
 SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8.7.2008-30.06.2010 

 

  1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

15ο Χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος –Αχαρνές 

ΑΡ.Μ.Α.Ε 66409/04/Β/08/135 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ  

Χρήσης 8/7/2008 – 30/6/2010 
 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

 Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8.7.2008-30.06.2010 

 

  2 

Α. Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ..................................................... 4 

Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή .......................................... 10 

Γ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις .................................................................... 12 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2010 ................................................................... 12 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ................................................................................................................................ 13 

Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης .................................................................................................................. 13 

Κατάσταση ταµειακών ροών ...................................................................................................................................... 14 

Σηµειώσεις επί των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων ............................................... 15 

1.Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας ........................................................................................................ 15 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία ....................................................................... 16 

2.1 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφισταµένων προτύπων ............................................................................ 16 

2.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα :....................................................................................................................................................... 21 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές :................................................................................................................................................ 21 

2.4 Ενσώµατα Πάγια: .......................................................................................................................................................................... 21 

2.5  Κόστος ∆ανεισµού: ......................................................................................................................................................................22 

2.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: ........................................................................................................................................................22 

2.7 Αποµείωση αξίας  Περιουσιακών Στοιχείων εκτός της υπεραξίας: ....................................................................................22 

2.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα: ........................................................................................................................................23 

2.9 Λογαριασµοί Απαιτήσεων: .........................................................................................................................................................23 

2.10 Μετοχικό κεφάλαιο: ..................................................................................................................................................................23 

2.11 ∆ανεισµός: ...................................................................................................................................................................................23 

2.12 Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες .............................................24 

Απαιτήσεις: ..........................................................................................................................................................................................24 

2.13 Παροχές στο προσωπικό: .......................................................................................................................................................24 

2.14 Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: ....................................................................................................................................25 

2.15 Φόροι  εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος): ............................................................................................................25 

2.16 Προβλέψεις: ...............................................................................................................................................................................25 

2.17 Αναγνώριση εσόδων: ................................................................................................................................................................26 

2.18 Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: ...............................................................................................................................................26 

2.19 Κέρδη ανά Μετοχή: ...................................................................................................................................................................27 

2.20 ∆ιανοµή µερισµάτων: ...............................................................................................................................................................27 

2.21 Μισθώσεις: .................................................................................................................................................................................27 

2.22 Κρατικές επιχορηγήσεις: ........................................................................................................................................................27 

3.∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ......................................................................................................... 28 

3.1 Παράγοντες  χρηµατοοικονοµικού κινδύνου .........................................................................................................................28 

3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών: ......................................................................................................................................29 



 SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8.7.2008-30.06.2010 

 

  3 

4.Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης: ........................................................................ 29 

5.Πληροφορίες ανά τοµέα ........................................................................................................................................ 30 

6.Ενσώµατα πάγια ..................................................................................................................................................... 30 

7.Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές ................................................................................................................ 30 

8.Ταµιακά διαθέσιµα και Ταµιακά ισοδύναµα ......................................................................................................... 31 

9.Μετοχικό Κεφάλαιο ................................................................................................................................................ 31 

10.Αποτελέσµατα εις νέον ........................................................................................................................................ 31 

11.Ανάλυση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων .......................................................................................... 32 

11.1 Προµηθευτές ...............................................................................................................................................................................32 

11.2 Εµπορικές & λοιπές υποχρεώσεις .........................................................................................................................................32 

12.Βραχυπρόθεσµα δάνεια ....................................................................................................................................... 32 

13.Ανάλυση χρηµατοοικονοµικού κόστους............................................................................................................. 32 

14.Αναβαλλόµενοι φόροι .......................................................................................................................................... 33 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ......................................................................................................................................33 

15.Ενδεχόµενες υποχρεώσεις ................................................................................................................................. 33 

16. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ...................................................................................................................... 33 

17.Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια  του ∆.Λ.Π 24 ............................................................. 33 

18. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές ................................................................................................................................ 34 

19. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού ........................................................................................... 34 

∆ιαδυκτιακός τόπος ανάρτησης των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών ................ 34 

Υπεύθυνοι σύνταξης ...................................................................................... 34 

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης ....................................................................... 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8.7.2008-30.06.2010 

 

  4 

 
 
 

Α. Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Της Εταιρείας 
SELECTED VOLT  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Της υπερδωδεκάµηνης εταιρικής χρήσης 8/7/2008 – 30/6/2010 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι 

 
• Σας παρουσιάζουµε τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα της 1ης υπερδωδεκάµηνης  εταιρικής 

χρήσεως που έληξε την 30-06-2010 µετά από οµόφωνη έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

κατόπιν προτάσεως του προέδρου. Για τη χρήση 8.7.2008 – 30.6.2010   η δοµή του ισολογισµού και 

των αποτελεσµάτων ως και οι τίτλοι των λογαριασµών είναι σύµφωνοι µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.)  

Γενικά 
• Η εταιρεία Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2008  από την  ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ 

µε µετοχικό κεφάλαιο 60.000 € .Τον Ιούλιο του 2009 για καλύτερη  εξυπηρέτηση των ενεργειακών 

δραστηριοτήτων του Οµίλου µετεβιβάσθηκε από την ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ  

το 100 % των µετοχών  της στην  «ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην 

οποία η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ συµµετέχει άµεσα µε ποσοστό 100% . 

• Η εταιρεία έχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από  φωτοβολταϊκό σταθµό στην 

ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ. 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23ης ∆εκεµβρίου 2009 το  µετοχικό  

κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  επτά  εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ευρώ  

(7.375.000) µε καταβολή µετρητών ,µε έκδοση επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων  

(737.500) νέων ονοµαστικών µετοχών , ονοµαστικής αξίας  10 ευρώ  εκάστης. Έτσι, το σύνολο του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε επτά εκατοµµύρια 

τετρακόσιες τριάντα πέντε  χιλιάδες ευρώ (7.435.000,00) διαιρούµενο σε επτακόσιες σαράντα 

τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (743.500) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ 

έκαστη. 

• Στίς 30.12.2009 κατατέθηκε επενδυτική πρόταση για την ένταξη επένδυσης φωτοβολταικού 

σταθµού στις διατάξεις του Ν.3299/2004 . 

•  Ήδη από τις  αρχές Σεπτεµβρίου 2010 άρχισαν οι εργασίες εγκατάστασης του φωτοβολταικού 

πάρκου στη θέση Βαµβακού του δήµου Πολυδάµαντα Λαρίσης ισχύος 9,99 Mwp .Οι εργασίες 

αναµένεται να ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο 2011.  

• Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 
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• Η εταιρεία ενοποιείται µε τη µέθοδο Ολικής Ενοποίησης στη µητρική εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» η οποία συµµετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 

100% µε σχέση έµµεσης συµµετοχής .  

• Εξέλιξη ∆ραστηριοτήτων. 

• Η εταιρεία κλείνει την πρώτη διαχειριστική υπερδωδεκάµηνη χρήση .Μέχρι και τη λήξη της 

περιόδου δεν υπάρχει καµία παραγωγική δραστηριότητα . Η διοίκηση κινήθηκε  για την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών και των αδειοδοτήσεων για τη δηµιουργία µεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στη 

θέση Βαµβακού του δήµου Πολυδάµαντα Λαρίσης ισχύος 9,99 Mw.Οι εργασίες κατασκευής των 

έργων έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες και αναµένεται  να ολοκληρωθούν το Φεβρουάριο του 2011. 

 

       Επί των αποτελεσµάτων της εταιρείας  

•  Όπως προαναφέρθηκε και προκύπτει και από τις οικονοµικές καταστάσεις, δεν υπάρχει ακόµη 

δραστηριότητα στην εταιρεία . 

• Η εταιρεία κατά την 1η υπερδωδεκάµηνη διαχειριστική χρήση  από  87/2008 –30/6/2010 είχε 

ζηµίες µετά από φόρους 193 χιλ. Το αποτέλεσµα  πρό φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA) ανήλθε σε 241 χιλ.€ ζηµία. 

• Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε 168 χιλ.€ και αφορούν έξοδα για την οριστικοποίηση µελετών και 

διαφόρων αδειών για την εγκατάσταση του πάρκου. 

• Τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε 73 χιλ. €. 

• Το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα είναι θετικό και ανέρχεται σε 29 χιλ. €  

  Επί του Ισολογισµού της εταιρείας 

• Οι επενδύσεις κατά την χρήση 08.07.2008-30.06.2010 ανήλθαν σε 967 χιλ. € από τις οποίες  943 

χιλ.  αφορούν αγορές αγροτεµαχίων στό δήµο Πολυδάµαντα  Φαρσάλων για την εγκατάσταση του 

φωτοβολταικού πάρκου και 11 περίπου χιλ.€ αφορούν στην εγκατάσταση προκατασκευασµένου 

οικίσκου για τις ανάγκες των γραφείων του υποκαταστήµατος. 

•  Η αξία κτήσης του Ενσώµατου Παγίου Ενεργητικού ανέρχεται σε 967 χιλ.€. 

Το πάγιο ενεργητικό της εταιρείας  την 30η Ιουνίου 2010 έχει ως εξής: 

Γήπεδα 943.853,62

  

Κτίρια   

Αξια κτήσης  11.567,03

Αποσβέσεις  0,00

Αναπόσβεστη αξία 11.567,03

Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και 

προκαταβολές παγίων στοιχείων κατά την 

30/06/2010 

12.044,40

Σύνολο ενσώµατων παγίων 967.465,05
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    και ειδικότερα 

Γήπεδα -Οικόπεδα            εµβαδόν /τ.µ                           Αξία κτήσης 

∆ήµος Πολυδάµαντα Φαρσάλων 134.073 943.853,62 

 

 

 

  

Κτίρια - Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις 

Εµβαδόν 

τ.µ 
Αξία Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 

Αξία 

∆ήµος Πολυδάµαντα Φαρσάλων  11.567,03 0,00 11.567,03 
 

  

 

• Τα γήπεδα και τα κτίρια, αποτιµώνται στο τεκµαρτό κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και 

τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους.  

• Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται σε 7,480 εκατ.€ λόγω ύπαρξης διαθεσίµων 

από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου για τις ανάγκες των επενδύσεων. 

• Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 7,242 εκατ.€ . 

• Η εταιρεία δεν απασχολεί ακόµη προσωπικό.    

• Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν σε 1,224 εκατ.€. 

 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες των  οικονοµικών  καταστάσεων της εταιρείας  είναι οι κάτωθι:  

 

 

30.6.2010 

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Κυκλοφορούν / Σύνολο Ενεργητικού 0,88 

Οικονοµικής Αυτάρκειας: Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 5,92 

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 7,49 

Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6,11 

Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης: Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 0,17 

 

• Το υπόλοιπο σωρευµένων ζηµιών σε νέο ανέρχεται κατά τη λήξη της χρήσης σε 192 χιλ. €. 

• Σηµαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρήσης που να είχαν επίδραση στις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις δεν υπήρχαν. 
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Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
       Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

α. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

• Οι συναλλαγές της  εταιρείας  διενεργούνται σε ευρώ. Εποµένως δεν υπάρχει συναλλαγµατικός 

κίνδυνος που  να έχει επιπτώσεις στην θέση στης εταιρείας.   

 

        β. Πιστωτικός κίνδυνος 

• Η εταιρεία έχει συνάψει σύµβαση µε την ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε (∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας  ) , εποµένως εκτιµάται ότι δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος.  

 

        δ. Κίνδυνος πτώσης πωλήσεων 

• ∆εν υφίσταται . 

 

       ε. Κίνδυνος αγοράς  

• Κίνδυνος τιµής: ∆εν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος λόγω της ιδιαιτερότητας του πωληθέντος προϊόντος 

(ηλεκτρική ενέργεια) και των συµβάσεων που έχουν συναφθεί. 

• Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο . 

       

       στ .Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των  

            επιτοκίων  

•  Η εταιρεία  έχει  προθεσµιακές καταθέσεις σε ευρώ που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου .Με την έναρξη όµως των έργων του φωτοβολταικού πάρκου θα χρησιµοποιηθούν για τις 

ανάγκες του και εποµένως δεν υπάρχει κίνδυνος από την µείωση των επιτοκίων . 

     

       ζ. Κίνδυνος Ρευστότητας  

• Η εταιρεία έχει εγκεκριµένα χρηµατοδοτικά όρια . Στα πλαίσια διαχείρισης του συγκεκριµένου 

κινδύνου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συνεργασία κυρίως της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης του 

οµίλου, διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της  µέσω προσεκτικής παρακολούθησης των 

προγραµµατισµένων πληρωµών. Οι ανάγκες της ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες 

χρονικές ζώνες (καθηµερινή, εβδοµαδιαία, µηνιαία βάση). Η εταιρεία  διατηρεί µετρητά και 

καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας για διάστηµα 

τουλάχιστον έως και 40 ηµερών.     
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     Προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας   
 

• Η εταιρεία  είναι αµιγώς ενεργειακή . Η πρώτη µεγάλη επένδυση  η οποία άρχισε στις αρχές 

Σεπτεµβρίου 2010 και αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2011 θα εξασφαλίσει 

στην εταιρεία στα επόµενα χρόνια επαρκή κεφάλαια για επέκταση των δραστηριοτήτων της και 

ανάπτυξη αυτής. Η  διοίκηση  προσανατολίζεται  σε ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον κλάδο της 

ενέργειας και ειδικότερα  στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καθώς 

εκτιµά, ότι ο ενεργειακός κλάδος  στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, είναι πολλά υποσχόµενος.  

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

• Ως συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆ΛΠ 24 θεωρούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες µε  κοινό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς ή και διοίκηση µε την εταιρεία,  συγγενείς µε αυτήν εταιρείες , καθώς επίσης 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιοικητικά στελέχη.   

• Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αφορούν ενοικιάσεις χώρων της µητρικής προς τις θυγατρικές 

και συγγενείς εταιρείες και οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών της µητρικής,  αφορούν σε  ενοικίαση 

γραφείων διοίκησης .Οι αµοιβές διευθυντικών  στελεχών και µελών διοίκησης, αφορούν 

καταβληθείσες αµοιβές στα Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά  µέλη, καθώς καταβληθείσες και µη, 

αµοιβές  εκτελεστικών µελών ∆ιοίκησης βάσει απόφασης της Γ.Σ, καθώς επίσης και αµοιβές 

στελεχών για υπηρεσίες εξηρτηµένης  εργασίας. Παρατίθεται πίνακας συναλλαγών κατά την 

υπερδωδεκάµηνη χρήση 08.07.2008 – 30.06.2010 σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24.  

 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  

Πωλήτρια εταιρεία Αγοράστρια εταιρεία 
Ποσά 

συναλλαγής 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ 
SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

915.034,47

Σύνολα   915.034,47

     

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Υποχρεώσεις  

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ 1.183.996,11

 

       ∆εν υπάρχουν πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

       ∆εν υπάρχουν απαιτήσεις 

      ∆εν υπάρχουν συναλλαγές µε ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη ∆ιοίκησης 
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Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 
 

Παρατίθενται  τα σηµαντικότερα  γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήση µέχρι σήµερα. 

• Υπεγράφη την 27.08.2010 µεταξύ της  εταιρείας και της εταιρείας  «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 

ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σύµβαση έργου 

για την Μελέτη, Προµήθεια εξοπλισµού, Εγκατάσταση , Θέσης σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού 

Πάρκου ισχύος 9,99 Mwp .Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα εγκατασταθεί στη θέση «Βαµβακού»,  της 

διοικητικής περιφέρειας του δήµου Πολυδάµαντα του  νοµού Λάρισας σε έκταση περίπου 200 

στρεµµάτων κυριότητος της SELECTED VOLT. Οι εργασίες θα  αρχίσουν στις  αρχές Σεπτεµβρίου 

2010 και Θα ολοκληρωθούν  τον Φεβρουάριο του 2011. Το κόστος της επένδυσης προϋπολογίζεται 

ότι θα ανέλθει σε 27.000.000 € περίπου.  

 

            Ακριβές αντίγραφο  από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ  

            Αχαρνές, 28 Σεπτεµβρίου 2010 

                  Ο  Πρόεδρος  

 

 

 

 

               ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΟΝΤΑΣ 

               Α.∆.Τ Σ.815362 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση  Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 29 

Σεπτεµβρίου 2010. 

Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Ευστάθιος Σ. Πρασσάς 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 12061 

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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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

« SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

    Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

      Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας « SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 30 Ιουνίου 2010, 

τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, 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 
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και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

   Γνώµη 

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

την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 30 Ιουνίου 2010, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 

ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

    Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

     Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 

37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Ευστάθιος Σ. Πρασσάς 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 12061 

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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Γ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2010 

Ποσά σε € 

 Σηµ. 30.06.2010 

   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Ενσώµατα πάγια 6 967.465,05 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 14 18.925,61 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   986.390,66 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 7 28.023,46 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8 7.452.014,33 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  7.480.037,79 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  8.466.428,45 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής   

Μετοχικό Κεφάλαιο 9 7.435.000,00 

Αποτελέσµατα Εις Νέον 10 -192.647,48 

  7.242.352,52 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  7.242.352,52 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις   

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11.1 940.553,26 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 12 270.000,00 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 11.2 13.522,67 

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  1.224.075,93 

Σύνολο υποχρεώσεων  1.224.075,93 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  8.466.428,45 

 
 
Οι καταστάσεις από τις σελίδες 15 έως 34  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

ΑΠΌ 8/7/2009 Εως 30/06/2010 

(Ποσά σε  Ευρώ) 

  
Σηµ

. 

08.07.2008 

30.06.2010 

Πωλήσεις 0,00

Κόστος Πωλήσεων 0,00 

Μικτό αποτέλεσµα 0,00

Έξοδα ∆ιοίκησης (168.445,18)

Άλλα Έξοδα  (72.948,31)

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως (241.393,49)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 29.820,40 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,00 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 13 29.820,40 

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως   προ φόρων (211.573,09)

Φόρος εισοδήµατος 14 18.925,61 

Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες περιόδου (Α) (192.647,48)

Ιδιοκτήτες µητρικής (192.647,48)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00

Σύνολο (192.647,48)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (Β) 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) (192.647,48)

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (241.393,49)

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

(241.393,49)

 

Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης  

  Σηµ. Μετοχικό κεφάλαιο 
Αποτελέσµατα εις 

νέον 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

Ι∆ΡΥΣΗ 8.7.2008   60.000,00 0,00 60.000,00

 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  µετά 
από  φόρους 

 0,00 -192.647,48 -192.647,48

 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  7.375.000,00 0,00 7.375.000,00

Υπόλοιπα 30.06.2010  7.435.000,00 -192.647,48 7.242.352,52

 
Οι καταστάσεις από τις σελίδες 15 έως 34  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

  
08.07.2008    

30.06.2010 

 Λειτουργικές δραστηριότητες    

 Εισπράξεις από απαιτήσεις   8.900,00

Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.   -179.942,04

Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων   -77.396,71

Τόκοι πληρωθέντες   -21,20

 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   -248.459,95

 Επενδυτικές δραστηριότητες    

Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων   -34.346,12

Τόκοι εισπραχθέντες   29.820,40

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)   -4.525,72

 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 7.435.000,00

 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   270.000,00

 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)   7.705.000,00

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)   7.452.014,33

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου   0,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου   7.452.014,33

 
 
Οι καταστάσεις από τις σελίδες 15 έως 34  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων 

1.Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας 

• H εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 (ΦΕΚ 7550/16.7.2008) µε την επωνυµία SELECTED VOLT 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο SELECTED VOLT A.E . Έδρα της 

ορίσθηκε ο δήµος Αχαρνών και ειδικότερα  το 15ο χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος. 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 3 η εταιρεία σκοπός της εταιρείας είναι α) η ίδρυση και λειτουργία µονάδων 

παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων, β) η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και τη Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής 

Αποδόσεως, γ) κάθε συναφή ή παρεµφερή εργασία έχουσα σχέση µε την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και την µελέτη, προµήθεια ή εµπορία του απαραίτητου γι’ αυτές ηλεκτροµηχανολογικού 

εξοπλισµού, δ) η ίδρυση-λειτουργία εργοστασιακών µονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και 

συναρµολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών ενέργειας, του απαιτούµενου προς τούτο εξοπλισµού, καθώς 

και την ίδρυση-λειτουργία εργοστασιακών µονάδων για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκές 

πηγές καθώς και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, ανανεώσιµη ή µη, ε) η 

επί κέρδει διάθεση και εν γένει εκµετάλλευση των παραγοµένων στις εργοστασιακές µονάδες 

προϊόντων καθώς και την επί κέρδει διάθεση και την εν γένει εκµετάλλευση κάθε µορφής ενέργειας 

παραγόµενης ιδίως από ανανεώσιµες πηγές ή µη, στ) η επί κέρδει απόκτηση και περαιτέρω διάδοση 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικής µε τα παραγόµενα στις άνω εργοστασιακές µονάδες 

προϊόντα και ενέργεια. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία να µπορεί: α) να συµµετέχει σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να 

εξαγοράζει οποιαδήποτε επιχείρηση οµοίου ή παρεµφερούς σκοπού. β) να συνεργάζεται µε 

οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να εκµεταλλεύεται 

εργοστασιακές µονάδες παραγωγής ενέργειας ανήκουσες σε τρίτους γ) να αντιπροσωπεύει 

οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό και δ) να διενεργεί κάθε 

εµπορική πράξη εν σχέσει µε τα παραγόµενα προϊόντα και ενέργεια στις άνω εργοστασιακές 

µονάδες. 

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

ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα  (10) ευρώ η  καθεµία. Με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων της 23ης ∆εκεµβρίου 2009 το  µετοχικό  κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  

επτά  εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ευρώ  (7.375.000) µε καταβολή µετρητών 

,µε έκδοση επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων  (737.500) νέων ονοµαστικών µετοχών 

, ονοµαστικής αξίας  10 ευρώ  εκάστης. Έτσι, το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

µετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε επτά εκατοµµύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε  χιλιάδες 
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ευρώ (7.435.000,00) διαιρούµενο σε επτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (743.500) 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη. 

• Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• Η Εταιρεία βάσει του καταστατικού της δύναται να διοικείται από 3 έως 11 µέλη.  

• Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας που θα διοικήσει αυτήν από την καταχώρηση στο 

Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών από την εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση 

της παρούσης εταιρίας µέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, που θα συγκληθεί µέσα στο 

δεύτερο εξάµηνο του δύο χιλιάδες δέκα (2010) θα αποτελείται από τους κκ. Ευριπίδη Χαραλάµπους 

∆οντά , Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο  , Απόστολο Ιωάννου ∆οντά  , Αντιπρόεδρο και 

Νικόλαο Παναγιώτου Παπαδόπουλο  µέλος. 

 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία  

• Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις  έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του 

ιστορικού κόστους.  

• Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, της περιόδου 8/7/2008 έως 

30/06/2010 , 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) 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. 

 
2.1 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφισταµένων προτύπων  

 
    ∆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 
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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 έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 

  

       ∆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.  

 

      ∆ΠΧΑ 3, Επιχειρηµατικές συνενώσεις – αναθεώρηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές  

      περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιούλιου 2009). 

• Το αναθεωρηµένο πρότυπο συνεχίζει να εφαρµόζει την µέθοδο της αγοράς στις επιχειρηµατικές  

συνενώσεις, µε µερικές σηµαντικές αλλαγές. Για παράδειγµα όλες οι πληρωµές για την εξαγορά µιας 

επιχείρησης πρέπει να καταχωρηθούν στην εύλογη τους αξία την ηµεροµηνία της εξαγοράς, µε τις 

ενδεχόµενες πληρωµές ταξινοµηµένες σαν χρέος επανεκτιµηµένες µεταγενέστερα µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων. Υπάρχει µια επιλογή στην βάση κάθε ξεχωριστής εξαγοράς να 

επιµετρηθεί η µειοψηφική συµµετοχή στην εξαγορασθείσα οντότητα, είτε σε εύλογη αξία είτε κατά 

το ποσοστό της εν λόγω µειοψηφικής συµµετοχής στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της 

αποκτηθείσας εταιρείας , που αναλογεί στο ενδιαφέρον του για µη- έλεγχο της εταιρείας. Όλα τα 

σχετικά µε την εξαγορά κόστη θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν στα έξοδα. Η εταιρεία θα εφαρµόσει 

το τροποποιηµένο ∆ΠΧΑ 3 σε τυχόν  επιχειρηµατικές συνενώσεις από την 1 Ιανουαρίου 2010. 

 

        ∆ΠΧΑ 8 Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί τοµείς  

• Η παράγραφος 34 τροποποιείται στο ως κατωτέρω νέο κείµενο που παρατίθεται πριν την 

τροποποίηση: 

...Για τους σκοπούς του παρόντος ∆ΠΧΑ, οµάδα οντοτήτων για τις οποίες αναφέρουσα οντότητα 

γνωρίζει ότι υπόκεινται σε κοινό έλεγχο, θεωρείται ενιαίος πελάτης. Μια δηµόσια αρχή (εθνική, 

κρατική, περιφερειακή, εδαφική, τοπική ή ξένη και οι οντότητες οι οποίες, εν γνώσει της 

αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, θα τελούν υπό τον έλεγχο αυτής της δηµόσιας αρχής 
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θεωρούνται ως ένας ενιαίος πελάτης. Το ανωτέρω κείµενο τροποποιήθηκε και προστέθηκε η 

παράγραφος 36Β ως εξής : 

•       ...Για τους σκοπούς του παρόντος ∆ΠΧΑ, οµάδα οντοτήτων για τις οποίες αναφέρουσα 

οντότητα    γνωρίζει ότι υπόκεινται σε κοινό έλεγχο, θεωρείται ενιαίος πελάτης,. Ωστόσο, 

απαιτείται κρίση προκειµένου να εκτιµηθεί εάν µια δηµόσια αρχή συµπεριλαµβανοµένων των 

κρατικών οργανισµών και παρόµοιων τοπικών, εθνικών ή διεθνών φορέων) και οι οντότητες οι 

οποίες, εν γνώσει της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, τελούν υπό τον έλεγχο αυτής της 

δηµόσιας αρχής θεωρούνται ως ένας ενιαίος πελάτης. Κατά την εκτίµηση αυτή, η αναφέρουσα 

οντότητα λαµβάνει υπόψη την έκταση της οικονοµικής ολοκλήρωσης µεταξύ των οντοτήτων αυτών.  

• 36B Το ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών (αναθεωρηµένο το 2009) τροποποίησε την 

παράγραφο 34 για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2011 ή µεταγενέστερα. 

Εάν µια οικονοµική οντότητα εφαρµόσει το ∆.Λ.Π. 24 (όπως τροποποιήθηκε το 2009) για 

προγενέστερη περίοδο, η τροποποίηση της παραγράφου 34 εφαρµόζεται και σε εκείνη την 

προγενέστερη περίοδο. Η ανωτέρω τροποποίηση δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας.  

 

       Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ,εφαρµόζεται 

       για τις περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009) 

• Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες  παραχώρησης. Η 

διερµηνεία δεν επηρεάζει τις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας.  

       Ε∆∆ΠΧΑ 15: Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων 

• Σκοπός της ∆ιερµηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα: Αν οι 

συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 11 ή του ∆ΛΠ 18. Πότε 

θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής ακινήτων.Η 

παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόµενων 

µε αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε 

µέσω υπεργολάβων. Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της ∆ιερµηνείας 15 είναι 

οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι 

συµφωνίες µπορεί να περιλαµβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. Η τροποποίηση 

αυτή δεν σχετίζεται µε τις λειτουργίες της εταιρείας. 
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         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. Η διερµηνεία δεν επηρεάζει τις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας.  

 

        Ε∆∆ΠΧΑ 17 - ∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους ιδιοκτήτες(εφαρµόζεται  

          για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιούλιου 2009). 

• Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της διανοµής µη χρηµατικών περιουσιακών 

στοιχείων όταν η υποχρέωση έχει υποβληθεί και η διανοµή έχει λάβει χώρα. Αυτή, περιλαµβάνει 

διανοµή τόσο συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων όσο και πιο περίπλοκες συναλλαγές, όπως 

διασπάσεις εταιρειών. Οι εν λόγω οδηγίες δεν έχουν εφαρµογή όταν το περιουσιακό στοιχείο που 

µεταβιβάζεται ελέγχεται από την ίδια οντότητα πριν και µετά την συναλλαγή, άρα δεν έχει σχέση µε 

διανοµές µεταξύ θυγατρικής και µητρικής εταιρείας, ούτε µε µεταβιβάσεις µεταξύ θυγατρικών οι 

οποίες θεωρούνται κατ’ εκτίµηση διανοµές. Επίσης δεν έχουν εφαρµογή εάν µια µητρική εταιρεία 

διανέµει µέρος της επένδυσης της σε µια θυγατρική, δηµιουργώντας µια µειοψηφική συµµετοχή αλλά 

διατηρώντας τον έλεγχο. Σε αυτήν την περίπτωση η διανοµή λαµβάνεται υπόψη σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ∆ΛΠ 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008). Περαιτέρω, η διερµηνεία 

διευκρινίζει πως έχει εφαρµογή µόνο σε διανοµές όπου όλοι οι µέτοχοι λαµβάνουν ίση µεταχείριση. Εάν 

µια οντότητα διανέµει περιουσιακά στοιχεία στους µετόχους της οι οποίοι αποτελούν συγχρόνως µια 

µητρική εταιρεία και µη ελέγχουσα πλειοψηφία, ολόκληρη η διανοµή βρίσκεται εκτός του πεδίου 

εφαρµογής της διερµηνείας καθώς µέρος των περιουσιακών στοιχείων που µεταβιβάζονται ελέγχονται 

από την ίδια οντότητα πριν και µετά την µεταβίβαση. Η τροποποίηση αυτή δεν σχετίζεται µε τις 

λειτουργίες της εταιρείας.  

 

      Ε∆∆ΠΧΑ 18, Μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από πελάτες (εφαρµόζεται για ετήσιες 

       Λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιούλιου 2009). 

• Η διερµηνεία 18 διευκρινίζει τις προϋποθέσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες µία 

οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη, κάποιο ενσώµατο πάγιο, το οποίο η οντότητα πρέπει στη 

συνέχεια να χρησιµοποιήσει είτε για να συνδεθεί ο πελάτης σε ένα δίκτυο είτε για να παρέχει στον 

πελάτη απρόσκοπτη πρόσβαση σε προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών (όπως η προµήθεια ηλεκτρικής 

ενέργειας, φυσικού αερίου ή νερού). Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οντότητα λαµβάνει µετρητά από 
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έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή ενσώµατου 

παγίου έτσι ώστε να συνδεθεί ο πελάτης σε ένα δίκτυο ή να παρέχει στον πελάτη συνεχή πρόσβαση 

στην παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών (ή και τα δύο). Η βασική αρχή της Ε∆∆ΠΧΑ 18 είναι ότι όταν 

τα ενσώµατα πάγια που µεταφέρονται από έναν πελάτη αποτελούν περιουσιακό στοιχείο στο πλαίσιο 

του IASB-πλαισίου από την πλευρά του αποδέκτη, ο αποδέκτης πρέπει να αναγνωρίσει το 

ενσώµατο πάγιο στις οικονοµικές του καταστάσεις. Αν ο πελάτης συνεχίζει να ελέγχει το προς 

µεταφορά ενσώµατο πάγιο, ο ορισµός του στοιχείου ενεργητικού δεν θα πληρείται ακόµη και εάν η 

ιδιοκτησία του ενσώµατου παγίου µεταβιβάζεται στο φυσικό αγαθό ή άλλη οντότητα αποδέκτη. Το 

τεκµαρτό κόστος αυτού του περιουσιακού στοιχείου είναι η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της 

µεταβίβασης. Εάν υπάρχουν ξεχωριστά διακριτές υπηρεσίες που λήφθηκαν από τον πελάτη σε 

αντάλλαγµα για τη µεταβίβαση, τότε ο δικαιούχος θα πρέπει να χωρίσει την συναλλαγή σε επιµέρους 

συνιστώσες, όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 18. Η Ε∆∆ΠΧΑ 18, η οποία ισχύει για µεταφορές 

περιουσιακών στοιχείων που έχουν ληφθεί κατά την ή µετά την 1 Ιουλίου, 2009, δεν σχετίζεται µε 

την δραστηριότητα της εταιρείας καθώς δεν έχουν ληφθεί περιουσιακά στοιχεία από πελάτες.  

 

       ∆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 εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.  

 

        ∆ΛΠ 27, Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις – (τροποποίηση) πελάτες 

       (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιούλιου 2009). 

• Με βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο 

αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε 

περίπτωση απώλειας  του ελέγχου τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετρείται σε εύλογη αξία 

και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Τον Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π. 27 

τροποποιήθηκε επίσης µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009, για να 

διευκρινίσει ότι όταν µια επένδυση σε θυγατρική λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 και 
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ταξινοµηθεί ως κατεχόµενη για πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α.5, το ∆.Λ.Π. 39 συνεχίζει να 

εφαρµόζεται. Μεταξύ των άλλων αποσαφηνίζεται ότι οι µεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα σε µια 

θυγατρική, τα οποία δεν έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων 

κεφαλαίων. Το εν λόγω πρότυπο δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

2.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα :  

• Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να 

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην 

οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και 

αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές : 

• (α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της 

εταιρείας, αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο η 

εταιρεία λειτουργεί, δηλαδή το ευρώ. 

• (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα 

βάσει των ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από 

συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις 

υπάρχουσες ισοτιµίες, 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 Ενσώµατα Πάγια:  

• Τα ενσώµατα πάγια  αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως τους  µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις 

τυχόν προβλέψεις αποµείωσης  της αξίας τους.  

• Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. 

Σηµαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές 

προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα 

των αντίστοιχων παγίων. 

• Τα στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρση τους ή 

όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά  οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι 

ζηµίες που προκύπτουν από την διαγραφή ενός παγίου περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της 

χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

• Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
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λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Για τα παραγωγικά ακίνητα 

που αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια 

κεφάλαια κατά την πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες 

ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές 

αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) 

καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι  αποσβέσεις των 

λοιπών παγίων στοιχείων λογίζονται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης βάσει της εκτιµώµενης  

ωφέλιµης  ζωής των παγίων. 

• Τα παραγωγικά ακίνητα ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και βρίσκονται στο 

στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος µειωµένα κατά τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Το 

κόστος περιλαµβάνει επαγγελµατικές αµοιβές και λοιπά έξοδα  κτήσης τους. Η απόσβεση αυτών των 

ακινήτων όπως και των υπολοίπων της εταιρείας  αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι έτοιµα για χρήση. 

 

2.5  Κόστος ∆ανεισµού: 

• Η  Εταιρεία  έχει  υιοθετήσει το λογιστικό χειρισµό που προβλέπεται από το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 23, 

βάσει του οποίου, το κόστος δανεισµού (ανεξάρτητα από το αν αφορά δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές 

παγίων και εγκαταστάσεων) προσαυξάνει την αξία κτήσης των παγίων που αφορά.  

 

2.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία:  

• Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η 

οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 έτη. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του 

λογισµικού καταχωρούνται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται.  

 

2.7 Αποµείωση αξίας  Περιουσιακών Στοιχείων εκτός της υπεραξίας: 

• Η ανακτήσιµη αξία ενός παγίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου εκτιµάται  όποτε υπάρχει ένδειξη ότι 

ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να έχει αποµειωθεί  και αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης  όταν η 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. Ως ανακτήσιµο  ποσό 

αναγνωρίζεται το µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσεως του 

περιουσιακού στοιχείου. Καθαρή τιµή πωλήσεως είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώληση 

ενός περιουσιακού στοιχείου σε µια αντικειµενική συναλλαγή µεταξύ µερών που γνωρίζουν και 

επιθυµούν τη συναλλαγή, µετά την αφαίρεση κάθε άµεσης δαπάνης διαθέσεως. Αξία χρήσεως είναι η 

παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένονται να προκύψουν από τη 

συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεση του κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής 

του. 

• Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία 
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προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η ζηµία αποµείωσης 

µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

• Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης αξίας, 

στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί 

εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. Η αναστροφή της ζηµίας 

αποµείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε 

αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

• Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές 

µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. 

 

2.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα:  

• Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, άµεσης  ρευστοποίησης. 

 

2.9 Λογαριασµοί Απαιτήσεων:  

• Οι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία µετά από προβλέψεις για  µη  

εισπρακτέα υπόλοιπα. Ο υπολογισµός για επισφαλείς απαιτήσεις γίνεται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η 

είσπραξη  µέρους ή ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού. 

 

2.10 Μετοχικό κεφάλαιο:  

• Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο 

µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων 

µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει 

περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

 

2.11 ∆ανεισµός:  

• Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου.  
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2.12 Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες  

Απαιτήσεις: 

• Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νοµική ή τεκµαρτή  υποχρέωση ως 

αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση της µέσω εκροής πόρων και µία 

αξιόπιστη εκτίµηση της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε 

κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται 

αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης 

(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η 

εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. 

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 

παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό 

επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

2.13 Παροχές στο προσωπικό: 

• Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος 

καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

• Παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία:Η µελλοντική υποχρέωση για αποζηµίωση του προσωπικού 

λόγω συνταξιοδότησης προσδιορίζεται µε βάση αναλογιστική µελέτη.  

• Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών 

στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά 

κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται  

από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβαλλόµενης πιστωτικής µονάδος 

(projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 

µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

• Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά 

δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων 

στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την 

περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο 

υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 
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2.14 Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα:   

• Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται συνταξιοδοτικά και ιατροφαρµακευτικά από τον κύριο κρατικό 

ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου 

µισθού του στο ταµείο, και τµήµα  της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία. Κατά την 

συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών 

παροχών στους εργαζοµένους και κατά συνέπεια η εταιρεία  δεν έχει καµία νόµιµη ή τεκµαιρόµενη 

υποχρέωση για καταβολή παροχών συντάξεως και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στο προσωπικό της. 

 

2.15 Φόροι  εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος):  

• Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος, υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 

οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων 

φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως αναµορφώθηκαν 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή. Η  αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως 

(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

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

Οι αναµενόµενες  φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται 

και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για 

όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση 

που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο  φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα 

προσωρινή διαφορά µπορεί  να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις για την  τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται 

να πληρωθεί στις  φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές) µε την χρήση φορολογικών 

συντελεστών και φορολογικών νόµων  που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 

2.16 Προβλέψεις:  

• Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζηµιώσεις, 

καταχωρούνται όταν: 

• Υπάρχει µία παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, 

• Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της δέσµευσης και, 

• Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 
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2.17 Αναγνώριση εσόδων: 

• Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και 

λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.  

• Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

• Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία  παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη. 

• Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 

υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

• Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου. Επειδή τα έσοδα από τόκους αφορούν σε βραχυπρόθεσµη περίοδο έως 6 

µήνες το πραγµατικό επιτόκιο ταυτίζεται µε το ονοµαστικό. 

• Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

2.18 Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα:  

• Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εµφανίζονται στον Ισολογισµό της 

εταιρείας όταν η εταιρεία είναι συµβαλλόµενο µέρος µίας τέτοιας σύµβασης χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του ισολογισµού   περιλαµβάνουν διαθέσιµα και τραπεζικό 

δανεισµό. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίµησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στη 

συνέχεια. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα  παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της 

καθαρής θέσης βάσει του περιεχοµένου  των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, 

µερίσµατα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις,  λογιστικοποιούνται  ως έξοδα  ή έσοδα αντίστοιχα. 

• Πραγµατική αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στους ισολογισµούς για βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και τις 

λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγµατικές τους αξίες λόγω του 

βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα τους.  

• Πιστωτικός κίνδυνος: Η διοίκηση εκτιµά ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί πιστωτικοί κίνδυνοι. 

• Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγµατικός κίνδυνος: Ο τραπεζικός δανεισµός της εταιρείας είναι σε ευρώ 

και βραχυπρόθεσµος και κατά συνέπεια ο  συναλλαγµατικός κίνδυνος δεν είναι σηµαντικός. Η εταιρεία 

δεν χρησιµοποιεί παράγωγα σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα για την µείωση του κινδύνου µεταβολής 

επιτοκίων. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων η διοίκηση της εταιρείας 

εκτιµά ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από την πιθανή µεταβολή επιτοκίων. 

• Κίνδυνος Αγοράς: Εξ αιτίας της ιδιαιτερότητας του πωληθέντος  προϊόντος ο ανωτέρω κίνδυνος δεν 

είναι σηµαντικός. 
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2.19 Κέρδη ανά Μετοχή:  

• Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου µετά από φόρους, µε το 

µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της κάθε χρήσεως/ περιόδου. 

 

2.20 ∆ιανοµή µερισµάτων:  

• Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους  καταχωρείται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από 

την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

2.21 Μισθώσεις:  

• Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 

τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 

• Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση την  

σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

• Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση την σταθερή 

µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

 

2.22 Κρατικές επιχορηγήσεις:  

• Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα βάσει 

της αρχής της συσχέτισης των εσόδων µε τα έξοδα και απεικονίζονται στα αποτελέσµατα αφαιρετικά 

των αντίστοιχων εξόδων. 

• Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο παθητικό 

ως έσοδα επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των 

σχετικών παγίων. 

• Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. 

• Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη , αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να  υπάρχει αντιστοίχιση µε τα  κόστη που 

προορίζονται να αποζηµιώσουν. 

• Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται  µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις  

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται  ως έσοδα 

στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο στην αναµενόµενη ωφέλιµη  ζωή 

των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.  
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3.∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες  χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

• Η εταιρεία εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως συναλλαγµατικό κίνδυνο, 

πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο πτώσης πωλήσεων, κίνδυνο µεταβολής α ύλης αγοράς, κίνδυνο αγοράς , 

κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο ρευστότητας . Η διαχείριση κινδύνων 

διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, η οποία λειτουργεί µε 

συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το γενικό πρόγραµµα 

διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου και κατ΄ επέκταση της εταιρείας εστιάζεται στη  προβλεψιµότητα των   

χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση 

στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και 

κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση 

συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 

πιστωτικός κίνδυνος. 

α. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

• Οι συναλλαγές εταιρείας  διενεργούνται σε ευρώ. Εποµένως δεν υπάρχει συναλλαγµατικός κίνδυνος που  

να έχει επιπτώσεις στην θέση της εταιρείας.   

        β. Πιστωτικός κίνδυνος 

• Η εταιρεία έχει υπογράψει σύµβαση µε την ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε (∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας  ) , εποµένως θεωρείται ότι δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος.  

         γ. Κίνδυνος πτώσης πωλήσεων 

•  ∆εν υφίσταται . 

         δ. Κίνδυνος αγοράς  

• Κίνδυνος τιµής: ∆εν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος λόγω της ιδιαιτερότητας του πωληθέντος προϊόντος 

(ηλεκτρική ενέργεια) και των συµβάσεων που έχουν υπογραφεί. 

• Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο . 

         ε .Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των  

         επιτοκίων  

•  Η εταιρεία  έχει  προθεσµιακές καταθέσεις σε €  που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου .Με την έναρξη όµως των έργων του φωτοβολταικού πάρκου θα χρησιµοποιηθούν για τις 

ανάγκες του και εποµένως δεν υπάρχει κίνδυνος από την µείωση των επιτοκίων . 

     στ. Κίνδυνος Ρευστότητας  

• Η εταιρεία έχει εγκεκριµένα χρηµατοδοτικά όρια . Στα πλαίσια διαχείρισης του συγκεκριµένου κινδύνου 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συνεργασία κυρίως της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης, διαχειρίζεται τις 

ανάγκες ρευστότητας της  µέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραµµατισµένων πληρωµών. Οι 
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ανάγκες της ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες (καθηµερινή, εβδοµαδιαία, 

µηνιαία βάση). Η εταιρεία  διατηρεί µετρητά και καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώστε να 

καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας για διάστηµα τουλάχιστον έως και 40 ηµερών.   

 

       3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών:  

• Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 

(χρηµατιστήρια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. 

• Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζεται µέσω τεχνικών αποτίµησης, και µε την χρήση µεθόδων και παραδοχών που στηρίζονται 

σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

• Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονοµαστικές τους αξίες κατάλληλα 

προσαρµοσµένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήµατος και τις εκτιµήσεις για τις 

απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

4.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 ετήσιες 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 . 
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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. 

 

5.Πληροφορίες ανά τοµέα 

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας. Το καθεστώς πώλησης ενέργειας αυτή τη στιγµή στη Ελλάδα  δίνει τη δυνατότητα να 

πωλείται µόνο στη ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ , εποµένως δεν υπάρχουν τοµείς που θα µπορούσαν να δοθούν 

πληροφορίες και όταν ακόµη αρχίσει η παραγωγική διαδικασία. 

 
 

6.Ενσώµατα πάγια 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα – Οικόπεδα 
Κτίρια - Τεχ. 

Έργα 

Ακινητοποιήσεις υπό 

Εκτέλ & Προκαταβ. 
Σύνολο 

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, 
Βελτιώσεις-µεταφορές 

943.853,62 11.567,03 12.044,40 967.465,05

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 
Καταστροφές 

0,00 0,00  0,00  0,00

Σύνολο Αξίας  30/06/2010 943.853,62 11.567,03 12.044,40 967.465,05

Αξία Αποσβέσεων 30/06/2009 0,00 0,00  0,00  0,00

Μειώσεις Αποσβεσθέντων 0,00 0,00  0,00  0,00

Τακτικές Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00  0,00  0,00

Σύνολο Αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2010 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναπόσβεστη Αξία 30/06/2010 943.853,62 11.567,03 12.044,40 967.465,05

 
 

7.Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 

 30.06.2010 

Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο  27.943,46

Λοιπές απαιτήσεις 80,00

Υπόλοιπο λοιπών απαιτήσεων και προκαταβολών 28.023,46
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8.Ταµιακά διαθέσιµα και Ταµιακά ισοδύναµα  

 

 30.06.2010 

Ταµείο µετρητά 2.223,48

Καταθέσεις σε ευρώ 7.449.790,85

Σύνολο 7.452.014,33

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

 

9.Μετοχικό Κεφάλαιο 

• Το κεφάλαιο κατά την ίδρυση  της εταιρείας το 2008 ορίστηκε  σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, 

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

καθεµία. 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23ης ∆εκεµβρίου 2009 το  µετοχικό  

κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  επτά  εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ευρώ  

(7.375.000) µε καταβολή µετρητών ,µε έκδοση επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων  

(737.500) νέων ονοµαστικών µετοχών , ονοµαστικής αξίας  10 ευρώ  εκάστης. 

• Έτσι, το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε 

επτά εκατοµµύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε  χιλιάδες ευρώ (7.435.000,00) διαιρούµενο σε 

επτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (743.500) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 

δέκα (10) ευρώ έκαστη. 

 
 

10.Αποτελέσµατα εις νέον  

 

 30.06.2010 

Αποτελέσµατα εις Νέον  -192.647,48

Σύνολο -192.647,48
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11.Ανάλυση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 

11.1 Προµηθευτές 
 

  

 30.06.2010 

Προµηθευτές  940.553,26

Επιταγές πληρωτέες 0,00

Σύνολο 940.553,26

 

 

11.2 Εµπορικές & λοιπές υποχρεώσεις 

  

 30.06.2010 

Λοιπές υποχρεώσεις 8,900,00 

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4.622,67 

Σύνολο 13.522,67 

 
 

12.Βραχυπρόθεσµα δάνεια 

 

 30.06.2010 

Χρηµατική διευκόλυνση από εταιρεία του οµίλου 270.000,00

Σύνολο 270.000,00

 
 

13.Ανάλυση χρηµατοοικονοµικού κόστους 

 
 
 

 30.06.2010 

Έσοδα από τόκους 29.820,40 

Χρεωστικοί τόκοι 0,00 

Αποτέλεσµα  29.820,40 
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14.Αναβαλλόµενοι φόροι 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

 30.06.2010 

Εξόδων εγκατάστασης 18.925,61

Σύνολο 18.925,61

 
• Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση  υπολογίστηκε µε συντελεστή 24% και καταχωρήθηκε σε 

µείωση των ζηµιών της χρήσης στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

15.Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

• ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από  ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 

16. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

• Η εταιρεία  δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για  την χρήση που έκλεισε την 30.6.2010  

 

 

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

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  

Πωλήτρια εταιρεία Αγοράστρια εταιρεία 
Ποσά 

συναλλαγής 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 915.034,47

Σύνολα   915.034,47

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Υποχρεώσεις  

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ 1.183.996,11

 

        ∆εν υπάρχουν πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

       ∆εν υπάρχουν απαιτήσεις 

      ∆εν υπάρχουν συναλλαγές µε ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη ∆ιοίκησης 
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18. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 

 
   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ                         €    1.038,36 

   Αγορές παγίων από Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ                                              €    913.996,11 

                                                                                                                                          915.034,47 

 

19. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

• Υπεγράφη την 27.08.2010 µεταξύ της εταιρείας  και της εταιρείας  «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 

ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σύµβαση έργου 

για την Μελέτη, Προµήθεια εξοπλισµού, Εγκατάσταση , Θέσης σε λειτουργία Φωτοβολταικού 

Πάρκου ισχύος 9,99 Mwp .Το Φωτοβολταικό Πάρκο θα εγκατασταθεί στη θέση «Βαµβακού»,  της 

διοικητικής περιφέρειας του δήµου Πολυδάµαντα του  νοµού Λάρισας σε έκταση περίπου 200 

στρεµµάτων κυριότητος της SELECTED VOLT. Οι εργασίες άρχισαν στις  αρχές Σεπτεµβρίου 2010 

και αναµένεται να ολοκληρωθούν  τον Φεβρουάριο του 2011. Το κόστος της επένδυσης 

προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 27.000.000 € περίπου.  

 
 

∆ιαδυκτιακός τόπος ανάρτησης των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών   

• Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι καταχωρηµένες στο διαδίκτυο στη 

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

διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 

ηµεροµηνία σύνταξής τους. 

 

Υπεύθυνοι σύνταξης 

• Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 08/07/2008 - 

30/06/2010 και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε  αυτές είναι οι: 

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

• ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ.∆ΟΝΤΑΣ ,Αντιπρόεδρος του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

• ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΕΤΗ, Υπεύθυνη Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ                                  Ο Αντιπρόεδρος  του  ∆.Σ                          Η υπεύθυνη οικονοµικών  

 και ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                                                                                     υπηρεσιών  

 

 

 

    ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΟΝΤΑΣ            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ.∆ΟΝΤΑΣ        ΑΡΕΤΗ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
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Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 

 


