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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

Προς τους µετόχους της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 και τις σχετικές καταστάσεις συνολικών 

εσόδων, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την 

ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της 

ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

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

στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη 

είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά 

θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης 

είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή 

µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε 

την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε 

στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 
Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

 

Πελαγία Α.Αµπατζή 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 31311 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125 
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Ενδιάµεσες  Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 
Στοιχεία Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 

 (Ποσά Σε Ευρώ) 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31.12.2012 30.06.2012

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 5 328.475,70 328.475,70

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 12 264,03 352,04

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 328.739,73 328.827,74

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 6 4.264,32 3.640,70

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7 41.572,85 26.666,01

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 45.837,17 30.306,71

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 374.576,90 359.134,45

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο 8 60.000,00 60.000,00

Καταθέσεις µετόχων 9 120.000,00 50.000,00

Αποτελέσµατα Εις Νέον 10 -33.540,67 -29.881,03

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 146.459,33 80.118,97

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 228.117,57 279.015,48

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 228.117,57 279.015,48

Σύνολο υποχρεώσεων 228.117,57 279.015,48

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 374.576,90 359.134,45
 

 
Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 20  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
(Ποσά σε  Ευρώ) 

 

                                              Σηµ
01.07.2012 

30.09.2012

01.10.2012 

31.12.2012

01.07.2012 

31.12.2012

01.07.2011 

30.09.2011

01.10.2011 

31.12.2011

01.07.2011 

31.12.2011

Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κόστος Πωλήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μικτό αποτέλεσµα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Άλλα Έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Έξοδα ∆ιάθεσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Έξοδα ∆ιοίκησης (1.475,45) (2.078,78) (3.554,23) (528,00) (4.490,16) (5.018,16)

Άλλα Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.500,00) (1.500,00)

Λειτουργικά Αποτελέσµατα 

Εκµεταλλεύσεως
-1.475,45 -2.078,78 -3.554,23 -528,00 -5.990,16 -6.518,16

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (15,00) (2,40) (17,40) (20,00) (0,50) (20,50)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -15,00 -2,40 -17,40 -20,00 -0,50 -20,50

Κέρδη/(Ζηµίες) περιόδου προ φόρων -1.490,45 -2.081,18 -3.571,63 -548,00 -5.990,66 -6.538,66

Φόρος εισοδήµατος (44,01) (44,00) (88,01) 0,00 (88,01) (88,01)

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά  από φόρους (Α) -1.534,46 -2.125,18 -3.659,64 -548,00 -6.078,67 -6.626,67

Ιδιοκτήτες µητρικής (1.534,46) (2.125,18) (3.659,64) (548,00) (6.078,67) (6.626,67)

Σύνολο -1.534,46 -2.125,18 -3.659,64 -548,00 -6.078,67 -6.626,67

Μείωση αναβαλλόµενης φορολογίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

(Β)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά 

από φόρους (Α+Β)
-1.534,46 -2.125,18 -3.659,64 -548,00 -6.078,67 -6.626,67

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

(1.475,45) (2.078,78) (3.554,23) (528,00) (5.990,16) (6.518,16)

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

(1.475,45) (2.078,78) (3.554,23) (528,00) (5.990,16) (6.518,16)

Κέρδη /(Ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν 
στους µετόχους της µητρικής για την 
περίοδο (εκφρασµένα σε ευρώ/µετοχή) - 
Βασικά

(0,2557) (0,3542) (0,6099) (0,0913) (1,0131) (1,1044)

Κέρδη /(Ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν 
στους µετόχους της µητρικής για την 
περίοδο (εκφρασµένα σε ευρώ/µετοχή) - 
Αποµειωµένα

(0,2557) (0,3542) (0,6099) (0,0913) (1,0131) (1,1044)

 
 

                                   Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 20  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των 
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης  

 
 

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Καταθέσεις 

µετόχων

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2011 60.000,00 0,00 -14.618,10 45.381,90

 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  µετά από φόρους 0,00 0,00 -6.626,67 -6.626,67

Υπόλοιπα 31.12.2011 60.000,00 0,00 -21.244,77 38.755,23

 
 
 
 
 
 
 

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Καταθέσεις 

µετόχων

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2012 60.000,00 50.000,00 -29.881,03 80.118,97

 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  µετά από φόρους 0,00 0,00 -3.659,64 -3.659,64

-  Καταθέσεις µετόχων 9 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

Υπόλοιπα 31.12.2012 60.000,00 120.000,00 -33.540,67 146.459,33

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 20  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων. 



 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2012 - 31.12.2012 
 

 7 

Κατάσταση ταµειακών ροών  

01.07.2012    

31.12.2012

01.07.2011 

31.12.2011

 Λειτουργικές δραστηριότητες  

 Εισπράξεις από απαιτήσεις  0,00 0,00

Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.  -55.075,76 -3.859,12

Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων  0,00 0,00

Τόκοι πληρωθέντες  -17,40 -20,50

 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  -55.093,16 -3.879,62

 Επενδυτικές δραστηριότητες  

Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων  0,00 0,00

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00

Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών ,συγγενών , 
κοινοπραξιών κλπ

0,00 0,00

Χορηγήσεις/ειπράξεις δανείων από/σε εταιρείες του οµίλου 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες  0,00 0,00

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  0,00 0,00

 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 70.000,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  0,00 0,00

Εξοφλήσεις δανείων  0,00 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00

 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  70.000,00 0,00

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 

περιόδου (α)+(β)+(γ)  
14.906,84 -3.879,62

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 26.666,01 8.631,05

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 41.572,85 4.751,43
 

           Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 20  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων   
            οικονοµικών καταστάσεων. 
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Επιλεγµένες σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

 1.Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας 

H εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2009 (ΦΕΚ 4217/3.6.2009) µε την επωνυµία  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και διακριτικό τίτλο Ε.ΒΙ.Φ.Α.Ε. Έδρα της ορίσθηκε ο δήµος Αχαρνών και 

ειδικότερα  το 15ο χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού σκοπός της εταιρείας είναι: Η ανάπτυξη δικτύων εφοδιασµού, 

εκµετάλλευσης, παραγωγής  και  εµπορίας  βιοαερίου-βιοµάζας  για  ενεργειακές  και  άλλες  χρήσεις, 

προερχόµενες από παντός είδους υπολειµµατικές µορφές βιοµάζας,  από ενεργειακές και µη καλλιέργειες, 

καθώς και από προϊόντα επεξεργασίας τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η παροχή εξειδικευµένων 

υπηρεσιών όπως: α)ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης και προµήθειας βιοµάζας  για κάθε 

είδους αξιοποίηση, β)προµήθεια ποσοτήτων βιοαερίου-βιοµάζας, γ)συστήµατα διαχείρισης βιοµάζας µε 

παραµέτρους βελτιστοποίησης ενεργειακής πυκνότητας και ελαχιστοποίησης του κόστους µεταφοράς, 

δ)εξασφάλιση σταθερής παροχής πρώτης ύλης µε ανάπτυξη κατάλληλων σχηµάτων καλλιεργειών καθώς και 

ε)συµβουλευτικές και ολοκληρωµένες υπηρεσίες σε τρίτους για θέµατα εξασφάλισης διαχείρισης και  

αξιοποίησης πρώτων υλών. 

Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε 60.000 € διαιρούµενο  σε έξι  χιλιάδες (6.000) ονοµαστικές µετοχές 

ονοµαστικής αξίας δέκα  (10) ευρώ η  καθεµία. 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας µε την 1402/1.10.2010 απόφασή της, χορήγησε στην εταιρεία «Άδεια παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου  ισχύος 5,252 MW στη θέση Βαµβακού του ∆ήµου Φαρσάλων,  

Νοµού Λάρισας . 

Με το µε  αρ.πρωτ. 13608/12.11.2010 έγγραφο κατέθεσε στην ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε  αίτηµα διατύπωσης όρων 

σύνδεσης στο δίκτυο της ∆.Ε.Η, και το οποίο διαβιβάστηκε µέσω της ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε προς την ∆.Ε.Η µε το 

έγγραφο µε αριθµ.πρωτ. 14822/9.12.2010.Αναµένεται η υπογραφή της σύµβασης . 

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Η Εταιρεία βάσει του καταστατικού της δύναται να διοικείται από 3 έως 11 µέλη.  

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των  Μετόχων της 28ης ∆εκεµβρίου 2010 εκλέχθηκε νέο  

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται σύµφωνα µε το άρθρο 

11 του καταστατικού της εταιρείας  µέχρι την ηµέρα εκλογής νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας και  αποτελείται από τους κκ. Ευριπίδη Χαραλάµπους ∆οντά  

Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο  , Απόστολο Ηλ. ∆οντά Αντιπρόεδρο  ,Απόστολο Ιωάννου ∆οντά  µέλος και 

Νικόλαο Γεωργ. Λαποκωνσταντάκη µέλος. 

 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 

Οι συνηµµένες  ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν την περίοδο από 01.07.2012 έως 31.12.2012  

της διαχειριστικής χρήσης 01.07.2012 έως 30.06.2013 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 

κόστους.  
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Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, της περιόδου 01.07.2012 έως 31.12.2012, 

έχουν καταρτισθεί σύµφωνα  µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), καθώς και των 

διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και την µόνιµη επιτροπή  

∆ιερµηνειών που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Α.:  

Σύµφωνα µε  την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία  1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε από 

το Νόµο 3301/04) οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες  σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών 

(εσωτερικού ή εξωτερικού) και οι θυγατρικές τους  υποχρεούνται να ετοιµάζουν  τις οικονοµικές τους 

καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν  µετά  την 1η Ιανουαρίου 2005,  σύµφωνα µε  τα ∆.Π.Χ.Α. Βάσει του 

∆.Π.Χ.Α. 1 και της προαναφερθείσας ελληνικής νοµοθεσίας οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωµένες να 

παρουσιάσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική του οµίλου «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και συµπεριλαµβάνεται 

στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η κορυφαία µητρική εταιρεία 

συµµετέχει έµµεσα µέσω της ενδιάµεσης θυγατρικής εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 98,98 %.  

Οι λογιστικές πολιτικές και οι µέθοδοι υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκαν για την κατάρτιση των ενδιάµεσων 

οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2012 είναι οι ίδιες µε εκείνες που ακολουθήθηκαν και στις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30.06.2012 ( Χρήση 2011 - 2012).  

 

2.1 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων 
 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για 

τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της 

Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2012 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - Μεταβιβάσεις  

χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  στοιχείων»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεµβρίου 2011, L 305/23.11.2011) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονοµικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται µε τις µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και το αποτέλεσµα των κινδύνων αυτών στην οικονοµική θέση µιας οντότητας. Σκοπός τους είναι να 

προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά µε τις µεταβιβάσεις, ιδίως εκείνων που 

συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Με την τροποποίηση 

ευθυγραµµίζονται σε γενικές γραµµές οι σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης των ∆ιεθνών Προτύπων 



 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2012 - 31.12.2012 
 

 10 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και των Αµερικάνικων γενικώς παραδεκτών λογιστικών αρχών (GΑΑΡ). 

Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Οι κατωτέρω δύο τροποποιήσεις προτύπων έχουν εφαρµογή στην τρέχουσα χρήση 2012. Ωστόσο εγκρίθηκαν 

από  την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται υποχρεωτικά  το  αργότερο,  από  την  

ηµεροµηνία  έναρξης  του  πρώτου  οικονοµικού  έτους   που  αρχίζει  από την ηµεροµηνία αυτή ή 

µεταγενέστερα. 

 

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς – 

Σοβαρός  υπερπληθωρισµός  και  άρση  καθορισµένων ηµεροµηνιών  για  υιοθετούντες  για  πρώτη  

φορά» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011.  

Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 

σύµφωνα µε την οποία µία εταιρεία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ∆ΠΧΑ και το λειτουργικό της νόµισµα 

είναι νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης οι 

συνθήκες πληθωρισµού έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση 

της εξαίρεσης να αποτιµήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την 

«οµαλοποίηση» του νοµίσµατος, στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία  µετάβασης στα ∆ΠΧΑ και να 

χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισµό έναρξης. Στην 

περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του νοµίσµατος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η 

εταιρεία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο µικρότερη των 12 µηνών. Επίσης καταργούνται οι 

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που 

προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίµηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση, 

των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι ηµεροµηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση «ηµεροµηνία µετάβασης 

στα ∆ΠΧΑ». 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος  φόρος:  Ανάκτηση  υποκείµενων  

περιουσιακών  στοιχείων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012. 

Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται µε ένα 

περιουσιακό στοιχείο ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου µέσω χρήσης ή µέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειµενικό να εκτιµηθεί κατά πόσο η 

ανάκτηση θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται µε τη 

µέθοδο της εύλογης αξίας του ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει µια πρακτική λύση στο 

πρόβληµα µε την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί υπό 
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φυσιολογικές συνθήκες µέσω πώλησης. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση, θα έχει σηµαντική 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων- Παρουσίαση  των  στοιχείων  

των  λοιπών  συνολικών  εσόδων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η  Ιουλίου 2012. 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να 

οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, ώστε να φαίνεται 

αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο . 

Η εταιρεία εφαρµόζει την τροποποίηση αυτή από την χρήση 2012 - 2013 η οποία δεν επιδρά σηµαντικά στις 

οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 

2013 και δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία .   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι υποχρεωτικά 

για  περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Η  Εταιρεία  δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα 

τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς-Κρατικά ∆άνεια» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα 

µε την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ, µία εταιρεία δεν θα πρέπει να εφαρµόσει αναδροµικά τις 

απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 αναφορικά µε τα υφιστάµενα, κατά την ηµεροµηνία της 

µετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική 

χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς. 

Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν τη µετάβαση στα 

∆ΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή µε τα ∆ΠΧΑ, η εταιρεία θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την 

ηµεροµηνία της µετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. 

Ωστόσο, µία εταιρεία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ δύναται να εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΑ 9 (ή 

∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την 

προϋπόθεση ότι η απαιτούµενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των 

δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν έχει εφαρµογή στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

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

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 µε  

την οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η 
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υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 

επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 

αντιστάθµισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του 

καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 

2015. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση  Εύλογης  Αξίας» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 

πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το 

οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 

καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο 

τα χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία βρίσκεται   στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 13 στις 

οικονοµικές του καταστάσεις.  

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια 

εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα 

(προγράµµατα καθορισµένων παροχών-«µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις 

αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα 

σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να 

συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος στα αποτελέσµατα χρήσης και τις 

επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19  

θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.   
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) 

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός  χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  

στοιχείων  και  χρηµατοοικονοµικών  υποχρεώσεων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1256/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 7 τις 

σχετικές γνωστοποιήσεις .  

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος   αποκάλυψης  στη  φάση  της  παραγωγής  σε  ορυχείο  επιφανείας» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει  από τη δραστηριότητα 

αποµάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας,  για να αποκτηθεί πρόσβαση σε 

µεταλλευτικά κοιτάσµατα.  

 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες  
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Τον Μάιο του 2011 το  Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  

καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  άλλες  

οντότητες»   και τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές  οικονοµικές  καταστάσεις»  και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις  σε  

συγγενείς  επιχειρήσεις  και  κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται υποχρεωτικά   το  αργότερο,  από  την  

ηµεροµηνία  έναρξης  του πρώτου οικονοµικού τους έτους που αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου  2014  ή  µετά  από  

αυτήν . Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε. Η Εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης τους  στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι 

κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις» .Τα 

δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το 

τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις 

σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».  

∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
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Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 

επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της 

καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο  

∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο». 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις 

απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονταν στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 

στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για 

το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, 

όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.  

∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από κοινού ελεγχόµενες 

οικονοµικές οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο 

ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 

ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον 

επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες 

εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε 

από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο 

παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από 

κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  άλλες  οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη 

ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να 

προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το 

∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες  µετάβασης 

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση 

όσον αφορά τη µετάβαση  στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται 

συγκριτική πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που 

σχετίζονται µε µη  ενοποιούµενες  δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την 
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απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. 

Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013.  

Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες 

Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  παρέχουν µια εξαίρεση 

από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες 

Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που επιµετράται 

στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2014. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του 

Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 

υφιστάµενα πρότυπα . Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013.  Εφόσον δεν 

αναφέρεται διαφορετικά, οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 περισσότερες από µία 

φορά κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να 

εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε από µία προγενέστερη ηµεροµηνία. 

∆ΛΠ 1   «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οντότητα 

παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι µια 

οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα 

µε τα ∆ΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη µετάβαση στα 

∆ΠΧΑ. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να ταξινοµηθούν ως 

πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

∆ΛΠ 32  «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές προς τους 

µετόχους και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 

των τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 
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3.Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης 

Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της εταιρείας, η ∆ιοίκηση  προβαίνει σε εκτιµήσεις, 

παραδοχές και κρίσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στα κονδύλια που αναγνωρίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις  επανεξετάζονται από τη ∆ιοίκηση 

περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε 

τρέχοντες κινδύνους. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα, η 

εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους  12 

µήνες έχουν ως εξής:  

Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)  

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

(going concern basis).  

Προβλέψεις αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις  

Η εταιρεία δεν έχει ακόµη δραστηριοποιηθεί και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν απαιτήσεις για τις οποίες θα 

έπρεπε να διενεργηθούν προβλέψεις αποµείωσης . 

   

Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 
 

∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των 

λογιστικών αρχών. 

4.Πληροφορίες ανά τοµέα 

∆εν υπάρχουν πληροφορίες ανά τοµέα. 

 

5.Ενσώµατα πάγια 

31.12.2012 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα - Οικόπεδα
Ακινητοποιήσεις 

υπό Εκτέλεση
Σύνολο

Αξία κτήσης  30/6/2012 328.475,70 0,00 328.475,70

Αγορές χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις,Μειώσεις 
περιόδου

0,00 0,00 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 31/12/2012 328.475,70 0,00 328.475,70

Αξία αποσβεσθέντων 31/12/2012 0,00 0,00 0,00

Τακτικές αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00

Σύνολο αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00

Αξία αποσβεσθέντων 31/12/2012 0,00 0,00 0,00

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012 328.475,70 0,00 328.475,70

328.475,70Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
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30.06.2012 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα - Οικόπεδα
Ακινητοποιήσεις 

υπό Εκτέλεση
Σύνολο

Αξία κτήσης  30/6/2011 328.475,70 1.500,00 329.975,70

Αγορές χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις,Μειώσεις χρήσης 0,00 -1.500,00 -1.500,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30/06/2012 328.475,70 0,00 328.475,70

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2011 0,00 0,00 0,00

Τακτικές αποσβέσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00

Σύνολο αποσβέσεων χρήσης 0,00 0,00 0,00

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2012 0,00 0,00 0,00

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2012 328.475,70 0,00 328.475,70

328.475,70Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
 

 
 

6.Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 

31.12.2012 30.06.2012

Απαιτήσεις από Eλληνικό δηµόσιο 4.264,32 3.640,70

Σύνολο 4.264,32 3.640,70

 
 

 
 

7.Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

31.12.2012 30.06.2012

Ταµείο 29,17 326,29

Καταθέσεις σε ευρώ 41.543,68 26.339,72

Σύνολο 41.572,85 26.666,01
 

 
 
 
Τα διαθέσιµα  αντιπροσωπεύουν µετρητά και καταθέσεις  λογαριασµών όψεως διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 
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8.Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Το κεφάλαιο κατά την ίδρυση  της εταιρείας το 2009 ορίστηκε  σε  εξήντα  χιλιάδες  (60.000) ευρώ, διαιρούµενο 

σε  έξι  χιλιάδες (6.000) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα  (10) ευρώ η  καθεµία. 

 
 

9.Καταθέσεις µετόχων 

31.12.2012 30.06.2012

Κατάθεση από Μητρική για µελλοντική Α.Μ.Κ 120.000,00 50.000,00

Σύνολο 120.000,00 50.000,00

 
 

10.Αποτελέσµατα εις νέον  

31.12.2012 30.06.2012

Αποτελέσµατα εις Νέον -33.540,67 -29.881,03

Σύνολο -33.540,67 -29.881,03

 
 

11.Προµηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις 

31.12.2012 30.06.2012

Προµηθευτές 228.117,57 279.015,48

Σύνολο 228.117,57 279.015,48

 
 

12.Αναβαλλόµενοι φόροι 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

31.12.2012 30.06.2012

Εξόδων εγκατάστασης 264,03 352,04

Σύνολο 264,03 352,04
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Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση υπολογίστηκε µε συντελεστή 20% .Η διαφορά από την προηγούµενη 

χρήση ποσού ευρώ 88,01  (352,04-264,03) αφορά σε αναβαλλόµενο φόρο.  

 

13.Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από  ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

14. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

Η εταιρεία  δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για  τη χρήση που έληξε την 30.6.2010  καθώς και για την  εξαµηνιαία 

περίοδο από 01.07.2012 έως 31.12.2012. Ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις 

χρήσεις που έληξαν την 30.06.2011 και την 30.06.2012 από τον νόµιµο ελεγκτή σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ.5 

του Ν.2238/1994, όπως ισχύει, και χορηγήθηκε έκθεση  φορολογικής συµµόρφωσης µε Συµπέρασµα χωρίς 

επιφύλαξη. 

Από τον έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν αναµένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις που να έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

 15.Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια  του ∆.Λ.Π 24 

Υποχρεώσεις 31.12.2012 30.06.2012

Σε Μητρική 120.000,00 50.000,00

Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων 120.000,00 50.000,00
 

 
 
∆εν υπάρχουν  άλλες συναλλαγές  εκτός  των ανωτέρω . 

 

 

16. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 

31.12.2012 30.06.2012

Υποχρεώσεις

Σε Επίλεκτο Ενεργειακή ΑΕ 120.000,00 50.000,00
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17. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού που να επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις. 

  

 
 

∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών   

Οι  ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι καταχωρηµένες στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση  του οµίλου www.stiafilco.com. Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις  θα παραµείνουν στη διάθεση 

του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία σύνταξής τους. 

Υπεύθυνοι για την κατάρτιση  των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 01/07/2012 - 31/12/2012 και 

την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε  αυτές είναι οι: 

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΟΝΤΑΣ,       Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ∆ΟΝΤΑΣ ,     Αντιπρόεδρος του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΕΤΗ,  Υπεύθυνη Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ  και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος  του  ∆.Σ Η υπεύθυνη  οικονοµικών 
υπηρεσιών 

 

   

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.∆ΟΝΤΑΣ ΑΡΕΤΗ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 


