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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΡΟΚΑΣ
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2009
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ στις 28/04/2010 και έχουν
δηµοσιοποιηθεί µε 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).

Βασιλική Χριστοδουλοπούλου
Πρόεδρος του ∆Σ & ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος

Σελίδα 2 από 32

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

Περιεχόµενα
Σηµ.
Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή

3

Στόχοι και πολιτικές προγράµµατος διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

4

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις

Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

5

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

6

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα

Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών

7

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Σηµ.

Σηµειώσεις επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων:

8

Αποθέµατα

1

Γενικές πληροφορίες

9

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

2

Λογιστικές αρχές

10

Μετοχικό κεφάλαιο & διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

2.1

∆ήλωση συµµόρφωσης και βάση προετοιµασίας

11

Λοιπά αποθεµατικά

2.2

Αλλαγές σε λογιστικές αρχές και σε γνωστοποιήσεις

12

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

2.3

Ενοποίηση

13

∆άνεια

2.4

Μετατροπή ξένων νοµισµάτων

14

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

2.5

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

15

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

2.6

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

16

Επιχορηγήσεις

2.7

Αποθέµατα

17

Προβλέψεις

2.8

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

18

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης

2.9

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα

19

Έξοδα ανά κατηγορία

2.10

Απαιτήσεις

20

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα & έξοδα

2.11

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

21

Φόρος εισοδήµατος

2.12

Μετοχικό κεφάλαιο

22

Κέρδη ανά µετοχή

2.13

∆άνεια και χορηγήσεις Τραπεζών

23

Μέρισµα ανά µετοχή

2.14

Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)

24

Ενδεχόµενα γεγονότα

2.15

Επιχορηγήσεις

25

Θυγατρικές εταιρείες

2.16

Παροχές στο προσωπικό

26

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

2.17

Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις

27

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης

2.18

Αναγνώριση εσόδων

2.19

Μισθώσεις

2.20

∆ιανοµή µερισµάτων

2.21

Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες
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Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Ανώνυµη Βιοµηχανική και
Εµπορική Εταιρεία»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «Χ. ΡΟΚΑΣ Ανώνυµη Βιοµηχανική και
Εµπορική Εταιρεία» («η Εταιρεία») και των θυγατρικών της («ο Όµιλος»), που αποτελούνται από την ενοποιηµένη
κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, και τις ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος,
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσης 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 ενοποιηµένων 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 των ενοποιηµένων 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 συνηµµένες ενοποιηµένες 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 ενοποιηµένες 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
ενοποιηµένων 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 ενοποιηµένων 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 ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονοµική θέση του Οµίλου, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση και τις
ταµειακές του 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 θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις
συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 107 και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.

Αθήνα , 4 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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Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Στις

Στις

31 ∆εκεµβρίου 2009

31 ∆εκεµβρίου 2008

5
14
7

153.677
4.738
133
158.548

154.794
5.287
46
160.127

8
7
9

8.438
81.722
34.546
124.706

7.557
23.859
52.071
83.487

283.254

243.614

11.887
49.329
19.225
35.918
116.359

11.887
49.329
16.322
24.197
101.735

2.324
118.683

2.083
103.818

13
6
14
15
16
17

1.625
1.993
625
33.664
2.177
40.084

17.025
96
3.685
529
37.998
2.672
62.005

13
12

Σύνολο Υποχρεώσεων

96.941
23.708
3.838
124.487
164.571

67.619
6.604
3.568
77.791
139.796

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

283.254

243.614

Σηµείωση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδοτέα στους µέτοχους της Εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο

10
10
11

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 - 32 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. &
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η FINANCIAL CONTROLLER

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α∆Τ Ξ 438488

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ
Α∆Τ ΑΕ 045074

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΟΜΑΣ
Α∆Τ Π 062606

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΟΓΛΟΥ
ΑΡ. Α∆. Α’ ΤΑΞΕΩΣ 52819
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος
Σηµείωση

Πωλήσεις (κύκλος εργασιών)
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

19

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

90.144
(62.872)
27.272

56.720
(35.602)
21.118

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

19
19
18

(88)
(4.570)
4.485
27.099

(451)
(5.399)
3.484
18.752

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων

20
20

767
(3.787)
24.079

1.756
(5.111)
15.397

Φόρος εισοδήµατος

21

(6.610)

(5.370)

17.469

10.027

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους

-

-

17.469

10.027

Στους µετόχους της Εταιρείας

16.975

9.680

Στους µετόχους µειοψηφίας

494
17.469

347
10.027

0,7140

0,4072

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

Αποδοτέα:

Κέρδη ανά µετοχή αποδοτέα στους µέτοχους
της Εταιρείας (€ ανά µετοχή)
– Βασικά και αποµειωµένα

22

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 - 32 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Αποδοτέα στους µετόχους της Εταιρείας
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελ. εις
νέο

Σύνολο

Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου

11.887
-

49.329
-

14.403
-

21.301
9.680
9.680
(4.517)
-

96.920
9.680
9.680
(4.517)
-

1.965
347
347
(232)
13

98.885
10.027
10.027
(4.749)
13

Μεταφ. από αποθεµ. σε αποτ. εις νέο
Λοιπές κινήσεις / µεταφορές
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

11.887

49.329

(1.147)
3.066
16.322

795
(3.062)
24.197

(352)
4
101.735

(10)
2.083

(352)
(6)
103.818

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα

11.887
-

49.329
-

16.322
-

24.197
16.975
16.975

101.735
16.975
16.975

2.083
494
494

103.818
17.469
17.469

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Μεταφ. από αποθεµ. σε αποτ. εις νέο
Λοιπές κινήσεις / µεταφορές
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

11.887

49.329

(67)
2.970
19.225

(2.377)
50
(2.927)
35.918

(2.377)
(17)
43
116.359

(283)
30
2.324

(2.660)
(17)
73
118.683

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 - 32 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

24.079

15.397

9.709
65
(1.032)
3.787
(881)
(57.950)
2.016
(3.787)
7.662
(16.332)

9.370
133
(1.357)
5.111
1.244
2.027
(2.853)
(4.452)
(3.038)
21.582

(14.503)
560
818
671
(12.454)

(11.586)
13
1.559
1.756
(8.258)

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
13
Μερίσµατα πληρωθέντα
Αµοιβές µελών ∆.Σ.
Σύνολο ταµειακών εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

46.546
(30.597)
(2.027)
(2.661)
11.261

(41)
103.084
(78.447)
(3.888)
(4.749)
(300)
15.659

Καθαρές ταµειακές εισροές / (εκροές)

(17.525)

28.983

Σηµ.

Κέρδη προ φόρων
Αποσβέσεις παγίων µείον αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας και κέρδη από πώληση παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανείων τραπεζών)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο ταµειακών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(Αγορές) / Πωλήσεις λοιπών επενδύσεων
Εισπράξεις από πώληση ιδίων µετοχών
Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο ταµειακών εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

5, 16

20
8
7
20

5
16
20

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

9

52.071

23.088

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

9

34.546

52.071

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 - 32 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Ο Όµιλος Εταιρειών Ρόκας («ο Όµιλος») δραστηριοποιείται στους τοµείς της Ενέργειας και των Κατασκευών.
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα, και απασχολεί 199 (2008: 217) υπαλλήλους.
Η Μητρική Εταιρεία («η Εταιρεία») του Οµίλου είναι η Χ. Ρόκας Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία
(ΑΒΕΕ), η οποία είναι ανώνυµη εταιρεία που ιδρύθηκε και στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση: Ριζαρείου 3,
Χαλάνδρι 152 33, Αθήνα.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι η εξής: www.rokasgroup.gr
Οι µετοχές της Εταιρείας ήταν εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έως τις 18 Μαρτίου 2009.
Στις 28 Απριλίου 2010, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ ενέκρινε τη δηµοσίευση των παρόντων
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.

2. Λογιστικές αρχές Οµίλου
2.1

∆ήλωση συµµόρφωσης και βάση προετοιµασίας

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Χ. Ρόκας 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 ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή
τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων παθητικού σε εύλογες αξίες (παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά µέσα).
Η προετοιµασία των ενοποιηµένων 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 ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, αναφέρονται στη σηµείωση 4.

2.2

Αλλαγές σε λογιστικές αρχές και σε γνωστοποιήσεις

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν
κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων 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 του Οµίλου. Ωστόσο, τα παρακάτω είχαν επίδραση στην παρουσίαση και στις σηµειώσεις επί
των ενοποιηµένων 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 στα αποτελέσµατα 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. Ο Όµιλος 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. Ο Όµιλος
ακολουθούσε την πολιτική εξοδοποίησης του συνόλου του κόστους δανεισµού. Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις
του Προτύπου, ο Όµιλος 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

Ενοποίηση

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας Χ.
Ρόκας ΑΒΕΕ και των θυγατρικών εταιρειών της. Στη σηµείωση 25, παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες που
περιλήφθηκαν στην ενοποίηση µαζί µε τα σχετικά ποσοστά συµµετοχής, καθώς και τη χώρα ίδρυσης εκάστης
θυγατρικής.
Θυγατρικές εταιρείες
Είναι όλες οι εταιρείες που ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από τη µητρική µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των
µετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση. ∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες
ασκείται έλεγχος από τη µητρική. Η Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωµάτων ψήφου. Η
ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου, τα οποία είναι ασκήσιµα κατά το χρόνο σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε τη µέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται
ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής (επιχειρηµατική συνένωση) από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της εξαγοράς.
Το κόστος κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που
εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους
άµεσα συνδεδεµένου µε τη συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες
υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά σε εύλογες αξίες τους
ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επιµέρους στοιχείων που
αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία
των επιµέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα.
∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του
Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει
ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν
τροποποιηθεί, ώστε να είναι συνεπείς µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.
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2.4

Μετατροπή ξένων νοµισµάτων

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργούν οι εταιρείες του Οµίλου (λειτουργικό νόµισµα). Οι
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου και
το λειτουργικό νόµισµα της πλειοψηφίας των θυγατρικών του.
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.

2.5

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, στις αξίες κτήσης τους µείον κατ’
αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και στη συνέχεια µε τυχόν συσσωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης. Το κόστος
κτήσης περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων, καθώς και το όποιο κόστος
περιβαλλοντικής αποκατάστασης στο βαθµό που αυτό έχει καταχωρηθεί ως πρόβλεψη.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό
πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να
εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα, όταν αυτές πραγµατοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων (πλην γηπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε τη σταθερή
µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους µέχρι να προκύψει η υπολειµµατική αξία τους.
Η εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των σηµαντικότερων κατηγοριών παγίων είναι ως ακολούθως:
Κτίρια
Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις
Εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα, και έπιπλα

50
5 – 15
3–8

έτη
έτη
έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία
της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την
ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσης των ενσώµατων
ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού που συµµετέχει στην
κατασκευή (και τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα άµεσα γενικά έξοδα.

2.6

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

α) Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων µακροπρόθεσµου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή
αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία
κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της
εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης. Εύλογη αξία µείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που
µπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην
οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους
διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την
πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους
σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το
οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά.
β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Ο Όµιλος αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος τα δεδοµένα αναφορικά µε το κατά πόσον ένα
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχει αποµειωθεί. Τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης (εφόσον υφίστανται σχετικές
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ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο κόστος κτήσης, περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο
αναπόσβεστο κόστος (µακροπρόθεσµες απαιτήσεις) και διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις.
Η ανακτήσιµη αξία των συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρείες προσδιορίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως για τα µη
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Η ανακτήσιµη / εισπράξιµη αξία των λοιπών χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι αποµείωσης, προσδιορίζεται σε γενικές
γραµµές βάσει της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών χρηµατοροών, προεξοφληµένων είτε µε το αρχικό
πραγµατικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε στοιχείου ή οµάδας στοιχείων, ή µε τον τρέχοντα συντελεστή
απόδοσης ενός παρόµοιου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα χρήσης.

2.7

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος
καθορίζεται βάσει της µεθόδου του µηνιαίου µέσου σταθµικού.
Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, τα άµεσα
εργατικά έξοδα, τα έξοδα σχεδιασµού και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής (βάσει συνήθους
δραστηριότητας), αλλά δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα δανεισµού.
Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης (βάσει συνήθους δραστηριότητας),
µείον το κόστος ολοκλήρωσης και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση.

2.8

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η
επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε
κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος
Η κατηγορία αυτή έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εµπορικούς
σκοπούς και αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την αρχική αναγνώρισή τους. Στοιχεία
ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εάν κατέχονται για εµπορικούς
σκοπούς ή εάν αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Τα
πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα
αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν.
Ο Όµιλος δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(β) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα
οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. Περιλαµβάνονται στο
κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία της κατάστασης
οικονοµικής θέσης. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και
απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Βλέπε σηµείωση 2.10.
(γ) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία, είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την
κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία µόνο εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12
µήνες από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η
ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται
στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά στις άµεσα
επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα
αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται, όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή
µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η
ιδιοκτησία. Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα
στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως
αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα
αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες
προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων
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που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης ο
Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε
σχέση µε το κόστος κτήσης. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά, που είναι η
διαφορά µεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των
συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων.
Ο Όµιλος δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

2.9 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, στην οποία διενεργούνται και
οι µεταγενέστερες αποτιµήσεις τους. Η µέθοδος αναγνώρισης των κερδών και ζηµιών εξαρτάται από το αν τα
παράγωγα προσδιορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης ή ως κατεχόµενα για εµπορία. Τα παράγωγα χαρακτηρίζονται
κατά την ηµεροµηνία σύναψης της συναλλαγής από τον Όµιλο ως αντισταθµίσεις είτε εύλογης αξίας απαιτήσεως,
υποχρέωσης ή δέσµευσης (αντιστάθµιση εύλογης αξίας), είτε πολύ πιθανών προβλεπόµενων συναλλαγών
(αντιστάθµιση ταµειακών ροών).
Ο Όµιλος καταγράφει κατά την σύναψη των συναλλαγών την σχέση µεταξύ στοιχείων αντιστάθµισης και
αντισταθµισµένων στοιχείων καθώς και την στρατηγική διαχείρισης του σχετικού κινδύνου. Κατά την σύναψη της
σύµβασης και σε συνεχή µεταγενέστερη βάση καταγράφεται η εκτίµηση σχετικά µε την υψηλή αποτελεσµατικότητα
της αντιστάθµισης τόσο για τις αντισταθµίσεις εύλογης αξίας όσο και για τις αντισταθµίσεις ταµειακών ροών.
(α) Αντιστάθµιση εύλογης αξίας
Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων τα οποία προσδιορίζονται ως αντισταθµίσεις µεταβολών στην εύλογη
αξία αντισταθµισµένων στοιχείων, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όπως και οι µεταβολές στην εύλογη αξία των
αντισταθµισµένων στοιχείων οι οποίες αποδίδονται στον κίνδυνο που αντισταθµίζεται.
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
(β) Αντιστάθµιση ταµειακών ροών
Η αποτελεσµατική αναλογία της µεταβολής στην εύλογη αξία των παραγώγων που προσδιορίζονται ως µέσα
αντιστάθµισης µεταβολών στις ταµειακές ροές, καταχωρείται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. Το κέρδος ή η
ζηµία της µη αποτελεσµατικής αναλογίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα. Τα ποσά που καταχωρούνται ως
αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα στις περιόδους που το αντισταθµισµένο στοιχείο
επηρεάζει τα κέρδη ή τις ζηµίες. Στις περιπτώσεις αντιστάθµισης προβλεποµένων µελλοντικών συναλλαγών, οι οποίες
καταλήγουν στην αναγνώριση ενός µη νοµισµατικού στοιχείου (π.χ. απόθεµα) ή υποχρέωσης, τα κέρδη ή οι ζηµιές που
είχαν καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια µεταφέρονται στο κόστος κτήσης του προκύπτοντος µη χρηµατοοικονοµικού
περιουσιακού στοιχείου. Όταν ένα µέσο αντιστάθµισης λήγει ή πωλείται, ή όταν µία σχέση αντιστάθµισης δεν πληρεί,
πλέον, τα κριτήρια της αντισταθµιστικής λογιστικής, τα συσσωρευµένα στα ίδια κεφάλαια κέρδη ή ζηµιές παραµένουν
ως αποθεµατικό και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα, όταν το αντισταθµισµένο στοιχείο επηρεάζει τα κέρδη ή τις
ζηµιές. Στην περίπτωση της αντιστάθµισης µιας προβλεπόµενης µελλοντικής συναλλαγής, η οποία δεν αναµένεται
πλέον να πραγµατοποιηθεί, τα συσσωρευµένα στα ίδια κεφάλαια κέρδη ή ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
(γ) Παράγωγα που δεν προσδιορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης
Οι µεταβολές στην εύλογη αξία αυτών των παραγώγων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
Έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Βλέπε σηµείωση 6.

2.10

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της
αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την
παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στην παρούσα αξία των
µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η
σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει
αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους
συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.

2.11

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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2.12

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές και οι προνοµιούχες 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 κτήσης της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Όταν η µητρική εταιρεία ή κάποια από τις θυγατρικές της αγοράζουν τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου της µητρικής
εταιρείας, το τίµηµα συν οποιουδήποτε προσαυξηµένου εξωτερικού κόστους (πλην σχετικού φόρου εισοδήµατος),
εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων ως «ίδιες µετοχές», έως ότου αυτές πουληθούν ή ακυρωθούν. Κατά την
αγορά, πώληση, έκδοση ή ακύρωση ιδίων µετοχών, οποιοδήποτε αποτέλεσµα προκύπτει αναγνωρίζεται απευθείας στα
ίδια κεφάλαια.

2.13

∆άνεια και χορηγήσεις Τραπεζών

Τα δάνεια και χορηγήσεις Τραπεζών καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα
έξοδα για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα, τα δάνεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος
βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά
έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου
του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται, εκτός από τους τόκους
που προέρχονται από δάνεια που συνάφθηκαν για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής περιουσιακών στοιχείων, οι
οποίοι κεφαλαιοποιούνται στη χρήση στην οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου των
παγίων.
2.14

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 υπόψην τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή
ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία της 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.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε
θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών
ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.
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2.15

Επιχορηγήσεις

Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει
εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης
και β) υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα µε βάση την αρχή του
συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα έξοδα τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως
έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης
ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού.

2.16

Παροχές στο προσωπικό

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και
σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως
υποχρέωση.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές µετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαµβάνουν συντάξεις ή εφάπαξ πληρωµές ως αντάλλαγµα της
υπηρεσίας των εργαζοµένων. Συνεπώς περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
• Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών
Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική ή τεκµαρτή)
περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται τις
εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται από
το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών
αυτών.
Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε ως µία
υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο.
• Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών
αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των στοιχείων
του ενεργητικού του προγράµµατος (εάν υπάρχουν) και τις µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε
αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής
µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων
οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και του
εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες προκύπτουν από τις
προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα ή αλλαγή εκτιµήσεων για µελλοντικά δεδοµένα. Εάν τα σωρευµένα
αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες υπερβαίνουν το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης καταχωρούνται
στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το
κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται 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 τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.
(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση
υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης,
είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές
καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής
θέσης, τότε προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών
οµολόγων.
Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίµηση των παροχών
λήξης της εργασιακής σχέσης βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχτούν την προσφορά.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν
χρήση αυτών των παροχών, δε γίνεται λογιστικοποίηση, αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση.
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2.17

Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται, όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα
παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της
υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης
κάθε κατάστασης οικονοµικής θέσης και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της
δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης.
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η
πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι
πιθανή.
Οι προβλέψεις για δαπάνες µελλοντικής περιβαλλοντικής αποκατάστασης αναγνωρίζονται πλήρως κατά την
εγκατάσταση των αιολικών πάρκων. Το ποσό που αναγνωρίζεται είναι η παρούσα αξία της εκτιµώµενης µελλοντικής
δαπάνης που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες και τους όρους της άδειας. Παράλληλα µε την
πρόβλεψη σχηµατίζεται αντίστοιχης αξίας ενσώµατο πάγιο περιουσιακό στοιχείο. Στη συνέχεια, το ενσώµατο πάγιο
περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται ως µέρος της κεφαλαιουχικής δαπάνης του κάθε αιολικού πάρκου. Κάθε µεταβολή
στην παρούσα αξία της εκτιµώµενης µελλοντικής δαπάνης αποκατάστασης λόγω αλλαγής εκτιµήσεων
αντικατοπτρίζεται µε την προσαρµογή της πρόβλεψης και του ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου. Η δε
πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται σε ετήσια βάση µε το χρηµατοοικονοµικό κόστος που αναλογεί.

2.18

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά
από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται
πλήρως.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Κατασκευαστικές συµβάσεις έργων
Τα έσοδα από την εκτέλεση κατασκευαστικών συµβάσεων λογίζονται την περίοδο που κατασκευάζεται το έργο, µε
βάση το στάδιο ολοκλήρωσης του. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει
το κατάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης
µετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής
θέσης (ανεξάρτητη εκτίµηση) σε σχέση µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευής κάθε έργου. Όταν είναι πιθανό
το συνολικό κόστος της σύµβασης να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα
αποτελέσµατα χρήσης ως έξοδο.
(β) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά
από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
(γ) 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.
(δ) 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.
(ε) Έσοδα από µερίσµατα
Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.

2.19

Μισθώσεις

Ο καθορισµός του κατά πόσο µία συναλλαγή εµπεριέχει µίσθωση ή όχι, βασίζεται στην ουσία της συναλλαγής κατά
την ηµεροµηνία σύναψης της σχετικής σύµβασης, δηλαδή κατά πόσο η εκπλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από τη
χρησιµοποίηση ενός ή περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή κατά πόσο η συναλλαγή εκχωρεί δικαιώµατα χρήσης
του περιουσιακού στοιχείου. Για συναλλαγές στις οποίες ο Όµιλος εισήλθε πριν από την 1 Ιανουαρίου 2005, ως
ηµεροµηνία σύναψης της σχετικής σύµβασης είναι η 1 Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις της
∆ιερµηνείας 4.
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Ο Όµιλος ως µισθωτής
Περιπτώσεις µισθώσεων περιουσιακών στοιχείων από τρίτους όπου ο Όµιλος δεν αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους
και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές και τα µισθώµατα
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της µίσθωσης.
Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στον Όµιλο όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε
την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας
του στοιχείου αυτού, αποτελούν χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την
έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των
ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων,
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες
υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του
χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά
τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη
περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους.

2.20

∆ιανοµή µερισµάτων

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.

2.21 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 ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της τυχόν επίδρασής τους στις οικονοµικές του 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.
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•

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
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.
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3. Στόχοι και πολιτικές προγράµµατος διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Ο Όµιλος 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 του Οµίλου
εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη
αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, όπως συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (swaps), µε σκοπό να αντισταθµίσει την έκθεσή
του σε µεταβολές επιτοκίων Ευρώ.
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
Ο Όµιλος 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 του Οµίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των
επιτοκίων. Ο Όµιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σηµαντικά έντοκα στοιχεία, η δε πολιτική του Οµίλου, είναι να
διατηρεί περίπου το σύνολο του δανεισµού σε προϊόντα κυµαινόµενου επιτοκίου µε εξασφαλισµένη απόδοση.
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. Πολιτική του Οµίλου είναι
να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων του σε µεταβλητό επιτόκιο και να διαχειρίζεται αυτό τον κίνδυνο µέσω
παραγώγων προϊόντων επιτοκίων.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις µεταβολές στα κέρδη του Οµίλου προ φόρων σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων,
κρατώντας όλες τις άλλες µεταβλητές σταθερές:
Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Επιτοκίων

Για τη χρήση 2009

Για τη χρήση 2008

Μεταβλητότητα EURIBOR +1%
Επίδραση στα κέρδη προ φόρων

-743

-418

Μεταβλητότητα EURIBOR -1%
Επίδραση στα κέρδη προ φόρων

750

418

Σηµείωση: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαµβάνει τη θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις καταθέσεις.
(γ) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα µε αυτόν µέρη.
Αναφορικά µε τη δραστηριότητα παραγωγής και εµπορίας ηλεκτρικού ρεύµατος από αιολικά πάρκα σηµειώνεται ότι οι
σχετικές πωλήσεις διενεργούνται προς τον ∆ΕΣΜΗΕ και τη ∆ΕΗ, φορείς σε σχέση µε τους οποίους προς το παρόν δεν
υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος. Κατά τα λοιπά ο Όµιλος έχει θέσει αρχές για να διασφαλίσει ότι οι πωλήσεις αγαθών
και υπηρεσιών θα γίνουν µε πελάτες υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας.
(δ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων
και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όµιλος 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 τον Όµιλο είναι επαρκείς, ώστε
να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων.
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O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξεως των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, µε βάση τις
πληρωµές που απορρέουν από τις σχετικές δανειακές συµβάσεις, σε µη προεξοφληµένες τιµές.

Τραπεζικός δανεισµός
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

<1 έτος
96.941
19.549
116.490

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
1 µε 5 έτη
>5 έτη
1.625
1.625
-

Σύνολο
98.566
19.549
118.115

Τραπεζικός δανεισµός
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

<1 έτος
65.592
2.027
6.604
74.223

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
1 µε 5 έτη
>5 έτη
17.025
17.025
-

Σύνολο
82.617
2.027
6.604
91.248

∆ιαχείριση Κεφαλαίου
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Οµίλου είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής
πιστοληπτικής του διαβάθµισης, καθώς και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να
επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Οµίλου και να µεγιστοποιείται η αξία των µετόχων. O Όµιλος διαχειρίζεται
συντηρητικά τη διάρθρωση του κεφαλαίου του µε το δείκτη µόχλευσης, όπως προκύπτει από τη σχέση καθαρού
δανεισµού και λειτουργικών κερδών (EBITDA). Η πολιτική του Οµίλου είναι να διατηρήσει τους στόχους µόχλευσης
σύµφωνα µε ένα προφίλ υψηλού επιπέδου φερεγγυότητας. Ο Όµιλος ελέγχει την κεφαλαιακή επάρκεια
χρησιµοποιώντας το δείκτη καθαρού δανεισµού προς τα λειτουργικά κέρδη. Στον καθαρό δανεισµό περιλαµβάνονται
τοκοφόρα δάνεια µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα.
Στις
Στις
31 ∆εκεµβρίου 2009
31 ∆εκεµβρίου 2008

Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Καθαρός δανεισµός

1.625
96.941
98.566
(34.546)
64.020

17.025
67.619
84.644
(52.071)
32.573

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

36.808
1,74

28.112
1,16

EBITDA
Καθαρός δανεισµός / EBITDA

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις
Ο Όµιλος 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:
(α) Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος
Ο Όµιλος σχηµατίζει πρόβλεψη έναντι των σχετικών υποχρεώσεών του για αποξήλωση του τεχνικού εξοπλισµού των
αιολικών πάρκων και αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου που απορρέουν από την κείµενη περιβαλλοντική
νοµοθεσία ή από δευσµευτικές πρακτικές του Οµίλου. Η πρόβλεψη για αποκατάσταση περιβάλλοντος αντανακλά την
παρούσα αξία (βάσει του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου) της κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης
οικονοµικής θέσης υποχρέωσης αποκατάστασης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σηµείωση 17.
(β) 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 πιθανόν να προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.
Σελίδα 20 από 32

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

5. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα &
Κτίρια

Μηχανήµατα,
Μεταφορικά Μέσα &
Λοιπός Εξοπλισµός

Μηχανήµατα
Χρηµατοδοτικών
Μισθώσεων

Πάγια
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος
Την 1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Μεταφορές από πάγια υπό εκτέλεση
Πωλήσεις / Καταστροφές / Μειώσεις
Ταχτοποιήσεις
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

38.652
103
(608)
38.147

146.942
5.224
64
(984)
(4.000)
147.246

19.473
19.473

32.591
6.372
(64)
38.899

237.658
11.699
(984)
(4.608)
243.765

(13.167)
(2.092)
608
(14.651)

(60.563)
260
(10.974)
4.000
(67.277)

(5.680)
(1.363)
(7.043)

-

(79.410)
260
(14.429)
4.608
(88.971)

38.147
90
1.212
(90)
39.359

147.246
2.457
3.037
(964)
151.776

19.473
19.473

38.899
11.956
(4.249)
46.606

243.765
14.503
(1.054)
257.214

(14.651)
13
(2.212)
(16.850)

(67.277)
282
(11.286)
(78.281)

(7.043)
(1.363)
(8.406)

-

(88.971)
295
(14.861)
(103.537)

23.496
22.509

79.969
73.495

12.430
11.067

38.899
46.606

154.794
153.677

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2008
Πωλήσεις / Καταστροφές / Μειώσεις
Αποσβέσεις χρήσεως
Ταχτοποιήσεις
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Κόστος
Την 1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Μεταφορές από πάγια υπό εκτέλεση
Πωλήσεις / Καταστροφές / Μειώσεις
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2009
Πωλήσεις / Καταστροφές / Μειώσεις
Αποσβέσεις χρήσεως
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
Καθαρή αναπόσβεστη αξία
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

Επί των παγίων στοιχείων του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη ύψους €45.113 (2008: €101.195) που αφορούν σε
εξασφαλίσεις δανείων µορφής project finance των θυγατρικών.
Τα πάγια στοιχεία που αγοράστηκαν µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αφορούν ανεµογεννήτριες αιολικών πάρκων, και πέρασαν
στην κατοχή του Οµίλου κατά τη λήξη της µίσθωσης τον Απρίλιο 2009.
Οι αποσβέσεις έχουν χρεωθεί ως εξής:

Κόστος πωληθέντων (Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος)
Έξοδα διάθεσης (Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος)
(Σηµ. 19)
Κεφαλαιοποιηµένες αποσβέσεις (Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης)
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13.619
18
887
14.524
337
14.861

13.289
1.140
14.429
14.429
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6. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Στις
31 ∆εκεµβρίου 2009
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου

-

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

-

-

(96)
(96)

Οι εύλογες αξίες παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων βασίζονται σε αγοραία αποτίµηση (mark to market). Για όλες
τις συµβάσεις ανταλλαγών, οι εύλογες αξίες επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα µε τα οποία ο Όµιλος έχει
συνάψει τις σχετικές συµβάσεις.
Τα κέρδη από την πώληση των παραγώγων για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 ανέρχονται σε €96, ενώ
οι ζηµιές από την αποτίµηση στην εύλογη αξία των παραγώγων για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
ανέρχονταν σε €658.

7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Πελάτες και επιταγές εισπρακτέες
∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων
Xρεώστες διάφοροι
Έξοδα επόµενων χρήσεων και έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Προκαταβολές προµηθευτών
Σύνολο βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων
∆οσµένες εγγυήσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων απαιτήσεων

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

27.150
7.621
9.714
25.359
11.878
81.722

10.253
462
6.685
3.518
2.941
23.859

133
133

46
46

Οι παραπάνω αξίες αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα τις εύλογες αξίες των απαιτήσεων αυτών.
Οι δεσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων τηρούνται από θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου στα πλαίσια της
χρηµατοδότησής τους µε σκοπό την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων/απαιτήσεων που συνδέονται µε τις εκχωρήσεις
στις τράπεζες συµβολαίων (κατασκευής του έργου, προµήθειας του εξοπλισµού, ασφαλίστρων, πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας µε τον ∆ΕΣΜΗΕ ή τη ∆ΕΗ κλπ.) ως εξασφάλιση για τα ληφθέντα δάνειά τους.
Οι προκαταβολές προµηθευτών αφορούν σε προκαταβολές που έχουν δοθεί για αγορά ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού για τα αιολικά πάρκα του Οµίλου.
H ∆ιοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος στις απαιτήσεις του Οµίλου και για το λόγο αυτό
δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη.
Στις 31 ∆εκεµβρίου η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής:

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα
Είναι σε καθυστέρηση, αλλά δεν είναι αποµειωµένα:
>30 ηµέρες
31 - 60 ηµέρες
61 - 90 ηµέρες
91 - 120 ηµέρες
>120 ηµέρες

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

23.809

7.267

615
2.726
27.150

159
659
1.257
141
770
10.253

Ο λογαριασµός «Πελάτες και επιταγές εισπρακτέες» δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως διακανονίζεται σε 30-60
ηµέρες.
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8. Αποθέµατα
Στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

3.597
2.888
1.953
8.438

3.261
2.719
1.577
7.557

Α' & Β' Ύλες
Παραγωγή σε εξέλιξη
Ανταλλακτικά

Το κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο στο «κόστος πωληθέντων» ανήλθε σε €29.614 (31 ∆εκεµβρίου 2008:
€4.559)

9. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

34.546
34.546

11
52.060
52.071

∆ιαθέσιµα (στο ταµείο)
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις

Οι παραπάνω αξίες αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα τις εύλογες άξιες αυτών.
Το µέσο σταθµισµένο επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών καταθέσεων του Οµίλου κυµαίνεται περίπου σε
0,75% - 2,38%, µε µέση ηµεροµηνία λήξεως 3 - 9 ηµέρες.
Το σύνολο των διαθεσίµων του Οµίλου είναι σε Ευρώ.

10. Μετοχικό κεφάλαιο & διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αριθµός µετοχών

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

Ονοµαστική αξία
µετοχών

23.774.324
23.774.324

11.887
11.887

∆ιαφορά υπέρ το
άρτιο
49.329
49.329

Σύνολο

61.216
61.216

Το σύνολο των µετοχών της µητρικής εταιρείας είναι 23.774.324 µετοχές µε ονοµαστική αξία €0,50 ανά µετοχή, από
τις οποίες οι 3.229.872 είναι προνοµιούχες µετοχές επίσης µε ονοµαστική αξία €0,50 ανά µετοχή.
Όλες οι εκδοθείσες µετοχές είναι πλήρως πληρωµένες.
Οι προνοµιούχες, χωρίς ψήφο, µετοχές έχουν τα εξής προνόµια:
•
Από τα κέρδη κάθε χρήσης δίνεται πρώτα στις προνοµιούχες και µετά στις κοινές µετοχές το πρώτο µέρισµα που
ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί της ονοµαστικής αξίας της µετοχής.
•
∆ικαιούνται, ισότιµα µε τις κοινές µετοχές, να εισπράττουν πρόσθετο µέρισµα που διανέµεται µε οποιαδήποτε
µορφή.
•
∆ικαιούνται σωρευτικού µερίσµατος. ∆ηλαδή, εάν η Εταιρεία σε µία ή περισσότερες χρήσεις δε µοιράσει
µέρισµα, ή µοιράσει µέρισµα µικρότερο του προβλεπόµενου (6%) επί της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, τότε οι
προνοµιούχες µετοχές θα εισπράξουν το µέρισµα των εν λόγω χρήσεων σωρευτικά από τα κέρδη των εποµένων
χρήσεων.
•
Κατά τη διάλυση ή εκκαθάριση της Εταιρείας αποδίδεται προνοµιακά στους προνοµιούχους µετόχους το µετοχικό
κεφάλαιο που έχουν καταβάλει και παράλληλα συµµετέχουν ισότιµα µε τους κατόχους κοινών µετοχών στο προϊόν της
εκκαθάρισης, κατά το ποσό που αυτό υπερβαίνει το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
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11. Λοιπά αποθεµατικά
Τακτικό
αποθεµατικό
Την 1 ∆εκεµβρίου 2008
Μεταβολές χρήσης
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
Σχηµατισµός αποθεµατικών
∆ιανοµή αποθεµατικών
Λοιπές µεταβολές χρήσης
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

Ειδικά
αποθεµατικά

5.970
1.103
7.073
1.171
(25)
8.219

-

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Έκτακτα & λοιπά
αποθεµατικά

2.768
1.695
4.463
1.840
(16)
6.287

5.665
(879)
4.786
(67)
4.719

Σύνολο

14.403
1.919
16.322
3.011
(67)
(41)
19.225

Εντός της χρήσης του 2009, βάσει σχετικής απόφασης της ∆ιοίκησης, αποθεµατικά ύψους €67 διανεµήθηκαν ως εξής:
αποθεµατικά ύψους €50 µεταφέρθηκαν στα Αποτελέσµατα εις, για τα οποία προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ύψους €17.
Αντίστοιχα για τη χρήση 2008, βάσει σχετικής απόφασης της ∆ιοίκησης, αποθεµατικά ύψους €1.147 διανεµήθηκαν ως
εξής: αποθεµατικά ύψους €1.061 µεταφέρθηκαν στα Αποτελέσµατα εις νέο, για τα οποία προέκυψαν πρόσθετοι φόροι
ύψους €266, και αποθεµατικά ύψους €86 µεταφέρθηκαν στα Λοιπά έσοδα.
Τακτικό Αποθεµατικό
Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης, να
σχηµατίσουν τουλάχιστον το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου
µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής των εταιρειών του Οµίλου απαγορεύεται η διανοµή του
τακτικού αποθεµατικού.
Αφορολόγητα και Ειδικά Αποθεµατικά
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά αφορούν σε µη διανεµηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει
ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόµων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηµατισµό τους).
Τα αποθεµατικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο σε επενδύσεις και υπόκεινται σε φορολόγηση στην περίπτωση
διανοµής τους. Στην παρούσα φάση ο Όµιλος δεν έχει πρόθεση να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και ως εκ
τούτου δε λογιστικοποιήθηκε η σχετική αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.
Έκτακτα και Λοιπά Αποθεµατικά
Τα αποθεµατικά από φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και τα οποία είναι µη
φορολογήσιµα ή έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων φόρων τα αποθεµατικά
αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση στην περίπτωση διανοµής τους. Στην παρούσα φάση ο Όµιλος δεν έχει πρόθεση να
διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και ως εκ τούτου δε λογιστικοποιήθηκε η σχετική αναβαλλόµενη φορολογική

12. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποσχετικές
Προκαταβολές πελατών
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
∆εδουλευµένα έξοδα
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

20.085
2.689
344
88
408
94
23.708

5.285
356
51
445
467
6.604

Οι παραπάνω αξίες αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα τις εύλογες άξιες των υποχρεώσεων αυτών.
Ο λογαριασµός «Προµηθευτές και λοιπές υποσχετικές» δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως διακανονίζεται σε 30-60
ηµέρες.
Οι λοιπές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασµός και συνήθως διακανονίζονται σε 30 ηµέρες.
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13. ∆άνεια
Στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

1.625
1.625

17.025
17.025

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

96.941
96.941

65.592
2.095
(68)
67.619

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

96.941
1.625
98.566

67.619
17.025
84.644

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

-

2.095
2.095
(68)
2.027

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

-

2.027
2.027

Τραπεζικός δανεισµός
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Μείον: µελλοντικές χρηµατ. χρεώσεις µισθώσεων
Μακροπρόθεσµα δάνεια

Τραπεζικός δανεισµός
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Μείον: µελλοντικές χρηµατ. χρεώσεις µισθώσεων
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Οι ηµεροµηνίες λήξεως του συνόλου των δανείων του Οµίλου είναι οι εξής:

Έως 1 έτος
Μεταξύ 1 και 5 ετών
Άνω των 5 ετών
Σύνολο δανείων
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναλύονται ως εξής:

Έως 1 έτος
Μεταξύ 1 και 5 ετών
Άνω των 5 ετών
Μείον: µελλοντικές χρηµατ. χρεώσεις µισθώσεων
Παρούσα αξία υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις έχει ως εξής:

Έως 1 έτος
Μεταξύ 1 και 5 ετών
Άνω των 5 ετών
Παρούσα αξία υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Οι παραπάνω αξίες των δανείων προσεγγίζουν ταυτόχρονα τις εύλογες άξιες τους, γεγονός το οποίο οφείλεται στα
µεταβλητά επιτόκια δανεισµού.
Ο τραπεζικός δανεισµός των εταιρειών του Οµίλου αποτελείται κυρίως από δάνεια project finance, που στην
πλειοψηφία τους είναι οµολογιακά. ∆εν απαιτείται εγγύηση της µητρικής εταιρείας, αλλά ως εξασφάλιση εκχωρούνται
στην Τράπεζα τα συµβόλαια: κατασκευής του έργου, προµήθειας του εξοπλισµού, ασφαλίστρων, πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας µε τον ∆ΕΣΜΗΕ ή τη ∆ΕΗ κλπ. Στα πλαίσια αυτής της µορφής χρηµατοδότησης, οι θυγατρικές τηρούν µια
σειρά δεσµευµένων λογαριασµών, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεων/απαιτήσεων που
συνδέονται µε τις εκχωρήσεις.
Το πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο δανεισµού του Οµίλου είναι περίπου 3,50% µεταβλητό.
Όλα τα δάνεια του Οµίλου έχουν συναφθεί σε Ευρώ.
Επί των παγίων στοιχείων του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη ύψους €45.113 που αφορούν εξασφαλίσεις
δανείων µορφής project finance των θυγατρικών.
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14. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν υπολογιστεί χρησιµοποιώντας τον εκάστοτε
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, ο οποίος εφαρµόζεται στις περιόδους που θα διακανονιστούν ή θα ανακτηθούν οι
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, και συµψηφίζονται µεταξύ τους, όταν υπάρχει εφαρµόσιµο
νόµιµο δικαίωµα για το συµψηφισµό φορολογικών απαιτήσεων φόρου έναντι φορολογικών υποχρεώσεων και όταν ο
αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος σχετίζεται µε την ίδια φορολογική αρχή. Βάσει του ισχύοντος 31 ∆εκεµβρίου 2009
φορολογικού νόµου, ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 25% για τις χρήσεις 2008-2009, ενώ από τη χρήση 2010
θα µειώνεται σταδιακά κατά 1% έως ότου καταλήξει σε 20% τη χρήση 2014.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναλύονται παρακάτω:

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Φορολογικές ζηµιές
Λοιπά
Σύνολα προ συµψηφισµών
Συµψηφισµοί
Σύνολα µετά από συµψηφισµούς

Στις
31 ∆εκεµβρίου
2009
Απαιτήσεις

Στις
31 ∆εκεµβρίου
2009
Υποχρεώσεις

Στις
31 ∆εκεµβρίου
2008
Απαιτήσεις

Στις
31 ∆εκεµβρίου
2008
Υποχρεώσεις

4.684
2.755
146
7.585

(2.054)
(14)
(2.772)
(4.840)

6.168
1.694
132
70
8.064

(4.187)
(2.271)
(4)
(6.462)

(2.847)
4.738

2.847
(1.993)

(2.777)
5.287

2.777
(3.685)

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις του Οµίλου αναµένεται να είναι ανακτήσιµες / πληρωτέες
ανάλογα µε το χρονικό ορίζοντα (µάκρο- ή βραχυπρόθεσµο) των κονδυλίων επί των οποίων αναγνωρίσθηκαν.

Οι κινήσεις του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος αποτυπώθηκαν ως (χρεώσεις) ή πιστώσεις στα
αποτελέσµατα χρήσης ως ακολούθως:

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Φορολογικές ζηµιές
Λοιπά
(Σηµ. 21)
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Χρήση που έληξε στις
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649
1.047
14
(501)
(66)
1.143

1.054
11
16
(687)
(704)
166
(144)
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15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόµενος δικαιούται αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή
συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζηµίωσης εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόµενου κατά
το χρόνο της απόλυσης ή συνταξιοδότησης του. Αν ο εργαζόµενος παραµείνει στην Εταιρεία µέχρι να συνταξιοδοτηθεί λόγω
συµπληρώσεως του εκάστοτε ορίου ηλικίας, δικαιούται ποσού εφάπαξ τουλάχιστον ίσου µε το 40% της αποζηµίωσης που θα
έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια µέρα εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις οικείες συλλογικές συµβάσεις. Ο ελληνικός
εµπορικός νόµος, προβλέπει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να σχηµατίζουν πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του προσωπικού και
τουλάχιστον για την υποχρέωση που δηµιουργείται επί αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης (40% τουλάχιστον της συνολικής
υποχρέωσης εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις οικείες συλλογικές συµβάσεις). Το πρόγραµµα αυτό δεν είναι
χρηµατοδοτούµενο.
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης.
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση οικονοµικής θέσης και στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος των χρήσεων που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2008 έχει ως εξής:

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων
Μη αναγνωρισµένη µεταβατική υποχρέωση
Άµεση αναγνώριση µεταβατικής υποχρέωσης
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες)
Μη αναγνωρισµένο κόστος προϋπηρεσίας
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στο ισολογισµό

684
(59)
625

640
(46)
(65)
529

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Αναγνώριση µεταβατικής υποχρέωσης
Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµίας / (κέρδους)
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας
Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Κόστος επιπλέον ωφεληµάτων
Κόστος αναδιοργάνωσης
Άλλο έξοδο / (έσοδο)
Συνολικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

44
33
6
83
106
189

46
30
5
6
87
10
97

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους
Εισφορές εργοδότη
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους / χρήσης
Προσαρµογή
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους / χρήσης

529
(137)
189
581
44
625

463
(31)
97
529
529

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκου
Εισφορές εργαζοµένων
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Έξοδα
Επιπλέον πληρωµές ή έξοδο / (έσοδα)
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο
Αναλογιστική ζηµία /(κέρδος)
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου

640
44
33
(137)
106
(2)
684

666
46
30
(31)
10
(81)
640

5,30%
4,00%
12,48 - 17,07

5,20%
4,00%
10,88 - 16,97

Αναλογιστικές παραδοχές
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή
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16. Επιχορηγήσεις

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Προσθήκες
Μεταφορά (πίστωση) στα αποτελέσµατα χρήσης (σηµ. 18)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

37.998
818
(5.152)
33.664

41.693
1.559
(5.254)
37.998

17. Προβλέψεις
Περιβαλλοντική
αποκατάσταση
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
∆ιαδικασία προεξόφλησης
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
∆ιαδικασία προεξόφλησης
Επανεκτίµηση πρόβλεψης
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

2.605
67
2.672
(495)
2.177

Σύνολο

2.605
67
2.672
(495)
2.177

Περιβαλλοντική αποκατάσταση
Ο Όµιλος βάσει της υφιστάµενης νοµοθεσίας έχει την υποχρέωση κατά τη λήξη της άδειας παραγωγής, και εφόσον
εκείνη δεν ανανεωθεί, να αποξηλώσει τον τεχνικό εξοπλισµό των αιολικών του πάρκων και να αποκαταστήσει τον
περιβάλλοντα χώρο εγκατάστασής τους.
Η σχετική πρόβλεψη αφορά στο κόστος αποκατάστασης του εδάφους στο οποίο λειτουργούν αιολικά πάρκα και
βασίζεται σε µελέτη του Οµίλου, η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση µε σκοπό την ακριβέστερη προσέγγιση της
µελλοντικής δαπάνης.
Με βάση την ανωτέρω µελέτη το ύψος της σχετικής πρόβλεψης εκτιµήθηκε σε €3.200 (€2.500 µετά τη σχετική
προεξόφληση σε τρέχουσα αξία µε αντίστοιχη χρέωση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων). Η σχετική πρόβλεψη
υπολογίσθηκε µε βάση τα προβλεπόµενα κόστη σε τρέχουσες αξίες, τιµαριθµοποιήθηκε µέχρι τον εκτιµώµενο χρόνο
εκταµίευσης µε ποσοστό 3,5% και προεξοφλήθηκε µε συντελεστή προεξόφλησης 6% (το µέσο σταθµισµένο κόστος
κεφαλαίου του Οµίλου).
Η κίνηση ύψους €67 που εµφανίζεται στη χρήση 2008 είναι η επιβάρυνση των αποτελεσµάτων µε την επίδραση από την
εξέλιξη της διαδικασίας προεξόφλησης (unwinding of effect of discount).
Κατά το 2009 έγινε επανεκτίµηση των δεδοµένων βάσει των οποίων σχηµατίστηκε η υπάρχουσα πρόβλεψη. Ως
αποτέλεσµα η πρόβλεψη ανέρχεται σε €2.177. Το µεγαλύτερο µέρος της εν λόγω πρόβλεψης αναµένεται να
χρησιµοποιηθεί κατά τη λήξη της άδειας παραγωγής των αιολικών πάρκων και ταυτοχρόνως της ωφέλιµης ζωής των
(15 έτη από τη θέση του σε λειτουργία).
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18. Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (σηµ. 16)
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Λοιπά έξοδα
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

5.152
437
5.589

5.254
1.279
6.533

(1.104)
(1.104)

(3.049)
(3.049)

4.485

3.484

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

29.614
14.524
8.007
7.537
3.131
2.562
2.155
67.530

4.559
14.429
9.763
5.077
3.507
1.752
2.365
41.452

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

6.290
1.528
189
8.007

8.144
1.522
97
9.763

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

62.872
88
4.570
67.530

35.602
451
5.399
41.452

19. Έξοδα ανά κατηγορία

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο (σηµ. 8)
Αποσβέσεις παγίων (σηµ. 5)
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού *
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Σύνολο κόστους πωλ/ντων,εξόδων διάθεσης&διοίκησης

* Οι αµοιβές και έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής:

Αποδοχές προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού (σηµ. 15)

Τα ανωτέρω έξοδα έχουν χρεωθεί ως εξής:

Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
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20. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα & έξοδα

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές
Χρηµ/κό όφελος πρόβλεψης περιβαλλοντικής αποκατάστασης
Κέρδη από αποτίµηση παραγώγων χρηµ/κών µέσων (σηµ. 6)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Έξοδα από τόκους
Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές
Τόκοι από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Ζηµιές από αποτίµηση χρεωγράφων
Ζηµιές από αποτίµηση παραγώγων χρηµ/κών µέσων (σηµ. 6)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

640
31
96
767

845
911
1.756

(3.292)
(15)
(70)
(410)
(3.787)

(3.953)
(333)
(167)
(658)
(5.111)

21. Φόρος εισοδήµατος
Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

Τρέχων φόρος εισοδήµατος (25% και 25% αντίστοιχα)
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (σηµ. 14)
Φόρος εισοδήµατος

(7.753)
1.143
(6.610)

(5.226)
(144)
(5.370)

Κέρδη πρό φόρων
Συντελεστής φόρου
Αναµενόµενη δαπάνη φόρου

24.079
25%
(6.020)

15.397
25%
(3.849)

∆απάνες µη εκπιπτόµενες για τον υπολογισµό του φόρου
(Καταχώριση) / αντιστροφή προβλέψεων φόρου
Έκτακτη Εισφορά Ν.3808/2009
Λοιποί έκτακτοι φόροι
Πρόβλεψη υποτίµησης απαιτήσεων
Ζηµιές επί των οποίων αναγνωρίστηκε αναβ. φόρος
Επίδραση µεταβολής φορολογικών συντελεστών
Λοιπές προσαρµογές
Πραγµατική δαπάνη φόρου

(490)
(294)
(1.065)
(318)
(54)
1.958
(327)
(6.610)

(326)
(501)
(500)
(194)
(5.370)

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι
δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για
φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις
και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν τελικώς και οι σχετικές φορολογικές
υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για το συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.

22. Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους µετόχους µε το
µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους µετόχους (€ χιλ.)
Μέσος σταθµ. αριθµ. µετοχών (χιλ.)
Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (€)
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Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2009

Χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2008

16.975
23.774
0,7140

9.680
23.774
0,4072

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

23. Μέρισµα ανά µετοχή
Τα µερίσµατα που εγκρίθηκαν για τις χρήσεις 2008 και 2007 (και καταβλήθηκαν αντίστοιχα στις χρήσεις 2009 και
2008) ανήλθαν σε €2.377 και €4.517.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του 2010, θα προταθεί µέρισµα
ύψους €0,10 ανά µετοχή (€2.377) για τη χρήση 2009 (2008: €0,10 ανά µετοχή και 2007: €0,19 ανά µετοχή). Οι
παρούσες οικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν ως καταβλητέο το εν λόγω µέρισµα, το οποίο θα καταχωρηθεί
στα ίδια κεφάλαια, ως διανοµή αδιανέµητων κερδών κατά τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2010.

24. Ενδεχόµενα γεγονότα
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου.

25. Θυγατρικές εταιρείες
Ο Όµιλος Εταιρειών Ρόκας αποτελείται από τη µητρική εταιρεία Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ και 33 θυγατρικές εταιρείες, οι
λεπτοµέρειες των οποίων έχουν ως εξής:
Επωνυµία

Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ (µητρική)
Ρόκας Κατασκευές ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Εύβοια ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Ζάρακες ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Κρήτη ΑΒΕΕ
∆ΕΗ Ανανεώσιµες Ρόκας ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θράκη ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θράκη ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θράκη ΙΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Κόµητο ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θεσσαλία Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Θεσσαλία ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Βοιωτία ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Αχλαδότοπος ΑΒΕΕ
Ρόκας Ενέργεια ΑΒΕΕ
Ρόκας Αίολος ΜΕΠΕ
Ρόκας Αιολική Βόρειος Ελλάς Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Βόρειος Ελλάς ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Κοζάνη Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Κοζάνη ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Μακεδονία Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Μακεδονία ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Μακεδονία ΙΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Πελοπόννησος Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Πελοπόννησος ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Ηλιακή Ι ΑΒΕΕ
Ρόκας Ηλιακή ΙΙ ΕΠΕ
Ρόκας Ηλιακή ΙΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Αιολική Στερεά Ελλάς Ι ΑΒΕΕ
Rokas Aeoliki Cyprus Ltd
Ρόκας Υδροηλεκτρική ΑΒΕΕ
Ρόκας Υδροηλεκτρική ΙΙ ΑΒΕΕ
Ρόκας Υδροηλεκτρική ΙΙΙ ΑΒΕΕ

% Άµεσης & έµµεσης
συµµετοχής
31 ∆εκεµβρίου 2009
100,00
99,00
99,13
99,13
99,62
51,00
99,00
99,09
99,38
99,99
99,38
99,38
99,99
99,38
99,64
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
75,00
100,00
100,00
100,00

% Άµεσης & έµµεσης
συµµετοχής
31 ∆εκεµβρίου 2008
100,00
99,00
99,13
99,13
99,62
51,00
99,00
99,09
99,38
99,99
99,38
99,38
99,99
99,38
99,64
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
75,00
100,00
100,00
100,00

Χώρα
ίδρυσης
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Κύπρος
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

Ανέλεγκτες
Φορολογικά
Χρήσεις
2007 – 2009
2007 – 2009
2008 – 2009
2007 – 2009
2009
2007 – 2009
2007 – 2009
2008 – 2009
2008 – 2009
2003 – 2009
2003 – 2009
2003 – 2009
2003 – 2009
2003 – 2009
2003 – 2009
2003 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2006 - 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009
2006 – 2009

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης οι εταιρείες Ρόκας Αιολική Πελοπόννησος Ι ΕΠΕ και Ρόκας Υδροηλεκτρική
ΕΠΕ µετατράπηκαν σε Ρόκας Αιολική Πελοπόννησος Ι ΑΒΕΕ και Ρόκας Υδροηλεκτρική ΑΒΕΕ αντίστοιχα.

Σελίδα 31 από 32

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

26. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
(α) Κύριος µέτοχος
Ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας είναι η IBERDROLA RENEWABLES SA (θυγατρική του Ισπανικού Οµίλου
IBERDROLA SA), η οποία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 κατείχε το 100% 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

580
-

2.079
-

* Περιλαµβάνεται ποσό ύψους €0 (2008: €1.200), το οποίο αφορά σε αποζηµιώσεις που δόθηκαν σε πρώην στελέχη
της διοίκησης λόγω αποχώρησής τους, και ποσό ύψους €0 (2008: €300), το οποίο αφορά σε αµοιβές µελών ∆.Σ. Τα
υπόλοιπα αφορούν κυρίως αµοιβές µισθοδοσίας και bonus.
Οι συναλλαγές που έλαβαν µέρος µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου, καθώς και τα υπόλοιπα που προέκυψαν από τις
συναλλαγές αυτές, έχουν απαλειφθεί πλήρως από τις παρούσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

27. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης
Την 1 Ιανουαρίου 2010 η µητρική εταιρεία Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ προέβη στην εξαγορά του συνόλου των µετοχών της
εταιρείας Ενεργειακή Αλογοράχης ΑΕ απευθείας από τη µητρική της IBERDROLA RENEWABLES SA προς €5.289.
Το Μάρτιο του 2010 έγινε άρση των εµπράγµατων βαρών που υφίσταντο επί των παγίων στοιχείων του Οµίλου και
αφορούσαν σε εξασφαλίσεις δανείων µορφής project finance.
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