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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 2010 και τις σχετικές 

καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της 

εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες 

επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 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 να εκφράσουμε 

συμπέρασμα 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 οικονομικής 

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 
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μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 

διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 
Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

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

 

 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2011 
Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

Εμμανουήλ Ν. Μανουσάκης 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 27271 

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 2010 

 (Ποσά Σε Ευρώ) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2010 30.6.2010
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 5 329.975,70 328.475,70
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12 844,90 844,90
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 330.820,60 329.320,60
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 6 1.971,70 43,71
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7 12.921,80 16.924,16
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 14.893,50 16.967,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 345.714,10 346.288,47
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο 8 60.000,00 60.000,00
Αποτελέσματα Εις Νέον 9 -10.204,84 -6.212,73
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 49.795,16 53.787,27
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 295.618,95 292.501,20
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 11 299,99 0,00
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 295.918,94 292.501,20
Σύνολο υποχρεώσεων 295.918,94 292.501,20
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 345.714,10 346.288,47  

 
Οι καταστάσεις από τις σελίδες 9 έως 28  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

(Ποσά σε  Ευρώ) 

                                              
01.07.2010 
30.09.2010

01.10.2010 
31.12.2010

01.07.2010 
31.12.2010

01.07.2009 
31.12.2009

01.10.2009 
31.12.2009

01.07.2010 
31.12.2009

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 (864,71) (3.106,40) -3.971,11 (480,59) (812,68) (1.293,27)

Αλλα Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως -864,71 -3.106,40 -3.971,11 -480,59 -812,68 -1.293,27

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

Χρηματοοικονομικά έξοδα (20,00) (1,00) (21,00) 0,00 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -20,00 -1,00 -21,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρά Κέρδη/Ζημίες Χρήσεως  προ φόρων -884,71 -3.107,40 -3.992,11 -480,59 -812,68 -1.293,27

Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρά Κέρδη / Ζημίες περιόδου -884,71 -3.107,40 -3.992,11 -480,59 -812,68 -1.293,27

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) -884,71 -3.107,40 (3.992,11) -480,59 -812,68 (1.293,27)

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

(864,71) (3.106,40) (3.971,11) (480,59) (812,68) (1.293,27)

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

(864,71) (3.106,40) (3.971,11) (480,59) (812,68) (1.293,27)
 

                                   Οι καταστάσεις από τις σελίδες 9 έως 28  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης  

Σημ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο Ιδιες μετοχές
Λοιπά 

αποθεματικά
Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπα 30.06.2009 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.726,00 55.274,00

 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.293,27 -1.293,27

-  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2009 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.019,27 53.980,73

Σημ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο Ιδιες μετοχές
Λοιπά 

αποθεματικά
Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπα 30.06.2010 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.212,73 53.787,27

 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.992,11 -3.992,11

-  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2010 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.204,84 49.795,16

 
                            Οι καταστάσεις από τις σελίδες 9 έως 28  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών  

 
01.07.2010  
31.12.2010

01.07.2009 
31.12.2009

 Λειτουργικές δραστηριότητες  

 Εισπράξεις από απαιτήσεις  0,00 0,00

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.  -2.981,36 -4.411,24

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

Τόκοι πληρωθέντες  -21,00 -18,20

 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  -3.002,36 -4.429,44

 Επενδυτικές δραστηριότητες  

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

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

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών ,συγγενών ,κοινοπραξιών κπλ 0,00 0,00

Χορηγήσεις δανείων σε εταιρείες του ομίλου -1.000,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες  0,00 0,00

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -1.000,00 0,00

 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 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)  0,00 0,00

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)  -4.002,36 -4.429,44

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  16.924,16 22.843,85

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  12.921,80 18.414,41
 

 
Οι καταστάσεις από τις σελίδες 9 έως 28  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Επιλεγμένες σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 

01.07.2010-31.12.2010 

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.ΦΑ.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 ( ΡΑΕ ) με το 01.10.2010 έγγραφό της διαβίβασε την υπ΄αριθμ. 

1402/2010 απόφασή της με την οποία χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό 

βιοαερίου στην εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ 

«Ε.ΒΙ.Φ.Α.Ε.» , ισχύος 5,252 MW στη θέση «Βαμβακού» του ∆ήμου Πολυδάμαντα του Νομού 

Λαρίσης, διάρκειας 25 ετών .  

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 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. 
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2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία 

 Οι συνημμένες  ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την περίοδο από 01.7.2010 έως 

31.12.2010  της διαχειριστικής χρήσης 01.07.2010 έως 30.06.2011 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με 

την αρχή του ιστορικού κόστους.  

 Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, της περιόδου 01.7.2010 έως 

31.12.2010, 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) 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 

μητρική εταιρεία συμμετέχει έμμεσα στο κεφάλαιο της εταιρείας μέσω της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό 100%.  

 
2.1 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφισταμένων προτύπων  
 
Α. Πρότυπα και ∆ιερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2010-2011  
 
 ∆ΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»  

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

2009.[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 494/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 3 Ιουνίου 2009, L 149 - 

12.6.2009] 

Το τροποποιημένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συμμετοχής σε 

θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το 

λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της 
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απώλειας του ελέγχου θυγατρικής.  

Η έγκριση των τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 27 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα διεθνή πρότυπα 

χρηματοοικονομικής αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, ∆ΠΧΑ 4, ∆ΠΧΑ 5, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 14, ∆ΛΠ 21, 

∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 31, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 39 και στη διερμηνεία 7 της Μόνιμης Επιτροπής 

∆ιερμηνειών (ΜΕ∆) προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των διεθνών λογιστικών 

προτύπων. 

Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

 ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»  

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

2009.[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 495/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιουνίου 2009, L 149 - 

12.6.2009] 

Το αναθεωρημένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων 

επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν: 

α) Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει, 

β) Τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση 

επιχειρήσεων και 

γ) Τα μελλοντικά αποτελέσματα.  

Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν: 

α) Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιμετρά 

τυχόν μη ελέγχουσα συμμετοχή στον αποκτώμενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό 

τους επί της μη ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του 

αποκτώμενου. 

β) Την καταχώριση στα αποτελέσματα, δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και 

γ) Την καταχώριση στα αποτελέσματα, μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου 

τιμήματος.  

       Η έγκριση του αναθεωρημένου ∆ΠΧΑ 3 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ ∆ΠΧΑ 1, 

∆ΠΧΑ 2, ∆ΠΧΑ 7, στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) 12, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 

33, ∆ΛΠ 34, ∆ΛΠ 36, ∆ΛΠ 37, ∆ΛΠ 38, ∆ΛΠ 39 και στη διερμηνεία 9 της Επιτροπής 

∆ιερμηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. 
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Η  διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

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

πληροφόρησης» 

Εφαρμόζεται  , το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που 

αρχίζει μετά τις 31 ∆εκεμβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 25ης Νοεμβρίου 2009, L 311/6  - 26.11.2009] 

 Οι τροποποιήσεις του προτύπου αποσκοπούν στο να καταστήσουν ευχερέστερη τη χρήση του  και την 

τροποποίησή του μελλοντικά. Επιπλέον, διαγράφονται από το πρότυπο μερικές παρωχημένες 

μεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαμβάνονται μερικές ήσσονος σημασίας αναδιατυπώσεις. Οι 

ουσιαστικές  απαιτήσεις παραμένουν αμετάβλητες. 

 

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

Εφαρμόζεται  , το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που αρχίζει 

μετά τις 31 ∆εκεμβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 244/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης 

Μαρτίου 2010, L 77/42  - 24.3.2010] 

 Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 2 διευκρινίζει τη λογιστική μεταχείριση των συναλλαγών που βασίζονται 

στην αξία των μετοχών, στις οποίες ο πάροχος αγαθών ή υπηρεσιών πληρώνεται τοις μετρητοίς και η 

υποχρέωση αναλαμβάνεται από άλλη οντότητα του ομίλου (συναλλαγές ομίλων οι οποίες αφορούν 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά).  

Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.  

Επιπρόσθετα με τον ανωτέρω κανονισμό η ∆ιερμηνεία 8 και η ∆ιερμηνεία 11 της Επιτροπής 

∆ιερμηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) , που αναφέρονται 

στο ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών», απαλείφονται. 

  

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

 Εφαρμόζεται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που αρχίζει 

μετά τις 30 Ιουνίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 839/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης 

Σεπτεμβρίου του 2009, L 244/6  - 16.9.2009] 

     Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζονται, σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή 



  
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.7.2010-31.12.2010 

 
 

 13 

τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. 

     Επειδή η εταιρεία δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ∆ΛΠ 39  η τροποποίηση 

αυτή δεν εφαρμόζεται. 

 Ε∆∆ΠΧΑ 12 «∆ιακανονισμοί για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας»  

 Εφαρμόζεται  , το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που αρχίζει 

μετά τις 30 Μαρτίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 254 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης 

Μαρτίου του 2009, L 80/5  - 26.3.2009] 

    Η διερμηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες (διακανονισμούς) 

παραχώρησης δημόσιων υπηρεσιών.  

    Το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS) 1, η IFRIC 4 και η διερμηνεία 29 της 

μόνιμης επιτροπής διερμηνειών (ΜΕ∆-SIC) τροποποιούνται σύμφωνα με το προσάρτημα Β της IFRIC 

12 όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού . 

   Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

 Ε∆∆ΠΧΑ 15 «Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας» Εφαρμόζεται, το αργότερο, 

από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που αρχίζει μετά τις  31 ∆εκεμβρίου 

2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου του 2009, L 

191/5  - 23.7.2009] 

    Η διερμηνεία διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά με το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους 

λογαριασμούς τα έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν μια σύμβαση κατασκευής 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ∆.Λ.Π. 11 Συμβάσεις Κατασκευής ή του ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα. 

      Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

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

Εφαρμόζεται  , το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που αρχίζει 

μετά τις  30 Ιουνίου  2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 460 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης 

Ιουνίου  του 2009, L 139/6  - 5.6.2009]  

    Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου 

νομίσματος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους 

όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ∆ΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται  
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από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το 

αντισταθμιζόμενο στοιχείο.  

    Επειδή η εταιρεία δεν εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης για οποιαδήποτε επένδυση σε 

εκμετάλλευση στο εξωτερικό, η διερμηνεία δεν θα έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

 Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους»  

Εφαρμόζεται  , το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που αρχίζει 

μετά τις  31 Οκτωβρίου  2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1142 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 

26ης Νοεμβρίου του 2009, L 312/8  - 27.11.2009]. 

     Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων μη αμφίδρομων  (non-

reciprocal) διανομών στοιχείων ενεργητικού από την οικονομική οντότητα στους μετόχους που 

ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως μέτοχοι : α) διανομές μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και 

β) διανομές που δίνουν στους μετόχους την επιλογή απολαβής είτε μη χρηματικών στοιχείων 

ενεργητικού είτε μετρητών.  

    Το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS) 5 και το διεθνές λογιστικό πρότυπο 

(ΙΑS) 10  τροποποιούνται σύμφωνα με το προσάρτημα του παρόντος κανονισμού  

   Η διερμηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

  

 Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» Εφαρμόζεται  , το 

αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που αρχίζει μετά τις  31 

Οκτωβρίου  2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 

του 2009, L 314/15  - 1.12.2009]. 

   Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συμφωνίες στις οποίες η οικονομική 

οντότητα λαμβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη 

συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε 

υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οικονομική οντότητα λαμβάνει μετρητά από έναν πελάτη που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώματου περιουσιακού 

στοιχείου. 

     Το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS) 1  τροποποιείται  σύμφωνα με το 

προσάρτημα του παρόντος κανονισμού . 

     Η διερμηνεία αυτή δεν  έχει εφαρμογή στην εταιρεία.  
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερμηνείες  που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 

βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συμβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

  Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται  , το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  

έτους που αρχίζει μετά την   31η ∆εκεμβρίου 2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 243/2010 ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαρτίου 2010, L 77/33 - 24.3.2010] 

     Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 

∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που 

εκδόθηκαν τον Απρίλιο του  2009. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

 ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»  

  Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές μιας επιχείρησης για τη σύσταση μίας κοινοπραξίας και 

οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ∆ΠΧΑ 2.  

 

 ∆ΠΧΑ 5 «Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες»  

   Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή τις διακοπείσες 

δραστηριότητες.  

 

 ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»  

   Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα 

περιουσιακά στοιχεία του τομέα.  

   

 ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»  

    Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισμός μιας υποχρέωσης με την έκδοση 

συμμετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση με την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν 

στοιχείο.  
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 ∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταμειακών Ροών»  

     Η τροποποίηση απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό 

στοιχείο στην κατάσταση της οικονομικής θέσης μπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές 

δραστηριότητες.  

 

 ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»  

   Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των μισθώσεων γηπέδων και κτιρίων 

ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις.  

 

 ∆ΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων»  

   Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τον επιμερισμό και την επιμέτρηση (για σκοπούς 

απομείωσης)  της υπεραξίας που προκύπτει σε συνένωση επιχειρήσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι η 

υπεραξία που προκύπτει θα επιμερίζεται από την ημερομηνία της απόκτησης σε κάθε μονάδα 

δημιουργίας ταμιακών ροών ή ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμιακών ροών του αποκτώντος που 

αναμένεται να ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης. 

 

 ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»  

  Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες  για την επιμέτρηση  της εύλογης αξίας 

αποκτηθέντος σε συνένωση επιχειρήσεων άυλου περιουσιακού στοιχείου.  

 

 ∆ΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»  

    Οι τροποποιήσεις αφορούν: 

   (α) διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των κυρώσεων/προστίμων από προπληρωμή δανείων 

ως παράγωγα στενά συνδεδεμένα με το κύριο συμβόλαιο,  

   (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συμβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και  

   (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζημιές από αντιστάθμιση ταμειακών ροών μιας προσδοκώμενης 

συναλλαγής πρέπει να επαναταξινομηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά 

την οποία η αντισταθμιζόμενη προσδοκώμενη ταμειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσματα.  
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 Ε.∆.∆.Π.Χ.Α.  9  «Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων»  

    Η τροποποίηση καθορίζει περιπτώσεις  περιορισμού των δυνατοτήτων  εφαρμογής της παρούσας 

διερμηνείας σε παράγωγα ενσωματωμένα σε συμβόλαια. 

 

 Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16  «Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο 

εξωτερικό»   

    Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την δυνατότητα κατοχής και καθορισμού ενός  

παράγωγου ή μη παράγωγου  μέσου   ως μέσου  αντιστάθμισης σε μια αντιστάθμιση καθαρής 

επένδυσης σε εκμετάλλευση εξωτερικού. Το/α μέσο/α αντιστάθμισης μπορεί να κατέχεται/ονται από 

οποιαδήποτε οικονομική οντότητα ή οντότητες εντός του ομίλου, αρκεί να πληρούνται τα κριτήρια 

καθορισμού, τεκμηρίωσης και αποτελεσματικότητας του ∆.Λ.Π. 39 . 

 

 ∆ΠΧΑ1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς » 

Εφαρμόζεται  , το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που αρχίζει 

μετά τις 31 ∆εκεμβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 550/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης 

Ιουνίου  2010, L 157/3  - 24.6.2010] 

     Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι  οντότητες με δραστηριότητες στους κλάδους του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου οι οποίες μεταβαίνουν σε ∆ΠΧΑ επιτρέπεται να χρησιμοποιούν 

λογιστικές αξίες για τα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν καθοριστεί 

βάσει των προγενέστερων λογιστικών τους κανόνων. Οι οντότητες που αποφασίζουν να 

χρησιμοποιήσουν την εξαίρεση αυτή πρέπει να υποχρεούνται να επιμετρούν τις υποχρεώσεις θέσης 

εκτός λειτουργίας, αποκατάστασης και παρεμφερείς υποχρεώσεις σχετικά με περιουσιακά στοιχεία 

πετρελαίου και φυσικού αερίου σύμφωνα με το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία» και να αναγνωρίζουν  απευθείας στα αδιανέμητα κέρδη 

οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του ποσού αυτού και της λογιστικής αξίας των εν λόγω υποχρεώσεων 

κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ∆ΠΧΑ που έχει προσδιοριστεί με βάση τις προηγούμενες ΓΠΛΑ 

της οντότητας.  Η τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 αφορά επίσης επανεκτίμηση της διαπίστωσης της 

μίσθωσης.  

     Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
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Β. Πρότυπα και ∆ιερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την  1 

Ιανουαρίου 2011 

 

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

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

Εφαρμόζεται  , το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που αρχίζει 

μετά τις 30 Ιουνίου  2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης 

Ιουνίου  2010, L 166/6  - 1.7.2010] 

        Η τροποποίηση παρέχει την δυνατότητα  (για τις οντότητες που εφαρμόζουν ∆ΠΧΑ για 

πρώτη φορά )  απαλλαγής  από την επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει του 

∆ΠΧΑ 7 όσον αφορά τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας σε περίπτωση 

που οι εν λόγω συγκριτικές περίοδοι λήγουν πριν από την 31η ∆εκεμβρίου 2009. Σκοπός της 

τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 1 είναι η πρόβλεψη προαιρετικής απαλλαγής για τις εν λόγω οντότητες.  

      Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

 Ε.∆.∆.Π.Χ.Α.  14  (Τροποποίηση ) «∆ΛΠ 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο 

καθορισμένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους» 

 Εφαρμόζεται  , το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που 

αρχίζει μετά τις 31 ∆εκεμβρίου   2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 19ης Ιουλίου  2010, L 186/10  - 20.7.2010] 

     Η τροποποίηση αφορά στην  εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της Ε∆∆ΧΠΑ 14 σε περιπτώσεις 

όπου μια οντότητα υποκείμενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηματοδότησης πραγματοποιεί πρόωρη 

πληρωμή εισφορών, όταν κάτω από ορισμένες περιστάσεις η οντότητα που πραγματοποιεί την 

προπληρωμή υποχρεούται να αναγνωρίσει έξοδο. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών υπόκειται σε απαίτηση ελάχιστης χρηματοδότησης, η τροποποίηση στην 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 προβλέπει τον χειρισμό της εν λόγω προπληρωμής, όπως και κάθε άλλης 

προπληρωμής, ως περιουσιακού στοιχείου.  

    Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
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 ∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»    

Εφαρμόζεται  , το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που 

αρχίζει μετά τις 31 ∆εκεμβρίου   2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 19ης Ιουλίου  2010, L 186/1  - 20.7.2010] 

      Η  τροποποίηση αυτή 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.  

   Το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς « (IFRS) 8 Λειτουργικοί τομείς»  

τροποποιείται  σύμφωνα με το προσάρτημα του παρόντος κανονισμού . 

   Η εταιρεία θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημερομηνία που τίθενται  σε εφαρμογή.  

 

 Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19 «Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» 

Εφαρμόζεται,το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που αρχίζει 

μετά τις 30 Ιουνίου  2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης 

Ιουλίου  2010, L 193/1  - 24.7.2010] 

               Η διερμηνεία  παρέχει  καθοδήγηση για τον τρόπο με τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να 

λογιστικοποιεί τους συμμετοχικούς  τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή μερικό διακανονισμό 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης μετά από επαναδιαπραγμάτευση των όρων της υποχρέωσης.  

      Το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς « (IFRS) 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών 

προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»   τροποποιείται  σύμφωνα με το προσάρτημα του 

παρόντος κανονισμού. 

       Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή  στην εταιρεία.  
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 ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»    

Εφαρμόζεται  , το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που 

αρχίζει μετά τις 31 Ιανουαρίου   2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1293 /2009 ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης ∆εκεμβρίου  2009, L 347/23  - 24.12.2010] 

       Η τροποποίηση διευκρινίζει πώς αντιμετωπίζονται λογιστικά ορισμένα δικαιώματα όταν τα 

εκδοθέντα μέσα εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα επιχειρηματικής λειτουργίας 

του εκδότη. Εάν τα εν λόγω μέσα διανέμονται κατ’ αναλογία στους υφιστάμενους μετόχους του 

εκδότη έναντι συγκεκριμένου ποσού μετρητών, πρέπει να ταξινομούνται ως μετοχικό κεφάλαιο, 

ακόμα και αν η τιμή άσκησής τους εκφράζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα 

επιχειρηματικής λειτουργίας του εκδότη.  

      Η τροποποίηση  αυτή δεν έχει εφαρμογή  στην εταιρεία.  

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερμηνείες  που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος 

ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συμβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

  Οι τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που 

εκδόθηκαν τον Μάιο  του  2010 . Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  και θα 

εφαρμοσθούν αμέσως μετά από την έγκριση τους από την Ε.Ε. 

  Οι εν λόγω  τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την Ε.Ε.  

Σύμφωνα όμως με το δημοσιοποιημένο χρονοδιάγραμμα  της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( E.F.R.A.G.) πρόκειται να υιοθετηθούν 

εντός του πρώτου τριμήνου του 2011 Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται, το αργότερο, από την 

ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού  έτους που αρχίζει μετά την   30η Ιουνίου   2010 και 

έχουν ως ακολούθως:  

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

αναφοράς»  

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν :α)Την δυνατότητα χρησιμοποίησης της εύλογης αξίας (ως 

τεκμαιρόμενου κόστους)  που είχε χρησιμοποιηθεί με βάση προηγούμενες λογιστικές αρχές 

(Γ.Π.Λ.Α) εξαιτίας μιας δημόσιας προσφοράς η ιδιωτικοποίησης ακόμη και αν το γεγονός αυτό είχε 

συμβεί μετά από την ημερομηνία μετάβασης στα ∆ΠΧΑ αλλά πριν από τη λήξη της περιόδου των 
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πρώτων οικονομικών καταστάσεων β) Την δυνατότητα χρησιμοποίησης της λογιστικής  αξίας (ως 

τεκμαιρόμενου κόστους) ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία 

μετάβασης από επιχειρήσεις  που υπόκεινται σε «ειδικές ρυθμίσεις» ακόμα και στην περίπτωση που 

η λογιστική αξία περιλαμβάνει κόστη που δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα ∆ΠΧΑ γ) ∆εν 

απαιτείται η εφαρμογή του ∆ΛΠ 8 όταν αλλάζει μία λογιστική αρχή στην περίοδο που καλύπτεται 

από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις. Στην περίπτωση που η οντότητα έχει δημοσιεύσει ήδη  

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ∆ΛΠ 34 απαιτούνται γνωστοποιήσεις.   

 

∆ΠΧΑ 3  «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»  

∆ιευκρινίζεται ότι δεν αναπροσαρμόζεται το ενδεχόμενο τίμημα που λαμβάνεται σε μία συνένωση 

επιχειρήσεων πριν την ημερομηνία εφαρμογής του αναθεωρημένου προτύπου ∆ΠΧΑ 3 (2008) κατά 

την ημερομηνία εφαρμογής του. ∆ίδονται οδηγίες για την μεταγενέστερη λογιστικοποίηση  του. 

Επιπλέον δίδονται οδηγίες για την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής και για την 

λογιστικοποίηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών του αποκτώμενου.  

 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις κυρίως σχετικά με τις γνωστοποιήσεις 

των χρηματοοικονομικών μέσων.       

 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»  

     Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση 

των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις.  

 

∆ΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»  

     Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που 

απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.  
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∆ΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»  

    Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται 

σε σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά 

με επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών 

πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών»  

     Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης της 

επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών. 

 
 

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. 
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4.Πληροφορίες ανά τομέα 

∆εν υπάρχουν πληροφορίες ανά τομέα. 

 

5.Ενσώματα πάγια 

31.12.2010 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   
Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 
Έργα

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλ & 
Προκαταβ.

Σύνολο

Αξία κτήσης  30/6/2010 328.475,70 0,00 0,00 328.475,70

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 
Καταστροφές

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

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Αξίας  31/12/2010 328.475,70 0,00 1.500,00 329.975,70

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

Μειώσεις Αποσβεσθέντων-πωλήσεις 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 31/12/2010 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2010 328.475,70 0,00 1.500,00 329.975,70

0,00

329.975,70Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων 

Υπολοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2010 &
προκαταβολές παγιων στοιχείων
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30.06.2010 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   
Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 
Έργα

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλ & 
Προκαταβ.

Σύνολο

Αξία κτήσης  30/6/2009 0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις 328.475,70 0,00 0,00 328.475,70

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 
Καταστροφές

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

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Αξίας  30/06/2010 328.475,70 0,00 0,00 328.475,70

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

Μειώσεις Αποσβεσθέντων-πωλήσεις 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 328.475,70 0,00 0,00 328.475,70

0,00

328.475,70Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων 

Υπολοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 30η Iουνίου 2010 &
προκαταβολές παγιων στοιχείων

 
 
 

6.Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 

31.12.2010 30.06.2010

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο 971,70 43,71

∆ανεια σε θυγατρικές 1.000,00 0,00

Υπόλοιπο λοιπών απαιτήσεων και προκαταβολών 1.971,70 43,71
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7.Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

31.12.2010 30.06.2010

Ταμείο μετρητά 223,56 451,78

Καταθέσεις σε ευρώ 12.698,24 16.472,38

Σύνολο 12.921,80 16.924,16
 

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

 

 

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.Αποτελέσματα εις νέον  

31.12.2010 30.06.2010

Αποτελέσματα εις Νέον -10.204,84 -6.212,73

Σύνολο -10.204,84 -6.212,73
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10.Προμηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις 

31.12.2010 30.6.2010

Προμηθευτές 295.618,95 292.501,20

Σύνολο 295.618,95 292.501,20
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 

 
 

31.12.2010 30.6.2010

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 299,99 0,00
Σύνολο 299,99 0,00

 
 
 
 
 

12.Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
 
 

31.12.2010 30.06.2010

Εξοδα εγκατάστασης 844,90 844,90

Σύνολο 844,90 844,90
 

 
 

 Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση υπολογίστηκε με συντελεστή 24% . 
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13.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 ∆εν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από  ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

 

14. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

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

την  εξαμηνιαία περίοδο περίοδο 01.07.2010 έως 31.12.2010 .Από τον έλεγχο δεν αναμένεται να 

προκύψουν λογιστικές διαφορές που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

  

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

Απαιτήσεις 31.12.2010 30.06.2010

Από Μητρική 1.000,00 0,00

Απο λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00

 
∆εν υπάρχουν  άλλες συναλλαγές  εκτός  των ανωτέρω . 
 
 
 

  ∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

  

16. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 

 Απαιτήσεις κατά της μητρικής εταιρείας  Επίλεκτος Ενεργειακή Α.Ε.    € 1.000,00 

 
 

17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

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

καταστάσεις . 
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∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών   

 Οι  ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι καταχωρημένες στο 

διαδίκτυο στη διεύθυνση 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 σύνταξης 

 Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/07/2010 - 
31/12/2010 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                                  Ο Αντιπρόεδρος  του  ∆.Σ                          Η υπεύθυνη οικονομικών  

 και ∆ιευθύνων Σύμβουλος                                                                                                     υπηρεσιών  

 

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

  


