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 Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε. 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον κλάδο της ενέργειας και συγκεκριµένα στην 
πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό δυναµικό.  
 
Η Εταιρεία δεν είχε δραστηριότητα µέσα στη χρήση. 
 
Τα οικονοµικά της αποτελέσµατα παρουσιάζουν ζηµιά µετά από φόρους ύψους ΕΥΡΩ 6.670,00. 

 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 
 

• Εγκρίθηκε η αίτηση που είχε κατατεθεί στην Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας αναφορικά µε 
επένδυση φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής δυναµικότητας 7,3 MW και προωθήθηκε η 
έκθεση Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης στις αρµόδιες 
υπηρεσίες προς έγκριση.  

• ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα ή πράξεις µετά  την 31/12/2009 και έως την 
ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης.  

 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  
 
Στοχεύουν στην έγκριση από την ΡΑΕ των υποβληθεισών αιτήσεων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, ήτοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό δυναµικό 105.8MW και άδεια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακό δυναµικό (φωτοβολταϊκό) 7.372MW.   
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

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

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

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τον επιχειρησιακό τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία. 
Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από τη µεταβολή στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο των 
αιολικών πάρκων.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου καθότι το σύνολο των εσόδων 
της προέρχεται από πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύµατος προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, καθώς και στις 
επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του 
αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την 
ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο 
χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται 
µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης.       

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώνει τις 
χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Για τη διαχείριση του κινδύνου 
ρευστότητας η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές της και ενεργεί 
κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µε εξασφαλισµένη επάρκεια τραπεζικών 
πιστωτικών ορίων. Η Εταιρεία διαθέτει επαρκή διαθέσιµα καθώς και σηµαντικά πιστωτικά όρια για 
να καλύψει ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν σε ρευστά διαθέσιµα.  

 (δ) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο δανεισµός της Εταιρείας είναι σε κυµαινόµενο επιτόκιο και όλο το µέρος του δανεισµού σε Ευρώ. 
Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από µεταβολές των επιτοκίων του Ευρώ. Η εταιρία 
παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των 
χρηµατοδοτικών αναγκών της. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων αλλά και τη σχέση µεταξύ 
κυµαινόµενου και σταθερού επιτοκίου λαµβάνονται σε µεµονωµένη βάση από τη διοίκηση.  
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ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. που έχει έδρα στην Ελλάδα είναι µητρική της Εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 
καθ΄ότι συµµετέχει στο µετοχικό της κεφάλαιό κατά ποσοστό 80,00%. Η «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» µητρική 
της εταιρίας συµµετέχει κατά ποσοστό 80,00% στο µετοχικό της κεφάλαιο. 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη (σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24) έχουν ως εξής: 

 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

α) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις) 10,000 10,000

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 10,000 10,000

β) ∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 393,909 270,250

Χρηµατοδοτήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 18,239 123,659

Αποπληρωµές κατά την διάρκεια της χρήσης 0 0

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 412,148 393,909  

Μετά την ανωτέρω επισκόπηση των λειτουργικών και χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων και τις 
επεξηγήσεις ως  εντεταλµένη ∆ιοίκηση, σας καλούµε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονοµικές 
Καταστάσεις της Χρήσης 2009 και την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που τις συνοδεύουν, τη µη 
διανοµή µερίσµατος και να απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την εταιρική χρήση 
2009. 

Αθήνα 24 Μαρτίου 2010 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

Αθανάσιος Κ. Κατρής 
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 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε.» 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε.» που αποτελούνται από την 
κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών 
λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον 
έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, 
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 
ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει 
τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε 
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

Γνώµη 

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

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σηµειώσεις 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια 5 12.500 0

Άυλα περιουσιακά  στοιχεία 6 350.999 322.209

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 13 0 0

363.499 322.209

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 62.959 57.713

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8 25.301 60.267

88.260 117.980

Σύνολο ενεργητικού 451.759 440.190

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 9 60.000 60.000

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον -31.970 -25.300

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 28.030 34.700

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια Μακροπρόθεσµα 12 412.148 393.909

Επιχορηγήσεις 14 0 0

 412.148 393.909

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 11.581 11.581

11.581 11.581

Σύνολο υποχρεώσεων 423.729 405.490

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 451.759 440.190
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σηµειώσεις 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Πωλήσεις 0 0

Κόστος πωληθέντων 16 0 0

Μεικτό κέρδος 0 0

Έξοδα διοίκησης 16 -6,550 -7,040

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 18 -350 -196.81

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -6,900 -7,237

Έσοδα από µερίσµατα 0

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 15 230 3

Κέρδη προ φόρων σύνολο -6,670 -7,234

Φόρος εισοδήµατος 17 0 0

Κέρδη µετά από φόρους  σύνολο -6,670 -7,234
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σηµειώσεις

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

1-Ιαν-08 60,000 0 -18,066 41,934

Μεταφορά σε/από αποθεµατικά 10 0 0 0 0

Καθαρό κέρδος χρήσης 0 0 -7,234 -7,234

Αύξηση µετοχικού κεφαλαιίου 9 0 0 0 0

31-∆εκ-08 60,000 0 -25,300 34,700

1-Ιαν-09 60,000 0 -25,300 34,700

Μεταφορά σε/από αποθεµατικά 10 0 0 0 0

Καθαρό κέρδος χρήσης 0 0 -6,670 -6,670

Αύξηση µετοχικού κεφαλαιίου 9 0 0 0 0

31-∆εκ-09 60,000 0 -31,970 28,030  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σηµειώσεις 31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 19 6,091 -126,833

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 0 0

Καταβεβληµένοι φόροι 0 0

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 6,091 -126,833

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά / (πώληση) ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 5 & 6 -41,289 -103,830

Τόκοι εισπραχθέντες 232 291

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -41,057 -103,539

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 9 0 0

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων 12 0 123,659

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 14 0 0

Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 0 123,659

Kαθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα -34,966 -106,713

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξηςπεριόδου 8 60,267 166,980

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 8 25,301 60,267  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον κλάδο της ενέργειας µε στόχο την ανάπτυξη και 
διαχείριση έργων χρήσης ΑΠΕ.  

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

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» πρώην «Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ Α.Ε.», οι οποίες είναι 
διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο www.etae.com.  Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. έχει έδρα την Ελλάδα και δεν είναι η 
τελική µητρική της Εταιρείας, καθ΄ότι στο µετοχικό κεφάλαιό της συµµετέχει κατά ποσοστό 80,00% η 
«ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε  κατά ποσοστό 80,00%. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 24 Μαρτίου 2009, και τελούν 
υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγµατοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2009 και είναι 
διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής εταιρείας, www.etae.com. 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι παρούσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ΠΧΑ 
που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους εκτός από τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, τα οποία 
έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους. 

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

 

2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

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

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται 
στις οικονοµικές καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων 
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εσόδων και εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων, αλλά απαιτεί αυτές τις συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους 
µετόχους. Όλες οι συναλλαγές µε µη µετόχους πρέπει να εµφανίζονται σε µία κατάσταση απόδοσης 
(performance statement). Οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία 
κατάσταση (κατάσταση συνολικών εσόδων) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων και 
κατάσταση συνολικών εσόδων).  

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και 
παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς 
αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
/ ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται 
στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση.  

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της 
εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας.  Συγκεκριµένα η τροποποίηση απαιτεί 
γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων.  Η 
τροποποίηση αυτή αφορά σε πρόσθετες γνωστοποιήσεις και εποµένως δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη 
ανά µετοχή. 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε 
την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν 
αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε 
προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια 
λογιστική αντιµετώπιση. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 23 (Αναθεωρηµένο) «Κόστος ∆ανεισµού» 

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την 
προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους 
δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό 
χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η τροποποίηση δεν έχει 
επίδραση στην Εταιρεία.  

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) 
«Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»   

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο 
(«puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια 
εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων 
πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.   

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»  

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να χρησιµοποιούν λογιστική 
αντιστάθµισης για συναλλαγές µεταξύ των τοµέων στις ατοµικές οικονοµικές τους καταστάσεις. Η 
τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση 
πιστότητας όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά µίλια» σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η 
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

Ε∆∆ΠΧΑ 15 «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας»  

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις 
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 
(δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες 
αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία 
δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό» 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος 
που προκύπτει από  καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για 
λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε 
τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια 
κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η 
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία, καθώς η Εταιρεία δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης 
για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό.  

Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις 
περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα 
λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να 
χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρεία. 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες 
και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων 
οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης 
περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές 
οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την 
αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent 
consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε 
αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το 
τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από 
θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω 
προτύπων θα εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε 
µετόχους µειοψηφίας. Το πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
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Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 
9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την 
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην 
περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία 
και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του 
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από 
σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην 
προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα 
επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι 
επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει 
την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα 
κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. 
Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο 
ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες 
µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος 
µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας.  Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν 
υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.  

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη 
φορά τα ∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία 
πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις 
υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η 
συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς η 
Εταιρεία έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ.   

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό 
χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις 
ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή 
υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που 
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε 
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 
συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να 
γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη 
δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την 
γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα 
µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η 
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Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. Η τροποποίηση αυτή 
δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα 
πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς 
µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας 
για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική 
οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής 
αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, 
συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα 
των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή 
δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) 
διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την 
ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν 
στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η 
Εταιρεία θα εφαρµόσει την διερµηνεία από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. 

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010) 

Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει 
συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε 
ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για 
κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να 
αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρεία.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 
(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε 
τον Ιούλιο 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι 
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παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας.   

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι 
συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.  

∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες»  

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες.  

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα 
περιουσιακά στοιχεία του τοµέα.  

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση 
συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.  

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» 

Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο 
στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.  

∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως 
χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.  

∆ΛΠ 18 «Έσοδα» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική 
οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.  

∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να 
επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός τοµέας όπως 
ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων).   

∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον αφορά 
το λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση 
επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις 
οικονοµικές οντότητες κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.  

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 
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Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από 
προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής 
για τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση 
ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια 
στα αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή 
επηρεάζει τα αποτελέσµατα.  

Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία 
της απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση 
επιχειρήσεων που αφορά οικονοµικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.   

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, 
κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός του 
οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες 
προϋποθέσεις.   

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  
Οι εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το 
νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

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

2.4 Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία  ως µισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και περιλαµβάνουν τυχόν κόστος 
αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση µίσθωσης. 

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

 (β) Εταιρεία ως εκµισθωτής  

Η Εταιρεία εκµισθώνει ακίνητα µόνο µε τη µορφή λειτουργικής µίσθωσης. Τα έσοδα των λειτουργικών 
µισθώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  

 

2.5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

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

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

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

- Κτίρια 20 – 22 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 6 – 9 έτη 

- Αυτοκίνητα 5 – 7 έτη 

- Λογισµικό 1 – 3 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 1 – 5 έτη 

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

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.11). 

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

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

2.6 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

(α) Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία 
κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 

 

2.7 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

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

2.8 Επενδύσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση τον 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική 
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εµπορία.  
Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθµίσεις. 
Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται 
για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

(β) ∆άνεια χορηγηθέντα και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών.  
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών 
από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία. Τα χορηγηθέντα δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες 
απαιτήσεις στον ισολογισµό. 

(γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση 
να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που 
είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις 
αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε 
εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα 
στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς 
όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων 
µέχρις ότου τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν 
χαρακτηρισθούν ως αποµειώµενα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές 
αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 
µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 
ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι 
εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων 
συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 
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Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν 
στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές 
εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 
συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν 
στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους 
κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών 
τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων 

2.9 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων 
προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει τα έξοδα σχεδιασµού, το κόστος των υλικών, το 
άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. 

Επενδύσεις σε ακίνητα στα οποία ξεκινάει κατασκευή µε σκοπό την µελλοντική πώληση, 
αναταξινοµούνται ως αποθέµατα, στην λογιστική αξία, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Στο εξής, θα 
επιµετρώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της 
συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

2.10 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της 
προεξόφλησης δεν είναι σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν ζηµιά αποµείωσης. Η ζηµιά αποµείωσης για τις 
εµπορικές απαιτήσεις δηµιουργείται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση 
να εισπράξει όλα τα ποσά των απαιτήσεων µε βάση τους συµβατικούς όρους.  

Οι εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές και γραµµάτια εισπρακτέα από πελάτες.  

Σοβαρά προβλήµατα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η αδυναµία 
τακτικών πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης 
αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένη µε το πραγµατικό επιτόκιο, και καταχωρείται 
ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης.  

2.11 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

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

2.12 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.   

2.13 Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 

Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία και µεταγενέστερα 
επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

2.14 ∆άνεια 

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

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

 

2.15 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

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

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

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο ορατό µέλλον. 

2.16 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη 
δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων 
για τον διακανονισµό της δέσµευσης και όταν το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

2.17 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τόκους τραπεζικών καταθέσεων καθόσον η εταιρία δεν 
δραστηριοποιήθηκε ακόµα. 

Τα έσοδα από τόκους λογίζονται την περίοδο που οι τόκοι γίνονται απαιτητοί. 

2.18 ∆ιανοµή µερισµάτων 

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

2.19 Επιχορηγήσεις 

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

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

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

Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις και των 
αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις, καθώς και σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η εταιρία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς, 
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο επιτοκίων. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι 
σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα, προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και δανεισµός. Οι λογιστικές αρχές σχετικά µε τα 
παραπάνω χρηµατοοικονοµικά µέσα περιγράφονται στη Σηµείωση 2.  

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

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τον επιχειρησιακό τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία. Η 
εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από τη µεταβολή στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου καθότι το σύνολο των εσόδων της 
προέρχεται από τόκους τραπεζικών καταθέσεων.  

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, καθώς και στις 
επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού 
κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο 
βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα 
καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές 
της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µε εξασφαλισµένη επάρκεια 
τραπεζικών πιστωτικών ορίων 

Η Εταιρεία διαθέτει επαρκή διαθέσιµα καθώς και πιστωτικά όρια για να καλύψει ανάγκες που ενδέχεται να 
προκύψουν σε ρευστά διαθέσιµα.  

 (δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων 

Η εταιρία έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως και 
βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις. Η έκθεση της εταιρίας στον κίνδυνο από διακυµάνσεις στα 
επιτόκια προέρχεται από τραπεζικά δάνεια µε κυµαινόµενα επιτόκια. Η εταιρία είναι εκτεθειµένη σε 
διακυµάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική 
της θέση καθώς και τις ταµειακές της ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσµα 
τέτοιων αλλαγών και να δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά την εµφάνιση απρόοπτων γεγονότων. 
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3.2 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Από την 1η Ιανουαρίου 2009, η εταιρία υιοθέτησε την αναθεωρηµένη έκδοση του ∆ΠΧΑ 7 για τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
Σύµφωνα µε την ως άνω αναθεώρηση, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων 
κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα µε τον τρόπο προσδιορισµού της εύλογης αξίας τους: 

-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται από τις τιµές  αγοράς (µη προσαρµοσµένες) οµοίων στοιχείων. 

-Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται µε 
δεδοµένα της αγοράς, είτε άµεσα (τιµές) είτε έµµεσα (παράγωγα τιµών). 

-Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται µε παρατηρήσεις από την αγορά, 
παρά βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιµήσεις.  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και την 31 ∆εκεµβρίου 2008 η εταιρία δεν έχει χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία σε εύλογες αξίες. 

3.3 ∆ιαχείριση κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της Εταιρείας, 
την επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική της ικανότητα.  

4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις διοικήσεως 

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

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  έχουν ως εξής: 

 

(i) Φόρος εισοδήµατος 

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

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ 

Οικόπεδα & 
Κτίρια

Ακινητ. υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

1-Ιαν-08 0 0 0 

31-∆εκ-08 0 0 0 

Κόστος

1-Ιαν-09 0 0 0 

Προσθήκες εκτός από leasing 0 12.500 12.500 

31-∆εκ-09 0 12.500 12.500 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-09 0 0 0 

Αποσβέσεις περιόδου 0 0 0 

Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 

31-∆εκ-09 0 0 0 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 0 0 0 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 0 12.500 12.500  

6     Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 
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Λογισµικό Λοιπά Σύνολο

Κόστος

1-Ιαν-08 0 218.379 218.379 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής 0 0 0 

Προσθήκες 0 103.830 103.830 

Πωλήσεις/ διαγραφές 0 0 0 

Αποµείωση 0 0 0 

31-∆εκ-08 0 322.209 322.209 

Κόστος

1-Ιαν-09 0 322.209 322.209 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής 0 0 0 

Προσθήκες 0 28.789 28.789 

Πωλήσεις/ διαγραφές 0 0 0 

Αποµείωση 0 0 0 

31-∆εκ-09 0 350.999 350.999 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1-Ιαν-09 0 0 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής 0 0 0 

Αποσβέσεις περιόδου 0 0 0 

Πωλήσεις/ διαγραφές 0 0 0 

31-∆εκ-09 0 0 0 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 0 322.209 322.209 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 0 350.999 350.999  

7     Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 0 0 

Λοιπές Απαιτήσεις 62,959 57,713 

Σύνολο απαιτήσεων - Συνδεδεµένα µέρη 0 0 

Σύνολο 62,959 57,713 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 0 0 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 62,959 57,713  

8       Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 
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31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 674 0 

Καταθέσεις όψεως 24,627 60,267 

Καταθέσεις προθεσµίας 0 0 

Σύνολο 25,301 60,267  

 

9      Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Αριθµός 
µετοχών Κοινές µετοχές Σύνολο

1-Ιαν-08 6,000 60,000 60,000 

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) 0 0 0 

31-∆εκ-08 6,000 60,000 60,000 

1-Ιαν-09 6,000 60,000 60,000 

Έκδοση νέων µετοχών / (µείωση) 0 0 0 

31-∆εκ-09 6,000 60,000 60,000  

 

10     Αποθεµατικά 

∆εν υπάρχουν αποθεµατικά 

 

11     Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Προµηθευτές 65 65 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 94 94 

Λοιπές υποχρεώσεις 11,421 11,421 

Σύνολο 11,581 11,581 

Μακροπρόθεσµες 0 0 

Βραχυπρόθεσµες 11,581 11,581 

Σύνολο 11,581 11,581  

 

12    ∆άνεια 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 
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31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Από συνδεδεµένα µέρη 412.148 393.909 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 412.148 393.909 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανειών 0 0 

Σύνολο δανειών 412.148 393.909 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Μεταξύ 1 και  2 ετών 0 0 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 412.148 393.909 

Πάνω από 5 έτη 0 0 

Σύνολο 412.148 393.909  

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Μεταξύ 1 και  2 ετών 0 0 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 412,148 393,909 

Πάνω από 5 έτη 0 0 

Σύνολο 412,148 393,909 

  

13   Αναβαλλόµενη φορολογία 

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

∆εν υφίστανται  αναγνωρισµένες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναβαλλόµενης φορολογίας. 

14    Επιχορηγήσεις  

∆εν υφίστανται επιχορηγήσεις. 

15   Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Έσοδα τόκων

 - Έσοδα τόκων 232 291 

   Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων -232 -291 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

 - Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 0 0 

 - ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών 2 289 

2 289 

   Σύνολο -230 -3  
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16   Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Κόστος 
πωληθέντων Έξοδα διάθεσης

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Λοιπές αµοιβές & έξοδα τρίτων 0 0 2,500 2,500 

Λοιπά έξοδα 0 0 4,050 4,050 

Σύνολο 0 0 6,550 6,550 

Κόστος 
πωληθέντων Έξοδα διάθεσης

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Λοιπά έξοδα 0 0 7,040 7,040 

Σύνολο 0 0 7,040 7,040 

31-∆εκ-09

31-∆εκ-08

 

 

17  Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-08 31-∆εκ-07

Φόρος χρήσης / περιόδου 0 0 

Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 13) 0 0 

Σύνολο 0 0  

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

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Λογιστικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -6,670 -7,234 

∆ιόρθωση λάθους προηγούµενης περιόδου

Συντελεστής φορολογίας: 25% 25%
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς 
φορολογικούς συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες 
χώρες -1,668 -1,809  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007-2009. 

 

18   Λοιπά έσοδα / έξοδα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) -350 -197 

Σύνολο -350 -197  
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19  Λειτουργικές ταµειακές ροές 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σηµείωση 31/12/2009 31/12/2008

Καθαρά κέρδη χρήσης -6.670 -7.234

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Έσοδα τόκων 15 -232 -291

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15 0 0

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 0 0

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 7 -5.246 -16.050

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 11 18.239 -103.257

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 6.091 -126.833  

20   Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα 
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της.  

21   Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη (σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24) έχουν ως εξής: 

31-∆εκ-09 31-∆εκ-08

α) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις) 10,000 10,000

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 10,000 10,000

β) ∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 393,909 270,250

Χρηµατοδοτήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 18,239 123,659

Αποπληρωµές κατά την διάρκεια της χρήσης 0 0

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 412,148 393,909  

 

∆ανειακή σύµβαση µεταξύ της εταιρείας και της συνδεδεµένης κατά την έννοια του νόµου εταιρείας 
«HΕLECTOR CYPRUS LTD», αναφέρεται και ανωτέρω (βλ. 12. ∆ΑΝΕΙΑ).  

 

22   Λοιπές σηµειώσεις 

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

- ∆εν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης . 
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Αθήνα, 24 Μαρτίου  2010 

 

      Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ 
& ∆νων Σύµβουλος 

Ενας Σύµβουλος Ο οικον. ∆/ντής     Η Υπεύθυνη 
Λογιστηρίου   

    

        Αθανάσιος Κ. Κατρής    Ιωάννης Φ. Μπούκης      Γεώργιος Η. Πλιάτσικας   Μαριάνα Π. Εµβαλωµένου   
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Στοιχεία & πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ, 145 64
ΑΡ.ΜΑΕ 62265/01AT/B/07/214(2009), ∆ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ:998533624
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:  Λ.Μπόµπολας-Πρόεδρος& ∆νων Σύµβουλος, Αθ.Κατρής-Αντι/Πρόεδρος & ∆νων Σύµβουλος, Παν.Αµπέρτος-Σύµβουλος, Ιωαν.Μπούκης-Σύµβουλος  
& Θ.Νάνου-Σύµβουλος.
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 24/03/2010
Ορκωτός ελεγκτής : ΟΜΗΡΟΣ ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ (ΑΡ.Μ.ΣΟΕΛ 10461)
Ελεγκτική εταιρεία : Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Κύκλος εργασιών 0 0
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 363.499 322.209 Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 0 0
Απαιτήσεις από πελάτες 0 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελ. -6.900 -7.237
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 88.260 117.980
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 451.759 440.190 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων -6.670 -7.234
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείον φόροι 0 0
Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000 60.000 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο -6.670 -7.234
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -31.970 -25.300 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -6.670 -7.234
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 28.030 34.700
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 412.148 393.909

11.581 ` 11.581 -6.900 -7.237
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 423.729 405.490
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 451.759 440.190

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 31/12/2009 31/12/2008
Κέρδη προ φόρων -6.670 -7.234
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

31/12/2009 31/12/2008 Αποσβέσεις 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2009 & 01.01.2008 αντίστοιχα) 34.700 41.934 Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -232 -291
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, µετά από φόρους -6.670 -7.234 Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης ή
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα) 28.030 34.700 που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -5246 -16.050
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 18.239 -103.257
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 6.092 -126.833
Επενδυτικές ∆ραστηριοτήτες
Απόκτηση / (Πώληση) θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0
Αγορά / (πώληση) ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων -41.289 -103.830
Τόκοι εισπραχθέντες 232 291
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριοτήτες (β) -41.057 -103.539
Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριοτήτες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0
Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων 0 123.659
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριοτήτες (γ) 0 123.659
Kαθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα (α)+(β)+(γ) -34.966 -106.713
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξηςπεριόδου 60.267 166.980
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 25.301 60.267

ΑΘΗΝΑ 24/03/2010
                     Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ & ∆νων Σύµβουλος                                                  Ενας Σύµβουλος                                                Ο Οικον.∆/ντης                                      Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου                       

                       Αθανάσιος Κ. Κατρής                                                                   Ιωάννης Φ. Μπούκης                                     Γεώργιος Η. Πλιάτσικας                                       Μαρ. Εµβαλωµένου

                          Α∆Τ Χ-168388                                                                               Α∆Τ Ξ-049014                                                                          Α∆Τ Λ-721253                                                       Α∆Τ Χ-714742
ΑΡ.Α∆.Ο.Ε.Ε. 18360 Α' ΤΑΞΗΣ                         ΑΡ.Α∆.Ο.Ε.Ε. 30611 Α' ΤΑΞΗΣ

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01/01/2009 έως 31/12/2009  

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε. Στον αναγνώστη που 
επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, συνιστούµε να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΑΡ.ΜΑΕ 62265/01AT/B/07/214(2009), Ε∆ΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ, 145 64

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,  επενδυτικών αποτελ. & 
συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

1.  ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί τωνπαγίων της εταιρείας. 2. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, 
καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της 
εταιρείας. 3. Η Εταιρεία αποτελεί θυγατρική της "ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ", η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 80.00% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 4. Οι 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η έµµεσα (µέσω της 
"ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ") µητρική της "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ" µε έδρα την Αθήνα, η οποία συµµετέχει έµµεσα µε ποσοστό 64.00% στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας, και η οποία ενσωµατώνει τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  5. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
2007-2009.                                                          

 


