Ρ
ΡΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΣ
ΣΑ
ΑΙΙΟ
ΟΛ
ΛΙΙΚ
ΚΗ
ΗΠ
ΠΕ
ΕΛ
ΛΟ
ΟΠ
ΠΟ
ΟΝ
ΝΝ
ΝΗ
ΗΣ
ΣΟ
ΟΣ
Σ ΙΙΙΙ Α
ΑΒ
ΒΕ
ΕΕ
Ε
Ο
ΟΙΙΚ
ΚΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΜ
ΜΙΙΚ
ΚΕ
ΕΣ
ΣΚ
ΚΑ
ΑΤ
ΤΑ
ΑΣ
ΣΤ
ΤΑ
ΑΣ
ΣΕ
ΕΙΙΣ
Σ
3
31
1∆
∆Ε
ΕΚ
ΚΕ
ΕΜ
ΜΒ
ΒΡ
ΡΙΙΟ
ΟΥ
Υ2
20
00
09
9
Σ
ΣΥΥΜ
ΜΦ
ΦΩ
ΩΝ
ΝΑ
ΑΜ
ΜΕ
Ε ΤΤΑ
Α∆
∆ΙΙΕ
ΕΘ
ΘΝ
ΝΗ
ΗΠ
ΠΡΡΟ
ΟΤΤΥΥΠ
ΠΑ
Α
Χ
ΧΡΡΗ
ΗΜ
ΜΑ
ΑΤΤΟ
ΟΟ
ΟΙΙΚ
ΚΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΜ
ΜΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣ
ΣΑ
ΑΝ
ΝΑ
ΑΦ
ΦΟ
ΟΡΡΑ
ΑΣ
Σ,,
Ο
ΟΠ
ΠΩ
ΩΣ
ΣΑ
ΑΥΥΤΤΑ
Α ΕΕΧ
ΧΟ
ΟΥΥΝ
Ν ΥΥΙΙΟ
ΟΘ
ΘΕΕΤΤΗ
ΗΘ
ΘΕΕΙΙ Α
ΑΠ
ΠΟ
Ο ΤΤΗ
ΗΝ
Ν ΕΕΥΥΡΡΩ
ΩΠ
ΠΑ
ΑΪΪΚ
ΚΗ
Η ΕΕΝ
ΝΩ
ΩΣ
ΣΗ
Η

(Ποσά εκφρασµένα σε € χιλιάδες εκτός από ποσά ανά µετοχή)

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΒΕΕ
Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2009
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΒΕΕ στις 26/04/2010 και
έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την κατάθεσή τους στη Νοµαρχία και την ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.rokasgroup.gr.
Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν
στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν
την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος
της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (∆ΠΧΑ).

Αθανάσιος Τσαντίλας
Πρόεδρος του ∆Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας
«ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΒΕΕ»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΒΕΕ»,
που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικού
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς
και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη ∆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 Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και
τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης
επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, 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 , 3 Μαΐου 2010
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Βασίλειος Καµινάρης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20411
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ,
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 107
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Στις

Στις

31 ∆εκεµβρίου 2009

31 ∆εκεµβρίου 2008

1
1

1
1

46
46

85
85

47

86

60
(13)

60
(7)

47

53

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Επιχορηγήσεις

-

-

Προβλέψεις

-

-

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

-

33

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος

-

-

Σύνολο Υποχρεώσεων

-

33
33

47

86

Σηµείωση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

5

Σύνολο ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο

6

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 - 16 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. &
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η FINANCIAL CONTROLLER

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ
Α∆Τ ΑΕ 045074

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΟΜΑΣ
Α∆Τ Π 062606

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΟΓΛΟΥ
ΑΡ. Α∆. Α’ ΤΑΞΕΩΣ 52819
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος
Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

Πωλήσεις (κύκλος εργασιών)

-

-

Κόστος πωληθέντων

-

-

Μικτό κέρδος

-

-

(6)
(6)

(7)
(7)

Σηµείωση

Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) – καθαρά
Ζηµιές από λειτουργικές δραστηριότητες

7

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Ζηµιές προ φόρων

-

-

(6)

(7)

Φόρος εισοδήµατος
Ζηµιές µετά από φόρους

(6)

(7)

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους

-

-

(6)

(7)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 - 16 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Αποδοτέα στους µετόχους της Εταιρείας
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Σύνολο

Αποτελέσµατα
εις νέο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

18
42
60

-

(17)
(7)
(7)
17
(7)

1
(7)
(7)
59
53

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

60
60

-

(7)
(6)
(6)
(13)

53
(6)
(6)
47

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 - 16 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.

Σελίδα 7 από 16

(Ποσά εκφρασµένα σε € χιλιάδες εκτός από ποσά ανά µετοχή)

Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

(6)

(7)

-

1

Προβλέψεις

-

-

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας και κέρδη από πώληση παγίων

-

-

Σηµ.

Ζηµιές προ φόρων
Αποσβέσεις παγίων µείον αποσβέσεις επιχορηγήσεων

7

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-

-

(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων

-

-

(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων

-

-

(33)

29

-

-

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανείων τραπεζών)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα
Καταβεβληµένοι φόροι

-

-

(39)

23

Πληρωµές για αγορά συµµετοχών σε θυγατρικές

-

-

Εισπράξεις από πώληση λοιπών επενδύσεων

-

-

Εισπράξεις από πώληση ιδίων µετοχών

-

-

Σύνολο ταµειακών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων

-

(2)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων

-

-

Τόκοι εισπραχθέντες

-

-

Μερίσµατα εισπραχθέντα

-

-

Σύνολο ταµειακών εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

-

(2)

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

-

59

Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια

-

-

Εξοφλήσεις δανείων

-

-

Μερίσµατα πληρωθέντα

-

-

Σύνολο ταµειακών εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

-

59

(39)

80

Καθαρές ταµειακές εισροές / (εκροές)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως

5

85

5

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

5

46

85

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 - 16 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΒΕΕ («η Εταιρεία») δεν έχει αναπτύξει ακόµα κάποια δραστηριότητα,
καθώς βρίσκεται υπό καθεστώς αδειοδότησης για την κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων.
Η Εταιρεία είναι ανώνυµη εταιρεία που ιδρύθηκε στις 18 Ιουλίου 2005, έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση της
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση: Ριζαρείου 3, Χαλάνδρι 152 33, Αθήνα.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι η εξής: www.rokasgroup.gr
Στις 26 Απριλίου 2010, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΒΕΕ ενέκρινε τη
δηµοσίευση των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Λογιστικές αρχές
2.1

∆ήλωση συµµόρφωσης και βάση προετοιµασίας

Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΒΕΕ µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2009
έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων.
Επίσης απαιτείται η κρίση της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τοµείς που
απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις
είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις, αναφέρονται στη σηµείωση 4.

2.2

Αλλαγές σε λογιστικές αρχές και σε γνωστοποιήσεις

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά τη
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης, µε εξαίρεση την εφαρµογή των νέων προτύπων και
διερµηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που
ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2009:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών» ,εφαρµόζεται από την 1 Ιουλίου 2008
∆ιερµηνεία 15 «Συµβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», εφαρµόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2009
∆ιερµηνεία 16 «Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό», εφαρµόζεται από την 1
Οκτωβρίου 2008
∆ιερµηνεία 9 «Επανεκτίµηση των ενσωµατωµένων παραγώγων» (Τροποποίηση) και ∆ΛΠ 39
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» (Τροποποίηση), εφαρµόζεται από την 30 Ιουνίου 2009
∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» (Τροποποίηση) και ∆ΛΠ 27
«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (Τροποποίηση), εφαρµόζεται από την 1 Ιανουαρίου
2009
∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (Τροποποίηση), εφαρµόζεται από την 1
Ιανουαρίου 2009
∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τοµείς», εφαρµόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2009
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» (Τροποποίηση), εφαρµόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2009
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (Αναθεώρηση), εφαρµόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2009
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (Τροποποίηση) και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) όσον αφορά τα
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο)», εφαρµόζεται από την 1 Ιανουαρίου
2009
∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού» (Αναθεώρηση), εφαρµόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2009
Ετήσιες Αναβαθµίσεις των ∆ΠΧΑ (Μάιος 2008)
∆ιερµηνεία 18 «Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες», εφαρµόζεται από την 1 Ιουλίου 2009
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Η εφαρµογή των παραπάνω νέων και τροποποιηµένων προτύπων και διερµηνειών δεν είχαν καµία επίδραση στη
χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας. Ωστόσο, τα παρακάτω είχαν επίδραση στην παρουσίαση και στις σηµειώσεις
επί των οικονοµικών καταστάσεων:

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Το αναθεωρηµένο πρότυπο απαιτεί όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε
µετόχους. Εισαγάγει µια καινούργια κατάσταση συνολικού εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα
τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά συνολικά
εισοδήµατα» (“comprehensive income”). Η παρουσίαση µπορεί να γίνει σε µία ενιαία κατάσταση ή σε δύο
συνδεδεµένες καταστάσεις. Επίσης απαιτεί να παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου,
δηλαδή σε µια τρίτη στήλη στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, τυχόν επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές
καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών. Η Εταιρεία πραγµατοποίησε τις απαραίτητες
αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το 2009 και έχει επιλέξει την παρουσίαση µίας
ενιαίας κατάστασης.
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο
ρευστότητας. Σύµφωνα µε αυτή την τροποποίηση απαιτείται η γνωστοποίηση των επιµετρήσεων ευλόγων αξιών βάσει
των πηγών δεδοµένων, χρησιµοποιώντας µια ιεραρχία τριών επιπέδων για όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία
επιµετρώνται σε εύλογες αξίες. Επιπλέον, απαιτείται συµφωνία µεταξύ του αρχικού και τελικού υπολοίπου για την
επιµέτρηση της εύλογης αξίας των στοιχείων του επιπέδου 3, όπως επίσης και σηµαντικές µεταφορές µεταξύ των
επιπέδων επιµέτρησης της εύλογης αξίας. Με την τροποποίηση αυτή διευκρινίζονται επίσης οι απαιτήσεις για τις
γνωστοποιήσεις του κίνδυνου ρευστότητας αναφορικά µε τις συναλλαγές παραγώγων καθώς και περιουσιακών
στοιχείων που χρησιµοποιούνται για διαχείριση ρευστότητας. Οι επιπλέον γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση
της εύλογης αξίας και την ρευστότητα, δεν έχουν επηρεαστεί, σηµαντικά από την τροποποίηση.
∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού»
Με βάση τις τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπήρχε στο προηγούµενο πρότυπο) για
αναγνώριση του κόστους δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθεί άµεσα σε ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις
προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση,
κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Ένα
περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται µια
σηµαντική χρονική περίοδο προετοιµασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. Η Εταιρεία
ακολουθούσε την πολιτική εξοδοποίησης του συνόλου του κόστους δανεισµού. Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις
του Προτύπου, η Εταιρεία υιοθέτησε την αλλαγή από την ηµεροµηνία εφαρµογής του και µελλοντικά. Συνεπώς, το
κόστος δανεισµού που αφορά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποιείται όπου η έναρξη
κεφαλαιοποίησης ξεκινάει από 1 Ιανουαρίου 2009 και µετά.

2.3

Μετατροπή ξένων νοµισµάτων

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται
σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών
κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα
µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης 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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο, καθώς επίσης και
τις βραχυπρόθεσµες (µέχρι 3 µήνες) επενδύσεις υψηλής ρευστότητας.
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2.5

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές µετοχές της Εταιρείας χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο.
Τα έξοδα άµεσα αποδοτέα για την έκδοση νέων µετοχών εµφανίζονται (πλην σχετικού φόρου εισοδήµατος) στο
κεφάλαιο αφαιρετικά του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα έκδοσης µετοχών που σχετίζονται άµεσα για την απόκτηση
επιχειρήσεων συµπεριλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.

2.6

Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)

Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που
αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας,
κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς ή και απαιτήσεις από τις
δηµοσιοοικονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν σε προηγούµενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που
εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το
έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως
µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δε λογίζεται, εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν
επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που
αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά έχουν
θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική
απαίτηση.

2.7

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά
από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

(α) 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.
(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν
υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η
παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο.
Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας.
(δ) Έσοδα από µερίσµατα
Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
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2.8

Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες

Τα παρακάτω νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ για την ετήσια
λογιστική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009. ∆εν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της τυχόν επίδρασής τους στις οικονοµικές της καταστάσεις.

•

∆ιερµηνεία 17, «∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε µετόχους», εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η διερµηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό
χειρισµό σε περίπτωση διανοµής µη-χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες. Συγκεκριµένα
διευκρινίζεται το πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται υποχρέωση, ο τρόπος επιµέτρησης της υποχρέωσης και των
σχετιζόµενων περιουσιακών στοιχείων καθώς και το πότε θα πρέπει να αποαναγνωρίζεται η υποχρέωση και το
περιουσιακό στοιχείο.

•

∆ιερµηνεία 19, «∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης», εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό
χειρισµό που ακολουθείται σε περιπτώσεις επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µιας υποχρέωση µεταξύ εταιρείας
και πιστωτή όπου ο πιστωτής αποδέχεται µετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρείας
προκειµένου για τον µερικό ή ολικό διακανονισµό της υποχρέωσης. Με την διερµηνεία αυτή αποσαφηνίζεται το
γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίµηµα που πληρώνεται βάσει του ∆ΛΠ 39,
παράγραφος 41 και συνεπώς η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής
θέσης που εκδίδονται αντιµετωπίζονται ως το τίµηµα που πληρώθηκε προκειµένου για την εξάλειψη της
υποχρέωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την διερµηνεία αυτή.

•

Τροποποίηση στη ∆ιερµηνεία 14 «Περιπτώσεις προπληρωµών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων
εισφορών», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011.
Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρείες να αναγνωρίσουν ορισµένες εθελοντικές
προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει αναδροµική
ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση
αυτή.

•

Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις», εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιουλίου 2009. Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου
στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές
περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση
µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα (αντί για προσαρµογή
της υπεραξίας). Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών
συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε
δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία). Επιπλέον το τροποποιηµένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που
λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και το λογιστικό χειρισµό σε περίπτωση απώλειας ελέγχου θυγατρικής.
Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα
επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.

•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση - στοιχεία προς
αντιστάθµιση», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η
τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρεία επιτρέπεται να χαρακτηρίσει µέρος των µεταβολών στην εύλογη αξία ή
της διακύµανσης των χρηµατοροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου ως αντισταθµισµένο αντικείµενο. Επίσης, η
διερµηνεία αυτή καλύπτει τον χαρακτηρισµό του πληθωρισµού ως κίνδυνο προς αντιστάθµιση ή µέρος ενός
τέτοιου κινδύνου σε συγκεκριµένες περιπτώσεις.

•

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Φάση 1, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, ταξινόµηση και
επιµέτρηση», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η
Φάση 1 του ο νέου αυτού προτύπου εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.

•

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών», εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει τον
λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών µεταξύ εταιριών του ιδίου οµίλου
και πως αυτές αντιµετωπίζονται στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.

•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 «Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Φεβρουαρίου 2010. Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση
δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισµένου ποσού σε ξένο νόµισµα, τα οποία δικαιώµατα
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αντιµετωπίζονταν από το υφιστάµενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που
τα δικαιώµατα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους µετόχους µιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας
συµµετοχικούς τίτλους της εταιρείας, για ένα καθορισµένο ποσό σε ξένο νόµισµα, θα πρέπει να ταξινοµούνται ως
στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόµισµα στο οποίο έχει οριστεί η τιµή εξάσκησης του
δικαιώµατος. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ.

•

Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίµηση που
απαιτείται προκειµένου να προσδιοριστεί εάν το δηµόσιο και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από
το δηµόσιο µπορούν να θεωρηθούν ως ένας και µοναδικός πελάτης. Προκειµένου γι’ αυτόν τον προσδιορισµό, η
εταιρεία θα πρέπει να αναλογιστεί το βαθµό στον οποίο υπάρχει οικονοµική αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των
εταιρειών. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.

•

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρόσθετες εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ», εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους, που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Σύµφωνα µε την τροποποίηση
αυτή, οι επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧA δύνανται:
α) Να µην επανεξετάσουν το αν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση (βάσει της ∆ιερµηνείας 4) στην περίπτωση που
την αξιολόγηση αυτή την έχουν ήδη πραγµατοποιήσει σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, β) Να
αποτιµήσουν, κατά τη µετατροπή στα ∆ΠΧA, το τεκµαρτό κόστος των προϊόντων του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου στη λογιστική αξία που είχαν προσδιορίσει µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα (αφορά
στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου).

•

Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 1 «Περιορισµένη εξαίρεση των
συγκριτικών γνωστοποιήσεων όπως απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 7 για επιχειρήσεις που εφαρµόζουν για
πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ». Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1.7.2010.
Στις 28.1.2010 εκδόθηκε νέα τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 1 µε βάση την οποία οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν για
πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ εξαιρούνται από την εφαρµογή των επιπρόσθετων γνωστοποιήσεων που επέβαλε η
τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 η οποία εκδόθηκε την 5.3.2009.

Τον Απρίλιο του 2009 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) εξέδωσε µια δεύτερη σειρά
τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ηµεροµηνίες
εφαρµογής είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει αυτές τις βελτιώσεις.

3. Στόχοι και πολιτικές προγράµµατος διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών
ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας
εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη
αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών. Το Τµήµα
Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε
συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Προ της διενέργειας σχετικών συναλλαγών
λαµβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της εταιρείας προς τους αντισυµβαλλόµενούς
της.

(α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δε δραστηριοποιείται διεθνώς, ούτε έχει µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και
συνεπώς δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από διακυµάνσεις σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες.
(β) Κίνδυνος επιτοκίου
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των
επιτοκίων.
(γ) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα µε αυτήν µέρη και
έχει θέσει αρχές για να διασφαλίσει ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών θα γίνουν µε πελάτες υψηλής πιστωτικής
αξιοπιστίας.
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(δ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων
και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από
έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.
Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία είναι επαρκείς, ώστε
να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµιακών διαθεσίµων.
∆ιαχείριση Κεφαλαίου
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής
πιστοληπτικής της διαβάθµισης, καθώς και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να
επεκτείνονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας και να µεγιστοποιείται η αξία των µετοχών.

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου, είτε να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση µε τη µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω
εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα
δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της
∆ιοίκησης σε σχέση µε το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. 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 κάτωθι:

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν
στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους
πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.
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5. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

46
46

85
85

∆ιαθέσιµα (στο ταµείο)
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις

Οι παραπάνω αξίες αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα τις εύλογες αξίες αυτών.
Το σύνολο των διαθεσίµων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ.

6. Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθµός µετοχών
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007
Μεταβολές χρήσης
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

Σύνολο

Ονοµαστική αξία
µετοχών

600
1.400
2.000
2.000

18
42
60
60

18
42
60
60

Το σύνολο των µετοχών της Εταιρείας είναι 2.000 µετοχές µε ονοµαστική αξία €30 ανά µετοχή.
Όλες οι εκδοθείσες µετοχές είναι πλήρως πληρωµένες.

7. Έξοδα ανά κατηγορία

Αποσβέσεις παγίων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Σύνολο κόστους πωλ/ντων,εξόδων διάθεσης&διοίκησης

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

1
1
4
6

1
1
1
4
7

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

6
6

7
7

Τα ανωτέρω έξοδα έχουν χρεωθεί ως εξής:

Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

8. Ενδεχόµενα γεγονότα
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί
φορολογικά για τις χρήσεις 2006-2009.
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9. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
(α) Κύριος µέτοχος
Ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας είναι η Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ, η οποία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 κατείχε το 100,00% του
κοινού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη, διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

-

33
-

10. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης
∆εν υπάρχουν γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων που να επηρεάζουν
σηµαντικά την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρείας.
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