την 

προηγούμενη χρήση.  

     

2. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Πιστωτικός κίνδυνος: Η Εταιρία δεν έχει δραστηριότητα, συνεπώς δεν υφίσταται ο κίνδυνος.  

 

Κίνδυνος επιτοκίου: Δεν υφίσταται κίνδυνος του επιτοκίου, καθώς δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας είναι περιορισμένος, εφόσον συνεχίζει να 

χρηματοδοτείται με εισφορές από τους μετόχους μέχρι την έναρξη λειτουργίας της. Το καθαρό κεφάλαιο 

κίνησης της Εταιρείας κατά την 31.12.2019 ήταν -780€ και οι ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, 

πριν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης, -11.881€. 
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Συναλλαγματικός κίνδυνος: Δεν υφίσταται σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος για την εταιρεία. 

 

Συμβατικός & Κανονιστικός κίνδυνος: Η εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους που απορρέουν από την φύση 

του αντικειμένου της και την λειτουργία της στην κρατικά εποπτευόμενη αγορά ενέργειας. 

 

Μακροοικονομικές συνθήκες / COVID-19 : Πιθανή επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών καθώς και 

των υγειονομικών συνθηκών και περιορισμών, ενδέχεται να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα και 

συνεπακόλουθα το χρόνο έναρξης κατασκευής του αιολικού πάρκου και τη δραστηριότητα εν γένει της 

εταιρείας. 

3. Διάθεση Κερδών 

Δεν προκύπτουν κέρδη από τα αποτελέσματα της χρήσης. 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 27 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εγκρίθηκαν από τη Διοίκηση της Εταιρείας την 14η Αυγούστου 2020. 

 

Παρακαλούμε του κύριους εταίρους όπως εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019.  

 

 Ηράκλειο, 14 Αυγούστου 2020 

 

Ο Διαχειριστής  

 

 

Κωνσταντίνος Αρχοντάκης 
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1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 

 

Ενεργητικό Σημ. 31/12/2019 31/12/2018

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Αναβαλλόμενη φορολογική απάιτηση 7 3.308 -
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 8 17.659 -

20.967
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπά  στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 9 6.828 10.356
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 43.487 -

50.315 10.356

Σύνολο Ενεργητικού 71.283 10.356
 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
 

Ίδια Κεφάλαια  
Εταιρικό κεφάλαιο 11 31.590 31.590
Καταθέσεις εταίρων 11 60.000 -
Αποτελέσματα εις νέον (71.402) (62.776)
Σύνολο Καθαρής Θέσης 20.188 (31.186)

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 3.540 -
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 13 300 -
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 14 47.255 41.541
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 51.095 41.541

Σύνολο Υποχρεώσεων 51.095 41.541

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 71.283 10.356

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 
 
 
 

3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
 
 

 

 

 

 

 

Σημ. 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Άλλα εισοδήματα - 1
Έξοδα διοίκησης 16 (3.985) (11.546)
Λοιπά έξοδα 17 (7.896) (963)
Χρηματοοικονομικά έξοδα 18 (55) (3)
Αποτελέσματα  προ φόρων (11.935) (12.511)

Αναβαλλόμενος Φόρος 7 3.308 -
Αποτελέσματα μετά από  φόρους (8.627) (12.511)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (8.627) (12.511)

Κέρδη σε μετόχους της μητρικής (8.627) (12.511)

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου
1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών & 
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων 

(11.881) (12.509)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών, 
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων

(11.881) (12.509)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Εταιρικό 

κεφάλαιο

Καταθέσεις 

εταίρων

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Υπόλοιπο την 01/01/2019 31.590 - (62.776) (31.186)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης - - (8.627) (8.627)

Καταθέσεις εταίρων για ΑΜΚ 60.000 - 60.000

Υπόλοιπο την 31/12/2019 31.590 60.000 (71.402) 20.188

Εταιρικό 

κεφάλαιο

Καταθέσεις 

εταίρων

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Υπόλοιπο την 01/01/2018 31.590 - (50.264) (18.674)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης - - (12.511) (12.511)

Υπόλοιπο την 31/12/2018 31.590 - (62.776) (31.186)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  01.01.2019 - 31.12.2019

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  01.01.2018 -31.12.2018
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4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

 

 

1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (11.935) (12.511)
Πλέον: Προσαρμογές για:
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 55 -
Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές 
κεφαλαίου κίνησης (11.881) (12.511)
Πλέον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3.528 (2.460)
Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 9.254 14.909

901 (63)
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 55 -

Καταβεβλημένοι φόροι (300) -
Σύνολο εισροών / (εκροών)  από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 1.146 (63)

Επενδυτικές δραστηριότητες  
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (17.659) -
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών 
δραστηριοτήτων (β) (17.659) -

Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 60.000 -
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ) 60.000 -

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά 
διαθέσιμα 
και ισοδύναμα  της περιόδου  (α) + (β) +(γ) 43.487 (63)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
χρήσεως - 63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
χρήσεως 43.487 0
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5. Επεξηγήσεις για τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων 

5.1  Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  

Η «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό 

τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου. 

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας από την 28/11/2018 έχει οριστεί ο κος Κωνσταντίνος 

Αρχοντάκης ο οποίος και δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία έναντι παντός φυσικού και νομικού 

προσώπου. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας “ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΕ” και ενοποιείται ολικά στις καταστάσεις του ομίλου. 

 
5.2 Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων αναλύονται παρακάτω: 

 
5.2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας αφορούν τη χρήση 1.1 - 31.12.2019, και έχουν 

συνταχθεί: α) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά 

υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισμού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και β) με βάση την αρχή 

του ιστορικού κόστους. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern basis). Η αρχή αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η 

εταιρεία θα έχει στη διάθεση της τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ώστε να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητες της 

τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες. 

Η εταιρεία συνέταξε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά για τη χρήση που 

έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019. Δεν υπάρχουν εγγραφές προσαρμογής πέραν του υπολογισμού του 

αναβαλλόμενου φόρου, ως σημείωση 7. Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την 

ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους. 
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5.2.2 Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

 

 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 

01/01/2019 ή μεταγενέστερα. 

 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του 

έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 

εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής 

(«ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει 

πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει 

τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Το νέο Πρότυπο δεν έχει 

επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 

«Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, 

αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της 

αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον 

τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό 

χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 

9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και 

τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα 

προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο 

κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη 

προϋπόθεση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό 

των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η 

μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-

2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο 

αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών 

σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για 

χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού 

επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος 

Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες 

αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού 

τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός 

προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της 

κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους 

χρήστες αυτών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 

 

 

 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν 

καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες 

καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα 

νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, 

συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης 

επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και 

καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις 

Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, 

καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την 

αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε 

σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την 

επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού 

Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα 

περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 

αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, 

προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες 

μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να 
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περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι 

τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, 

συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η 

Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία.Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης 

ισχύος την 01/01/2020. 

 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου” 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις 

συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις 

που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς 

Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη 

σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες 

απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης 

που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 

προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να 

προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. 

Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες 

στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, 

χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της 

τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική 

καθοδήγηση. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, 

αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 

ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά 

ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου 
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βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών 

συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός 

φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής 

αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις 

απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που 

σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 

έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 

απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από 

τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το 

δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο 

αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή 

του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η 

ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την 

εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού 

επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων 

μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. 

Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

5.2.3 Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς 

Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι οικονομικές καταστάσεις, οι 

επεξηγήσεις και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται σε ευρώ. 

 
5.2.4 Ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις  

Στα ενσώματα πάγια της εταιρείας περιλαμβάνονται προς το παρόν αρχικές δαπάνες εγκατάστασης του 

αιολικού πάρκου, μελέτες κλπ. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει και όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για 

την απόκτηση τους. 

Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγματοποιούνται. 

Μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον 

προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή και την παραγωγική δυναμικότητα του παγίου ή μειώνουν το κόστος 

λειτουργίας του.  

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες 

αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της 

πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης.  
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5.2.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

Η Εταιρεία επιμετρά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την αρχική τους αναγνώριση στην 

εύλογη αξία τους κατά την απόκτηση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η Εταιρεία 

αναγνωρίζει αρχικά τις εμπορικές απαιτήσεις χωρίς σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα στην τιμή 

συναλλαγής τους. 

Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 

επιμετρούνται μεταγενέστερα στην αρχική τους αναγνώριση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία.  

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ταξινομούνται σε μια από τις 

εξής τρεις κατηγορίες:  

• στο αποσβεσμένο κόστος «AC», εφόσον πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού 

μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό 

την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, και 

- βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, 

δημιουργούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε 

αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου (solely payments of 

principle and interest – SPPI) 

• στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση «FVTOCI», 

εφόσον πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου 

του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και με την 

πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, και 

- βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, 

δημιουργούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε 

αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου 

• στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων «FVTPL»: σε κάθε άλλη περίπτωση, τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού θα επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Το πρότυπο καταργεί τις υπάρχουσες κατηγορίες του ΔΠΛ 39, ήτοι τις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη 

επενδύσεις, τα δάνεια και απαιτήσεις, και τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού. Η βάση της ταξινόμησης και της επακόλουθης επιμέτρησης εξαρτάται από τους ακόλουθους 

δύο παράγοντες:  

• Το επιχειρησιακό μοντέλο της οντότητας για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων.  

• Τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών της οντότητας.  
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Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται 

τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές και καθορίζει 

εάν οι ταμειακές ροές θα προκύψουν από την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, την πώληση 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. Η αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου 

εκτελείται βάσει σεναρίων που αναμένονται εύλογα από την Εταιρεία και δεν βασίζεται σε σενάρια 

«χειρότερης περίπτωσης» ή «προσομοίωσης κρίσης». 

Η δοκιμή SPPI είναι η δεύτερη προϋπόθεση για την ταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου σε μία από τις κατηγορίες AC ή FVTOCI ή FVTPL. Ειδικότερα, για ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

που πρέπει να επιμετρηθεί σε AC ή FVTOCI, οι συμβατικοί όροι του πρέπει να οδηγούν σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες στις ταμειακές ροές που να αποτελούνται από πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του 

ανεξόφλητου αρχικού κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν διακρατούνται στο πλαίσιο 

επιχειρηματικών μοντέλων «διακράτησης με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών» («hold to 

collect») ή «διακράτησης με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή πώλησης 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» («hold to collect and sell») σε FVTPL. 

 

5.2.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως.  

 

5.2.7 Εταιρικό Κεφάλαιο 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατατάσσεται στα ιδία κεφάλαια.  

 

5.2.8 Μισθώσεις  

(α) H Εταιρεία ως μισθώτρια 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του 

έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 

εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής 

(«ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει 

πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του 

ΔΠΧΑ 16, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης, οι μισθώσεις παγίων είτε λειτουργικές είτε 

χρηματοδοτικές, αντιμετωπίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις και κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της 

μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 

ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών 

εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική 

υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, 

απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές 

μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που 
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αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής 

των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές 

της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που 

γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

(β) H Εταιρεία ως εκμισθώτρια 

Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων καταχωρείται 

ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης 

καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, 

η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές 

μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις του ισολογισμού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια 

της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. 

Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη 

σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους κινδύνους 

και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, καταχωρούνται κατά την έναρξη 

της μίσθωσης, ως περιουσιακά στοιχεία με ποσό ίσο με την πραγματική αξία της μισθωμένης ιδιοκτησίας ή 

αν είναι χαμηλότερη, με την παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Τα μισθώματα επιμερίζονται στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα σε μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό 

περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα 

χρεώνονται κατευθείαν στο αποτέλεσμα. 

Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 

Ως αξία κτήσης έχει θεωρηθεί το σύνολο της αξίας των μισθωμάτων αφού αφαιρεθούν τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα, τα οποία επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της εκάστοτε χρήσης.  

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από 

την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές 

μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα, σε συστηματική βάση 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

5.2.9 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)  

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. Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται στο 

ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση 

φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του 

Ισολογισμού. 
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Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) 

σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της 

φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται με 

τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται ότι θα ισχύουν κατά την περίοδο ανάκτησης των 

απαιτήσεων και τακτοποίησης των υποχρεώσεων. Εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) 

φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και 

τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο 

φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. Η λογιστική 

αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 

μειώνεται στο βαθμό που πιθανολογείται ότι δεν θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων 

να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

5.2.10 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 

Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η 

υποχρέωση και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού. 

Η εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επιζήμιες συμβάσεις όταν τα αναμενόμενα οφέλη που θα 

παραχθούν από τη σύμβαση είναι μικρότερα από το αναπόφευκτο κόστος των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της 

σύμβασης. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν 

τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση ένα 

προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο.  

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 

εκτός αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες 

απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 

οικονομικών οφειλών είναι πιθανή. 

 

5.2.11 Διανομή κερδών 

Καθαρά Κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την 

αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς 

και της κράτησης του άρθρου 17 του καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού. Σύμφωνα με το άρθρο 

18 του καταστατικού ο τρόπος και το ποσό που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του 

μοναδικού Εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων. 
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5.2.12 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

 Δύο μέρη θεωρούνται συνδεδεμένα αν το ένα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το άλλο ή να ασκεί 

ουσιώδη επιρροή πάνω του, κατά τη λήψη των οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, 

συνδεδεμένα μέρη είναι:  

α) Επιχειρήσεις που άμεσα ή έμμεσα, ελέγχουν ή ελέγχονται από την Εταιρεία,  

β) Συγγενείς επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία ασκεί ουσιώδη επιρροή και δεν είναι θυγατρικές,  

γ) Ιδιώτες και στενοί συγγενείς τους, που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, τα 

οποία τους παρέχουν ουσιώδη επιρροή πάνω στην Εταιρεία, 

δ) Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, μέλη της διοίκησης και στενά συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα, 

ε) Επιχειρήσεις που ανήκουν σε μέλη της διοίκησης ή μεγαλομετόχους της Εταιρείας, καθώς και επιχειρήσεις 

που έχουν κοινά διευθυντικά στελέχη με την Εταιρεία.  

 

6. Λειτουργικοί τομείς 

Ένας λειτουργικός τομέας είναι συστατικό μέρος μίας οικονομικής οντότητας ο οποίος διεξάγει 

επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις οποίες πραγματοποιούνται έσοδα και έξοδα. Τα λειτουργικά 

αποτελέσματά του εξετάζονται τακτικά από τη διοίκηση της οντότητας για τη λήψη επιχειρηματικών 

αποφάσεων.  

Η πληροφόρηση που γνωστοποιείται είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την 

αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά και μόνον στην παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικούς 

σταθμούς. Η εταιρεία διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στο νομό Βοιωτίας 

ισχύος 18 MW. 
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7. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές 

με τους οποίους αναμένεται να γίνει η τακτοποίηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στο μέλλον. Η 

Εταιρεία υπολόγισε την αναβαλλόμενη φορολογία με βάση το μειωμένο συντελεστή φορολογίας 24%. 

 
8. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαμβάνουν δαπάνες εγκατάστασης και μελετών για το αιολικό 

πάρκο της εταιρείας και κατά την 31.12.2019 ανέρχονται σε € 17.659. 

  
9. Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού & Προπληρωμές 

Συνολικά τα Λοιπά Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (των προπληρωμών συμπεριλαμβανομένων) 

αναλύονται ως εξής: 

 

 

10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας βρίσκεται κατατεθειμένο σε Τραπεζικούς 

λογαριασμούς πιστωτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού. 

 

 
11. Εταιρικό κεφάλαιο 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι στο σύνολο του καταβλημένο και ανέρχεται σε 31.590 ευρώ 

διαιρούμενο σε 1.053 εταιρικά μερίδια αξίας € 30,00 έκαστο, με την εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. να κατέχει το 100,00%. 

Η μητρική εταιρεία έχει καταβάλει επιπλέον 60.000,00€ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία 

αναμένεται να ολοκληρωθεί στην επόμενη χρήση. 

Χρήση 2019 Χρήση 2018

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 1 Ιανουαρίου  -  - 

Χρέωση / (Πίστωση) κατάστασης αποτελεσμάτων (3.308)  - 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 31 Δεκεμβρίου (3.308)  - 

Απαίτηση 3.308  - 

3.308  - 

Υπόλοιπα Υπόλοιπα 

31/12/2018 Αποτελέσματων Καθαρή Θέση 31/12/2019

Εκπιπτόμενης φορολογικά ζημίας  - (3.308)  - (3.308)

Σύνολα  - (3.308)  - (3.308)

31/12/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.20XX  -  - 

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων χρήσης (3.308)  - 

Υπόλοιπο 31.12.20XX (3.308)  - 

Χρεώσεις/(Πιστώσεις )Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις / 

Φορολογική Αρχή Ελλάδας

31/12/2019 31/12/2018

Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ 6.828 10.356

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 6.828 10.356

31/12/2019 31/12/2018

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 43.487  - 

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 43.487 0
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12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές ανέρχονται σε € 3.540 την 31.12.2019 

 

13. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Αφορούν υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους ποσού 300€ . 

 

14. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τη μητρική εταιρεία ανέρχονται σε € 47.255 την 31.12.2019, 

έναντι € 41.541 την προηγούμενη χρήση. 

 

15. Φορολογία 

 
 

16. Έξοδα διοίκησης 

Τα  έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

 

 

17. Λοιπά έξοδα 

Τα λοιπά έξοδα της χρήσης αφορούν διαγραφή υπολοίπου ΦΠΑ πενταετίας. 

 

 

31/12/2019 31/12/2018

Αναβαλλόμενος φόρος 3.308 -Προβλέψεις φόρου εισοδήματος

Σύνολο 3.308 -

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων (11.935) (12.511)

Προσαρμογές στο φόρο για Έξοδα που 

δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 

σκοπούς
- Μη Εκπιπτόμενες Δαπάνες 8.696 1.966

-3.240 -10.546

Συντελεστής Φόρου 24% 29%

Aναλογoύν φόρος εισοδήματος - -

Έξοδο φόρου εισοδήματος - -

Αναβαλλόμενος φόρος φορ.εκπ.ζημίας (3.308)

Πραγματική δαπάνη φόρου (3.308) -

01/01-31/12/2019 01/01-31/12/2018

Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.820 10.040

Λοιπές παροχές τρίτων 1.200 100

Διάφοροι φόροι - τέλη 800 1.000

Διάφορα έξοδα 165 406

Σύνολο 3.985 11.546

01/01-31/12/2019 01/01-31/12/2018

Λοιπά έκτακτα Έξοδα 7.896 -

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις - 963

Σύνολο 7.896 963
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18. Χρηματοοικονομικά έξοδα  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αφορούν διάφορα έξοδα τραπεζών. 
 

 
 

19. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» και ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις» απαιτούνται γνωστοποιήσεις για την ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών 

μέσων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης 

αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 

Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση διαπραγματεύσιμες (μη 

προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία 

όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα (είτε άμεσα είτε έμμεσα) σε 

παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία 

τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα της 

αγοράς. 

Η λογιστική αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων θεωρείται ότι αποτελεί μία λογική προσέγγιση της εύλογης αξίας αυτών: 

 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση την ιεραρχία της 

εύλογης αξίας και ως εξής : 

 

 
20. Πρόσθετα Στοιχεία & Πληροφορίες 

 

01/01-31/12/2019 01/01-31/12/2018

Χρηματοοικονομικά έξοδα 55 3

Σύνολο 55 3

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 31/12/2019 31/12/2018 Ιεραρχία εύλογης αξίας

Λοιπές απαιτήσεις 6.828 10.356 Επίπεδο 3

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 43.487 0 Επίπεδο 3

Σύνολο 50.315 10.356

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 31/12/2019 31/12/2018

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

επιμετρούμενες στο αναπόσβεστο κόστος 51.095 41.541 Επίπεδο 3

Σύνολο 51.095 41.541

Σύνολο υποχρεώσεων 51.095 41.541
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20.1  Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

 Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις 2009 έως και 2019 με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής. Δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές φορολογικές 

διαφορές.  

 

20.2  Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  

Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων κατά αυτής.  

 

20.3  Προβλέψεις 

Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ή λοιπές αιτίες. 

 

20.4  Αριθμός απασχολούμενων 

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό και οι υποθέσεις της διευθετούνται από την μητρική εταιρεία 

ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ. 

 

20.5  Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την εταιρεία μέλη 

Οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη αφορούν συναλλαγές με τη μητρική. Στις 31/12/2019, 

το υπόλοιπο των υποχρεώσεων ανήλθε € 47.255 (εμπορικό υπόλοιπο), και οι συναλλαγές της χρήσης 

ανέρχονται σε 5.713,50€ που αφορούν ενοίκια και λοιπά έξοδα της θυγατρικής. 

 

20.6  Άλλες ουσιώδεις πληροφορίες 

Η «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δεν κατέχει 

μετοχές της μητρικής εταιρείας.  

 

21. Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού - COVID-19 

Τις τελευταίες μέρες ζούμε μία ασυνήθιστη κρίση που έχει τις ρίζες της στην εμφάνιση και εξάπλωση 

παγκοσμίως ενός νέου είδους ιού (κορωνοϊός). Στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του ιού 

λαμβάνονται μέτρα που περιορίζουν την κοινωνική δραστηριότητα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

παρενέργειες και στην οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θεωρηθεί 

«Μαύρος Κύκνος», όρος που υποδηλώνει τη σπανιότητα όσο και την αδυναμία πρόβλεψης του περιστατικού, 

της έκτασης που μπορεί να πάρει και των συνεπειών του στην οικονομική δραστηριότητα. 

Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι η επίπτωση από την κρίση του κορωνοϊού στη δραστηριότητα της 

εταιρείας δεν θα είναι σημαντική, ωστόσο ενδέχεται η καθυστέρηση της εκτέλεσης του Master Plan για την 

κατασκευή του αιολικού πάρκου, κυρίως για λόγους που αναφέρονται στην ομαλή λειτουργία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να γίνουν ακριβείς προβλέψεις για την εξέλιξη 

του περιστατικού, της έκτασης που μπορεί να πάρει και των οικονομικών συνεπειών του στην εταιρεία. 



 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2019 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

Σελίδα 27 

 

Πέραν αυτού, δεν υφίστανται γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού στα οποία 

επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

 

22. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων από τον Διαχειριστή 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2019 έως 31/12/2019, εγκρίθηκαν από τον 

Διαχειριστή της εταιρείας την 14η Αυγούστου 2020.  

 

 

 

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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