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• Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
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• Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας
R.F.ENERGY
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ανώνυµης εταιρείας
R.F.ENERGY A.E. (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της («ο Όµιλος») και τις εταιρικές
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, που αποτελούνται από τους ισολογισµούς της 31
∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως του Οµίλου και της Εταιρείας που έληξε την ηµεροµηνία αυτή,
καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές
σηµειώσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή
περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά
µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης
την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση
τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που
είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη
συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου
µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές
καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την
εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης
ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από
τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών
καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεµελίωση της γνώµης µας.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και
της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, και την χρηµατοοικονοµική επίδοση και
ταµειακές ροές του Οµίλου και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 20411
ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) A.E.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
11Ο ΧΛΜ ΕΘ. Ο∆. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107
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R.F. ENERGY A.E.
Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Έσοδα πωλήσεων
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Λειτουργική ζηµία προ φόρων
και χρηµ/κών εξόδων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Κέρδος/(ζηµία)
προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος/(ζηµία)
µετά φόρων

Όµιλος
1/12/8/2006Σηµ. 31/12/2008 31/12/2007
6
1.611
268
7
(1.179)
(182)
432
86
8
(1.141)
(941)
19
26
45

Εταιρεία
1/12/8/200631/12/2008 31/12/2007
1.411
600
(897)
(321)
514
279
(590)
(364)
-

9
9

(683)
(1.065)
406

(810)
(241)
333

(76)
(127)
386

(85)
(30)
315

10

(1.342)
644

(718)
178

183
(47)

200
(50)

(698)

(540)

136

150

(682)
(16)
(698)

(583)
43
(540)

-

-

Κατανεµηµένα ως εξής:
Μέτοχοι µητρικής εταιρίας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
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R.F. ENERGY A.E.
Ισολογισµός
της 31 ∆εκεµβρίου 2008
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Όµιλος
2/8/20061/131/12/2008 31/12/2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία επιχείρησης
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές
Συµµετοχές σε συγγενείς
Αναβαλλ. φόροι ενεργητικού
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Εταιρεία
1/12/8/200631/12/2008
31/12/2007

Σηµ.
12

35.987
4.024
2.841
653
20
43.525

18.470
1.280
2.861
-

55
17.030
-

386
7.539
1.482

16
22.627

17
17.102

15
9.422

11
14

10.035
22.750
32.785
76.310

968
7.919
8.887
31.514

6.664
21.371
28.035
45.137

862
6.775
7.637
17.059

15

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

21.000
20.795
7
(1.352)
40.450
80

15.000
(142)
(582)
14.276
1.191

21.000
20.809
7
279
42.095
-

15.000
(138)
0
150
15.012
-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

40.530

15.467

42.095

15.012

477
16
7.962
1.381
9.836

1.013
728
1.741

10
37
47

4
4

16

24.468

13.090

2.030

2.002

16

123
12

17

-

-

17

1.341
25.944
35.780

1.199
14.306
16.047

965
2.995
3.042

41
2.043
2.047

76.310

31.514

45.137

17.059

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα

13
10

Σύνολο Ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά
Αδιανέµητα κέρδη

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακρ/σµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Παροχές σε εργαζόµενους
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόµενοι φόροι
Βραχ/σµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµο µέρος
µακροπρόθεσµων δανείων
Οφειλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων

16

10

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
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R.F. ENERGY A.E.
Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
Για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικό
υπέρ το άρτιο

Τακτικό
αποθεµατικό

Σωρευµένες
ζηµιές

Υπόλοιπο την 2/8/2006
Μεταβολή περιόδου
Καθαρή ζηµία χρήσης
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Κέρδη αναγνωρισµένα απ’ ευθείας
στα Ίδια Κεφάλαια
Έξοδα έκδοσης µετοχών
∆ικαιώµατα µειοψηφίας που
προέκυψαν από εξαγορά θυγατρικής
Υπόλοιπο την 31/12/2007

10.000

-

-

-

10.000

-

10.000

5.000

-

-

(582)
-

(582)
5.000

43
-

(539)
5.000

-

(142)

-

-

(142)

-

(142)

15.000

(142)

-

(582)

14.276

1.148
1.191

1.148
15.467

Υπόλοιπο την 1/1/2008
Μεταβολή περιόδου
Καθαρή ζηµία χρήσης
Τακτικό αποθεµατικό
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Κέρδη αναγνωρισµένα απ’ ευθείας
στα Ίδια Κεφάλαια
∆ικαιώµατα µειοψηφίας που
προέκυψαν από εξαγορά θυγατρικής
Υπόλοιπο την 31/12/2008

15.000

(142)

-

(582)

14.276

1.191

15.467

6.000

20.937

7
-

(682)
(7)
-

(682)
26.937

(16)
96

(698)
27.033

21.000

20.795

7

(81)
(1.352)

(81)
40.450

(1.191)
80

(1.272)
40.530

Σύνολο

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

R.F. ENERGY A.E.
Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
Για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Υπόλοιπο την 2/8/2006

10.000

Αποθεµατικό
υπέρ το
άρτιο
-

Καθαρό κέρδος χρήσεως

-

-

-

150

150

5.000

-

-

-

5.000

-

(138)

-

-

(138)

15.000

(138)

0

150

15.012

Καθαρό κέρδος χρήσεως

-

-

-

136

136

Τακτικό αποθεµατικό

-

-

7

(7)

-

6.000

21.000

-

-

27.000

7

279

42.095

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Τακτικό
αποθεµατικό

Αδιανέµητα
κέρδη

Σύνολο

-

-

10.000

Κέρδη αναγνωρισµένα απ’ ευθείας
στα Ίδια Κεφάλαια
Έξοδα έκδοσης µετοχών
Υπόλοιπο την 31/12/2007
Μεταβολή χρήσης

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

(53)

Έξοδα έκδοσης µετοχών
Υπόλοιπο την 31/12/2008

21.000

20.809

(53)

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
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R.F. ENERGY A.E.
Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

1/131/12/2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων
Παροχές σε εργαζοµένους

2/8/0631/12/2007

(1.342)

(718)

1.057
(399)

128
(198)

(7)
1.065
(366)
16
24

(135)
241
(39)
(721)

(9.067)
609
(4)

(967)
2.319
(16)

(8.438)

615

(1.065)

(241)

(9.503)

374

(18.568)
7
(3.335)
7.315

(20.360)
135
(1.230)
1.052

(14.581)

(20.403)

26.937
11.978

15.000
12.948

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

38.915

27.948

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

14.831
7.919
22.750

7.919
7.919

Λειτουργικό αποτέλεσµα προ των µεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθεσµών απαιτήσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Απόκτηση θυγατρικής
Πρόσοδοι επιχορηγήσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.

R.F. ENERGY A.E.
Εταιρική Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά
1/131/12/2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Παροχές σε εργαζοµένους
Λειτουργικό αποτέλεσµα προ των µεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθεσµών απαιτήσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

2/8/200631/12/2007

183

200

20
(380)

12

(6)
127
10
(46)

(133)
30

(5.479)
78
(2)

(862)
41
(15)

(5.449)

(727)

(127)

(30)

(5.576)

(757)

(7.176)
(13)
386

(9.021)
(398)
133

(6.803)

(9.286)

109

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Έξοδα ανάληψης κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

27.000
28
(53)

15.000
2.002
(184)

26.975

16.818

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

14.596
6.775
21.371

6.775
6.775

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.

9

R.F. ENERGY A.E
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2008
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

1. Σύσταση της εταιρείας και δραστηριότητες του οµίλου

Η R.F. Energy A.E. (εφεξής «RF» ή «η εταιρεία») ιδρύθηκε το 2006 στην Ελλάδα ως µία ανώνυµη
εταιρεία µε σκοπό την συµµετοχή σε ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείµενο
την δραστηριοποίησή τους στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε σε
50 έτη. Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο ∆ήµος Γλυφάδας και συγκεκριµένα το κατάστηµα επί της
Λ.Βουλιαγµένης 128.
Το µετοχικό κεφάλαιο της RF την 31/12/07 ανερχόταν στο ποσό των € 15.000. Με την από 20/5/2008
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας πραγµατοποιήθηκε, στις 30/05/2008, αύξηση
των ιδίων κεφαλαίων κατά € 6.000, µε αύξηση κατά € 3.000 του µετοχικού κεφαλαίου της ενώ το ποσό
των € 3.000 λογιστικοποιήθηκε ως «διαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Στη συνέχεια, µε
την από 02/10/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ολοκληρώθηκε, στις
13/10/2008, αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά € 21.000, µε αύξηση κατά € 3.000 του µετοχικού
κεφαλαίου της ενώ το ποσό των € 18.000 λογιστικοποιήθηκε ως «διαφορά από την έκδοση µετοχών
υπέρ το άρτιο». Οι παραπάνω αυξήσεις καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τους υφιστάµενους µετόχους.
Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εντοπισµού κατάλληλων θέσεων για την δηµιουργία Αιολικών
Σταθµών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και ως εκ τούτου στο 2008 πραγµατοποιήθηκαν οι
τοποθετήσεις ανεµοµετρικών ιστών σε περιοχές, στους Νοµούς Αρκαδίας, Ευβοίας και Αργολίδας, για
την πραγµατοποίηση ανεµολογικών µετρήσεων.
Στις αρχές του Φεβρουαρίου 2008 η εταιρεία εξαγόρασε το υπολειπόµενο ποσοστό 67,25% της
εταιρείας Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. από την µητρική της εταιρεία F.G. EUROPE A.E. (εφεξής
«FG») µε ποσοστό 32,25% και ιδιώτες µε ποσοστό 35%, έναντι του συνολικού ποσού των € 3.335, που
κατέχει ένα Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθµό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 2,6MW στην θέση
«ΒΑΛΤΟΣ – ΚΑΚΟ ΓΕΦΥΡΙ» του ποταµού Κερυνίτη του ∆ήµου Αιγίου, Νοµού Αχαΐας και έχει
απαιτούµενες άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση
έργου που σχετίζεται µε την κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας 1,015 MW στην θέση «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ» του ποταµού Κερυνίτη του ∆ήµου Αιγίου, Νοµού
Αχαΐας. Το εν λόγω έργο τέθηκε σε λειτουργία εντός του 2009.
Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν δύο διαδοχικές αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής εταιρείας
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε.. Αρχικά, την 20/02/2008 µε αύξηση € 350 και στη συνέχεια την
30/05/2008 µε αύξηση € 3.700. Ως εκ τούτου, οι αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων της ως άνω
θυγατρικής ανήλθαν συνολικά σε € 4.050. H ανωτέρω θυγατρική, πραγµατοποίησε την 23/10/2008 την
έναρξη εργασιών κατασκευής Αιολικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 10 MW στην
εταιρεία στη θέση ‘’Λόφοι Κυλινδρίας ‘’ ∆.∆. ∆ροσάτου του ∆ήµου ∆οϊράνης, Νοµού Κιλκίς. Τον Μάιο, η
ως άνω θυγατρική εταιρεία, κατάθεσε Φάκελο για την υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 όπως
ισχύει, του επενδυτικού της σχεδίου για την κατασκευή Αιολικού Πάρκου ισχύος 10 MW στο ∆ήµο ∆οϊράνης
του Νοµού Κιλκίς.
Επιπρόσθετα, την 24/04/2008 η θυγατρική εταιρεία ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. πραγµατοποίησε
την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας του Αιολικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ισχύος 15MW και έλαβε εντός του Νοεµβρίου 2008 την άδεια λειτουργίας του.
H Εταιρεία αποτελεί την βασική µέτοχο, µε ποσοστό συµµετοχής 84% στο µετοχικό κεφάλαιο δέκα
νεοϊδρυθεισών θυγατρικών ανωνύµων εταιρειών, βρισκόµενες σε διαδικασία αδειοδότησης για έντεκα
Άδειες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε γεωγραφικό προσδιορισµό τον Νοµό Ευβοίας, συνολικής
ισχύος 387 MW. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, προέβη σε µακροχρόνιες µισθώσεις µε την
σύναψη συµβολαίων µε τους ιδιοκτήτες της γης, όπου θα αναπτυχθούν τόσο τα Αιολικά Πάρκα όσο
και οι υπόλοιπες απαραίτητες υποδοµές. Η συνολική συµµετοχή της, στις ως άνω θυγατρικές
ανέρχεται στο ποσό των € 504. Η Εταιρεία ανέλαβε για τις εν λόγω εταιρείες την παροχή συµβουλών
και υπηρεσιών στους τοµείς γενικής διοίκησης, χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, διοικητικού
σχεδιασµού, επίβλεψης, οργάνωσης και διαχείρισης του παραπάνω έργου.
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2008
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

1. Σύσταση της εταιρείας και δραστηριότητες του οµίλου (συνέχεια)

Τέλος, η Εταιρεία σύνηψε κατ’ αρχή συµφωνία µε διεθνή εταιρεία ανάπτυξης κατασκευών και έργων
υποδοµής, µε αντικείµενο το χαρτοφυλάκιό της, στην Ελλάδα, που αποτελείται από δύο εν λειτουργία
αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 42 MW. Για την υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης, ίδρυσε δύο
θυγατρικές ανώνυµες εταιρείες, µε συµµετοχή κατά 100% στο µετοχικό τους κεφαλαίο, όπου ανέρχεται
συνολικά σε € 120.
Οι θυγατρικές εταιρείες της RF κατά την 31/12/2008 είναι οι εξής (όλες δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας):
Ποσοστό Συµµετοχή
31/12/2008
31/12/2007
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
32,75%
84,00%
84,00%
84,00%
84,00%
84,00%
84,00%
84,00%
84,00%
84,00%
84,00%
100,00%
100,00%
-

Επωνυµία θυγατρικής
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε.
CITY ELECTRIC A.E.
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε.

Το υφιστάµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας επανεξελέγει, σύµφωνα µε την από 30/04/2008
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η διάρκεια του οποίου έχει ορισθεί έως την
30/6/2013 και έχει ως εξής:
ΟΝΟΜΑ
Ρέστης Βίκτωρας
Κουτσουµπέλης Κωνσταντίνος
Φειδάκης Γεώργιος
Παντούσης Ιωάννης
Πιµπλής Νικόλαος

ΘΕΣΗ
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος

Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας F.G. EUROPE A.E. (εφεξής “FG”) ανέρχεται σε 40%.
Λόγω της συµµετοχής στην RF µε ποσοστό 10% του κ.Γ.Φειδάκη, βασικού µετόχου και προέδρου της
FG και της συµφωνίας των µετόχων για διορισµό της πλειοψηφίας των µελών του ∆Σ από αυτήν,
τεκµαίρεται ότι η FG ασκεί έλεγχο επί της RF και ως εκ τούτου περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της FG µε την µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης, ως θυγατρική.
Η εταιρεία ολοκλήρωσε την πρώτη εταιρική χρήση της µε διάρκεια και τα στοιχεία που αναφέρονται
προέκυψαν, µε χρονικό ορίζοντα αναφοράς, το διάστηµα από 01/01/2008 έως 31/12/2008.
Οι εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 11
Μαρτίου 2009 και από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων την 14 Απριλίου 2009.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την
11 Ιουνίου 2009.
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2. Βασικές λογιστικές αρχές
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων και δήλωση συµµόρφωσης µε τα
∆ΠΧΑ
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές περιγράφονται
παρακάτω. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που
ακολουθούνται. Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη σηµείωση 4. ∆εν υπάρχουν πρότυπα τα
οποία να έχουν εφαρµοσθεί νωρίτερα από την επίσηµη ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Οι οικονοµικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα ποσά στρογγυλοποιούνται στην
πλησιέστερη χιλιάδα.
2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
Νέες ∆ιερµηνείες που έχουν υποχρεωτική εφαρµογή για πρώτη φορά στη λογιστική χρήση
που ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2008 και δεν επηρεάζουν την εταιρεία.
∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2 «Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιρειών του Ιδίου Οµίλου».
Η ∆ιερµηνεία 11 απαιτεί όπως συναλλαγές, στις οποίες παραχωρείται σε εργαζοµένους δικαίωµα επί
συµµετοχικών τίτλων της εταιρείας, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης, ως αµοιβές
που καθορίζονται από την αξία των µετοχών διακανονιζόµενες µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και
στην περίπτωση όπου η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους
συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή όπου οι µέτοχοι της εταιρείας παρέχουν τους προς παραχώρηση
τίτλους. Η ∆ιερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές εταιρείες χειρίζονται, στις
απλές οικονοµικές τους καταστάσεις, προγράµµατα όπου οι εργαζόµενοι τους λαµβάνουν δικαιώµατα
επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας. Επί του παρόντος η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
∆ιερµηνεία 12, «Συµβάσεις Παραχώρησης» (Service Concession Arrangements. Η ∆ιερµηνεία
12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να εφαρµόζουν τα
υφιστάµενα ∆ΠΧΠ για να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που
τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία, οι
παραχωρησιούχοι δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια στοιχεία,
αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και / ή ένα άυλο περιουσιακό
στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τη διερµηνεία αυτή. Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει
εφαρµογή στην εταιρεία.
∆ιερµηνεία 14, «∆ΛΠ 19 Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου Καθορισµένων
Παροχών, οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους». Η
∆ιερµηνεία 14 παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο εκτίµησης του ορίου στο ποσό του
πλεονάσµατος που µπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο σε ένα πρόγραµµα
καθορισµένων παροχών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους». Επίσης, επεξηγεί πως
αυτό το όριο µπορεί να επηρεαστεί όταν υπάρχει νοµική ή συµβατική απαίτηση ελάχιστης
χρηµατοδότησης και τυποποιεί την υφιστάµενη πρακτική. Η εταιρεία αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία δε
θα επηρεάσει την οικονοµική της θέση ή απόδοση δεδοµένου ότι όλα τα προγράµµατα καθορισµένων
παροχών καταλήγουν σε καθαρή υποχρέωση και δεν έχει χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
καθορισµένων παροχών.
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερµηνείες έχουν
εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2008
και δεν θα εφαρµοστούν νωρίτερα από την εταιρεία:
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2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων (συνέχεια)
∆ιερµηνεία 13, «Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008. Η ∆ιερµηνεία 13 απαιτεί όπως τα
ανταλλάγµατα (πιστώσεις) επιβράβευσης (loyalty award credits) απεικονίζονται λογιστικά ως ένα
ξεχωριστό µέρος της συναλλαγής πώλησης µε την οποία παραχωρούνται, και συνεπώς µέρος της
εύλογης αξίας του τιµήµατος πώλησης επιµερίζεται σε αυτά και καταχωρείται κατά τη διάρκεια της
περιόδου κατά την οποία εξασκούνται τα ανταλλάγµατα αυτά. Η εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η
∆ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις εφόσον δεν εφαρµόζει τέτοια
προγράµµατα.
∆ιερµηνεία 15 «Συµβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η ∆ιερµηνεία 15 παρέχει
οδηγίες για τον καθορισµό του εάν ένα συµβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας εµπίπτει
στο πλαίσιο εφαρµογής του ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικά Συµβόλαια» ή του ∆.Λ.Π. 18 «Έσοδα» και
αναφορικά µε αυτό το πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο από την κατασκευή. Η
διερµηνεία έχει αναδροµική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τη διερµηνεία αυτή.
Η διερµηνεία 15 δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καθ’
όσον δεν δραστηριοποιείται στο τοµέα αυτό.
∆ιερµηνεία 16, «Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό»,
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008. Η
διερµηνεία αυτή διευκρινίζει:
- Το νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων δεν δηµιουργεί έκθεση σε κίνδυνο για την
οποία η εταιρεία µπορεί να εφαρµόσει λογιστική αντιστάθµισης. Συνεπώς, η µητρική εταιρεία µπορεί
να προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθµιση µόνο τις συναλλαγµατικές διαφορές που
προκύπτουν µεταξύ του νοµίσµατος λειτουργίας της και του νοµίσµατος της εκµετάλλευσης στο
εξωτερικό.
- Οποιαδήποτε εταιρεία του Οµίλου µπορεί να κατέχει µέσα αντιστάθµισης.
- Παρότι το ∆.Λ.Π 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» εφαρµόζεται για τον
καθορισµό του ποσού που πρέπει να µεταφερθεί στα Αποτελέσµατα Χρήσης από το αποθεµατικό
για συναλλαγµατικές διαφορές αναφορικά µε το µέσο αντιστάθµισης, το ∆ΛΠ 21 «Οι Επιδράσεις
Μεταβολών στις Τιµές Συναλλάγµατος» εφαρµόζεται αναφορικά µε το στοιχείο που αντισταθµίζεται.
Η διερµηνεία έχει µελλοντική εφαρµογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τη διερµηνεία
αυτή. Αυτή η ερµηνεία δεν θα έχει καµία επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ιερµηνεία 17, «∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες», εφαρµόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η διερµηνεία αυτή
διευκρινίζει τα εξής θέµατα:
- το µέρισµα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το µέρισµα έχει εγκριθεί και δεν βρίσκεται
πλέον στη διάθεση της εταιρείας,
- η εταιρεία πρέπει να επιµετράει το µέρισµα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων που πρόκειται να διανεµηθούν,
- η εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά µεταξύ του µερίσµατος που πληρώθηκε και της
λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέµονται στα αποτελέσµατα, και
- η εταιρεία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία
που κατέχονται προκειµένου για διανοµή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισµό της διακοπείσας
δραστηριότητας.
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2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων (συνέχεια)
Η διερµηνεία 17 εφαρµόζεται σε περιπτώσεις διανοµής µη-χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε
αναλογική βάση, εκτός εάν πρόκειται για συναλλαγές που ελέγχονται από κοινού. Η διερµηνεία έχει
µελλοντική εφαρµογή ενώ ενθαρρύνεται νωρίτερη εφαρµογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη
υιοθετήσει τη διερµηνεία αυτή. Η διερµηνεία 15 δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας.
∆ιερµηνεία 18, «Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες», εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η διερµηνεία αυτή αναφέρεται
ειδικότερα στον τοµέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών όπου η
εταιρεία αποκτά ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ή χρηµατικά διαθέσιµα προκειµένου για την
κατασκευή σχετικών περιουσιακών στοιχείων) από ένα πελάτη και αυτό το πάγιο χρησιµοποιείται ως
αντάλλαγµα για την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την παροχή µελλοντική πρόσβασής του έτσι
ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η εφαρµογή διερµηνεία έχει µελλοντική
εφαρµογή, ωστόσο επιτρέπεται περιορισµένη αναδροµική εφαρµογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει
ακόµη υιοθετήσει τη διερµηνεία αυτή. Η διερµηνεία 15 δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 2, «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»,
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η
τροποποίηση διευκρινίζει δύο θέµατα: Τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την
εισαγωγή του όρου «µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας
ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα
είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Η τροποποίηση
αυτή δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3, «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27,
«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις», εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («Σ∆ΛΠ»)
δηµοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου 2008 το Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και
το Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις». 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 η
απώλεια ελέγχου θυγατρικής. . Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την αναθεώρηση του
∆ΠΧΠ 3 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 27. 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.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1, «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Το ∆ΛΠ 1 έχει
τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Από τις πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας
καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα
στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά
εισοδήµατα» (“comprehensive income”) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές
καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της
ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε µια τρίτη στήλη στον ισολογισµό. Η εταιρεία θα κάνει τις
απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το 2009.
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2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων (συνέχεια)
∆ΠΧΠ 8, «Λειτουργικοί Τοµείς», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, «Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά
Τοµέα» και υιοθετεί την προσέγγιση της διοίκησης αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που
δίνονται κατά τοµέα. Η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η
διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή
πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Αυτή η πληροφόρηση µπορεί να διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται
στον ισολογισµό και την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και οι εταιρίες θα πρέπει να δώσουν
επεξηγήσεις και συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. Το πρότυπο αυτό δεν θα έχει
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1, «Παρουσίαση
των Οικονοµικών Καταστάσεων» όσον αφορά τα «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από
τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο)», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά
µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την
ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια.
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα
που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Η εταιρεία αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα
επηρεάσουν τις οικονοµικές της καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, «Κόστος ∆ανεισµού», εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Με βάση τις τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, καταργείται
η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάµενο 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. Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, η εταιρεία
θα υιοθετήσει 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. ∆εν θα γίνει αναπροσαρµογή για
το κόστος δανεισµού που είχε καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα πριν από την ηµεροµηνία αυτή.
∆ΛΠ 39, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση’ και ∆ΠΧΠ 7
‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή στο ∆ΛΠ 39 επιτρέπει σε µια
εταιρεία την επαναταξινόµηση των µη-παραγώγων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
(εκτός αυτών που έχουν ταξινοµηθεί από την εταιρεία στην κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω
αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση) εκτός της κατηγορίας της εύλογης αξίας µέσω
αποτελεσµάτων σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Επίσης, η τροποποίηση αυτή επιτρέπει σε µια εταιρεία
τη µεταφορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιµα προς
πώληση στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις, στην περίπτωση που το χρηµατοοικονοµικό
περιουσιακό στοιχείο θα πληρούσε τον ορισµό της κατηγορίας δάνεια και απαιτήσεις (εάν δεν είχε
χαρακτηριστεί ως διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να
διατηρήσει αυτό το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στο εγγύς µέλλον. Η τροποποίηση δεν
επιτρέπει την επαναταξινόµηση στην κατηγορία εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων. Η τροποποίηση
αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν υποστεί
επαναταξινόµηση.
Τον Μάιο του 2008 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΠ µε σκοπό την εξάλειψη
ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων (συνέχεια)
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 5, «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς
Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µίας θυγατρικής εξακολουθούν να κατατάσσονται ως κατεχόµενα
για πώληση, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5, ακόµη και στην περίπτωση που η εταιρεία, µετά από πώληση,
διατηρήσει µη ελέγχουσα συµµετοχή στη θυγατρική. Η τροποποίηση έχει µελλοντική εφαρµογή από
την ηµέρα πρώτης εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 5. Συνεπώς, οι συµµετοχές σε θυγατρικές που έχουν
ταξινοµηθεί ως κατεχόµενες για πώληση από τη στιγµή εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 5, πρέπει να
επανεκτιµηθούν. Πρόωρη εφαρµογή της τροποποίησης είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση πρόωρης
εφαρµογής, θα πρέπει επίσης να εφαρµοστούν και οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 27 (όπως αυτό
τροποποιήθηκε τον Ιανουάριο 2008) κατά την ηµέρα εφαρµογής των τροποποιήσεων του ∆ΠΧΠ 5.
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 7, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις», εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή
καταργεί την αναφορά στα «συνολικά έσοδα από τόκους» ως συστατικό στοιχείο των
χρηµατοοικονοµικών εξόδων.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1, «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή
διευκρινίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που έχουν ταξινοµηθεί ως κατεχόµενα για
εµπορική εκµετάλλευση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και
επιµέτρηση», δεν κατατάσσονται αυτόµατα ως βραχυπρόθεσµα στοιχεία στον ισολογισµό. Η
τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ και ενθαρρύνεται νωρίτερη εφαρµογή.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 8, «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και
λάθη», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µόνο η οδηγία εφαρµογής, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι
ενός ∆ΠΧΠ, είναι υποχρεωτική κατά την επιλογή λογιστικών πολιτικών.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 10, «Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού», εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση
διευκρινίζει ότι τα µερίσµατα που εγκρίθηκαν µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού δεν θεωρούνται
υποχρεώσεις.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16, «Ενσώµατα πάγια», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.
-

Αντικαθιστά τον όρο «Καθαρή τιµή πώλησης» µε τον όρο «Εύλογη αξία µείον το κόστος πώλησης»
αναφορικά µε το ανακτήσιµο ποσό, έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια µε το ∆ΠΧΠ 5 και το ∆ΛΠ 36.

-

Τα ενσώµατα πάγια που κατέχονται για ενοικίαση και κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων
προορίζονται για πώληση µετά την λήξη της περιόδου ενοικίασης, µεταφέρονται στο λογαριασµό
των Αποθεµάτων κατά τη λήξη της περιόδου αυτής και κατατάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία
κατεχόµενα προς πώληση. Οι εισπράξεις από την µεταγενέστερη πώληση εµφανίζονται ως έσοδα.
Ταυτόχρονα, τροποποιείται και το ∆ΛΠ 7, «Καταστάσεις ταµειακών ροών», όπου απαιτείται οι
χρηµατικές πληρωµές προκειµένου για την κατασκευή ή απόκτηση σχετικών παγίων να
κατατάσσονται στην κατηγορία των Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων. Επίσης, στην κατηγορία των
Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων εµφανίζονται και οι χρηµατικές εισπράξεις από ενοίκια και
µεταγενέστερες πωλήσεις σχετικών παγίων.

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 18, «Έσοδα», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά τον όρο ‘Άµεσα κόστη’ µε τον όρο
‘Κόστος συναλλαγών’ όπως ορίζεται στο ∆ΛΠ 39.
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2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων (συνέχεια)
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19, «Παροχές σε εργαζοµένους», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.
- Αναθεωρεί τον ορισµό του «Κόστους προϋπηρεσίας» προκειµένου να συµπεριλάβει µειώσεις
παροχών σχετικά µε την υπηρεσία εργαζόµενου σε προηγούµενες περιόδους («αρνητικά κόστη
προϋπηρεσίας») και να αποκλείσει µειώσεις παροχών σχετικά µε την υπηρεσία εργαζοµένου σε
µελλοντικές περιόδους οι οποίες προέρχονται από τροποποιήσεις στο πρόγραµµα παροχών.
Τροποποιήσεις στα προγράµµατα παροχών οι οποίες έχουν σαν συνέπεια τη µείωση παροχών
σχετικά µε την υπηρεσία εργαζοµένου σε µελλοντικές περιόδους θεωρούνται περικοπές. Η
τροποποίησης έχει µελλοντική εφαρµογή – για αλλαγές σε παροχές που λαµβάνουν χώρα την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Ενθαρρύνεται νωρίτερη εφαρµογή.
- Αναθεωρεί τον ορισµό της «Απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος» αποκλείοντας
διαχειριστικά κόστη του προγράµµατος εάν έχουν ήδη συµπεριληφθεί στις αναλογιστικές υποθέσεις
βάσει των οποίων έγινε η επιµέτρηση των δεσµεύσεων καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση
έχει αναδροµική εφαρµογή και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή της.
- Αναθεωρεί τον ορισµό των «βραχυπρόθεσµων» και «άλλων µακροπρόθεσµων» παροχών σε
εργαζοµένους προκειµένου να επικεντρωθεί στο σηµείο όπου η υποχρέωση πρόκειται να
διακανονιστεί. Η τροποποίηση έχει αναδροµική εφαρµογή και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή
της.
- Καταργεί την αναφορά σε ενδεχόµενες υποχρεώσεις προκειµένου να εναρµονιστεί µε το ∆ΛΠ 37,
«Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία». Το ∆ΛΠ 37 δεν
επιτρέπει την αναγνώριση ενδεχόµενων υποχρεώσεων. Η τροποποίηση έχει αναδροµική εφαρµογή
και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή της.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 20, «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της
Κρατικής Υποστήριξης», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1 Ιανουαρίου 2009. ∆άνεια τα οποία επιχορηγούνται µε µηδενικό ή πολύ χαµηλό επιτόκιο σε σχέση µε
την αγορά δεν θα εξαιρούνται από την απαίτηση εµφάνισης τεκµαρτού επιτοκίου. Το τεκµαρτό
επιτόκιο των επιχορηγούµενων δανείων θα είναι χαµηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς, και
συνεπώς θα εναρµονιστεί µε το ∆ΛΠ 39. Η διαφορά µεταξύ του ποσού που εισπράττεται και του
προεξοφληµένου ποσού λογίζεται ως κρατική επιχορήγηση. Η τροποποίηση έχει µελλοντική
εφαρµογή – για κρατικές επιχορηγήσεις που εισπράττονται την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.
Ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή της. Εντούτοις, το ∆ΠΧΠ 1, «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών
προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» δεν έχει αναθεωρηθεί για τους καινούριους χρήστες των
προτύπων και συνεπώς απαιτείται η εµφάνιση τεκµαρτού επιτοκίου σε όλα τα σχετικά δάνεια που
εκκρεµούσαν κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, «Κόστος ∆ανεισµού», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό του ‘κόστους
δανεισµού’ προκειµένου να ενώσει όλα τα συστατικά στοιχεία του «κόστους δανεισµού» σε ένα – το
έξοδο τόκου υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου όπως περιγράφεται στο
∆ΛΠ 39. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27, «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις»,
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Στην
περίπτωση που η µητρική εταιρεία αποτιµά µια θυγατρική της σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39
στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της, ο χειρισµός αυτός εξακολουθεί και στην περίπτωση που
µεταγενέστερα η θυγατρική κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση. Η τροποποίηση έχει
µελλοντική εφαρµογή, από την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 5. Συνεπώς, όσες
θυγατρικές έχουν καταταχτεί ως κατεχόµενες προς πώληση από την ηµεροµηνία εφαρµογής του
∆ΠΧΠ 5 θα χρειαστεί να επανεκτιµηθούν. Ενθαρρύνεται νωρίτερη εφαρµογή.
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2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων (συνέχεια)
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28, «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.
- Στην περίπτωση που µια συγγενής επιχείρηση αποτιµάται σε εύλογη αξία, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39
(εφόσον έχει εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 28), µόνο οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 28 αναφορικά
µε τη γνωστοποίηση της φύσης και την έκταση σηµαντικών περιορισµών στην ικανότητα της
συγγενούς επιχείρησης να µεταφέρει κεφάλαια στην εταιρεία σε µορφή ταµειακών διαθεσίµων ή
αποπληρωµής δανείων έχουν εφαρµογή. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ παρόλο που
επιτρέπεται και η µελλοντική εφαρµογή. Ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή. Σε περίπτωση
νωρίτερης εφαρµογής, η εταιρεία θα πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετήσει την παρακάτω τροποποίηση
καθώς και την τροποποίηση της παραγράφου 3 του ∆ΠΧΠ 7, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
Γνωστοποιήσεις», της παραγράφου 1 του ∆ΛΠ 31, «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και της
παραγράφου 4 του ∆ΛΠ 32, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση».
- Για σκοπούς διεξαγωγής ελέγχου αποµείωσης, η επένδυση σε συγγενή επιχείρηση θεωρείται ένα
µοναδικό περιουσιακό στοιχείο – συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε αναστροφής ζηµιάς
αποµείωσης. Συνεπώς, σε περίπτωση αποµείωσης δεν χρειάζεται χωριστή κατανοµή της
αποµείωσης στην υπεραξία η οποία εµπεριέχεται στο υπόλοιπο της επένδυσης. Η ζηµία
αποµείωσης αναστρέφεται στην περίπτωση που η ανακτήσιµη αξία της επένδυσης στη συγγενή
επιχείρηση αυξάνεται Σε περίπτωση νωρίτερης εφαρµογής, η εταιρεία θα πρέπει ταυτόχρονα να
υιοθετήσει την παραπάνω τροποποίηση καθώς και την τροποποίηση της παραγράφου 3 του ∆ΠΧΠ
7, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις», της παραγράφου 1 του ∆ΛΠ 31, «Συµµετοχές σε
κοινοπραξίες» και της παραγράφου 4 του ∆ΛΠ 32, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση».
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 29, «Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές
οικονοµίες», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2009. Η τροποποίηση αυτή αναθεωρεί την περιοριστική λίστα των εξαιρέσεων αναφορικά µε τα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιµετρούνται σε ιστορικό κόστος π.χ. τα ενσώµατα πάγια.
∆εν αναφέρονται ειδικές απαιτήσεις µετάβασης λόγω του ότι η τροποποίηση είναι περισσότερο
διευκρίνιση και όχι αλλαγή.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 31, «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το
γεγονός ότι εάν µία κοινοπραξία αποτιµάται σε εύλογη αξία, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 (εφόσον έχει
εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 31), µόνο οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 31 σχετικά µε την
γνωστοποίηση των δεσµεύσεων του µέλους της κοινοπραξίας και της κοινοπραξίας, καθώς επίσης και
σχετικά µε την περίληψη των οικονοµικών πληροφοριών για τα στοιχεία ισολογισµού και
αποτελεσµάτων έχουν εφαρµογή. Ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή. Σε περίπτωση νωρίτερης
εφαρµογής, η εταιρεία θα πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετήσει την τροποποίηση της παραγράφου 3 του
∆ΠΧΠ 7, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις», του ∆ΛΠ 28, «Επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις» και της παραγράφου 4 του ∆ΛΠ 32, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση».
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 34, «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά», εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή
διευκρινίζει ότι τα κέρδη ανά µετοχή γνωστοποιούνται στις ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές αναφορές
στην περίπτωση που η εταιρεία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 33.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 36, «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή
διευκρινίζει το γεγονός ότι όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος των προεξοφληµένων ταµειακών ροών
προκειµένου για τον υπολογισµό της ‘εύλογης αξίας µείον το κόστος πώλησης’, απαιτούνται οι ίδιες
γνωστοποιήσεις όπως στην περίπτωση χρησιµοποίησης της µεθόδου των προεξοφληµένων
ταµειακών ροών προκειµένου για τον υπολογισµό της «αξίας λόγω χρήσης». Η τροποποίηση έχει
αναδροµική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή.
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2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων (συνέχεια)
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 38, «Άυλα περιουσιακά στοιχεία», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.
- Έξοδα δραστηριοτήτων διαφήµισης και προώθησης αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν η εταιρεία
αποκτά το δικαίωµα πρόσβασης στα αγαθά ή παραλαµβάνει τις υπηρεσίες. Η τροποποίηση έχει
αναδροµική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή.
- Καταργεί την αναφορά στις σπάνιες περιπτώσεις πειστικών αποδείξεων που υποστηρίζουν τη
µέθοδο απόσβεσης άυλων παγίων µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή η οποία έχει ως αποτέλεσµα τον
υπολογισµό λιγότερων σωρευµένων αποσβέσεων από αυτές που θα προέκυπταν µε την εφαρµογή
της σταθερής µεθόδου, επιτρέποντας έτσι τη χρήση της µεθόδου απόσβεσης της µονάδας
παραγωγής. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή.
- Μία προκαταβολή µπορεί να αναγνωριστεί µόνο στην περίπτωση που η πληρωµή έχει
πραγµατοποιηθεί πριν τη λήψη του δικαιώµατος πρόσβασης στα αγαθά ή την παραλαβή των
υπηρεσιών.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση»,
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.
- ∆ιευκρινίζει ότι αλλαγές σε περιστάσεις σχετικά µε τα παράγωγα – συγκεκριµένα, τα παράγωγα που
έχουν χαρακτηριστεί ή αποχαρακτηριστεί ως εργαλεία λογιστικής αντιστάθµισης µετά την αρχική
αναγνώρισή τους – δεν θεωρούνται επαναταξινοµήσεις. Συνεπώς, ένα παράγωγο µπορεί να
µεταφερθεί από την κατηγορία, ή να συµπεριληφθεί στην κατηγορία της ‘εύλογης αξίας µέσω
αποτελεσµάτων’ µετά την αρχική αναγνώριση. Οµοίως, όταν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία έχουν υποστεί επαναταξινόµηση ως αποτέλεσµα αλλαγής της λογιστικής πολιτικής µίας
ασφαλιστικής εταιρείας σύµφωνα µε την παράγραφο 45 του ∆ΠΧΠ 4, «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»,
αυτό αποτελεί αλλαγή των περιστάσεων και όχι επαναταξινόµηση. Η τροποποίηση έχει αναδροµική
ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή.
- Καταργεί την αναφορά του ∆ΛΠ 39 στον όρο «τοµέας» κατά τον καθορισµό ενός εργαλείου ως µέσο
λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη
εφαρµογή.
- Απαιτεί τη χρήση του αναθεωρηµένου πραγµατικού επιτοκίου (σε αντίθεση µε το αρχικό πραγµατικό
επιτόκιο) κατά τον επαναπροσδιορισµό ενός χρεωστικού τίτλου µετά την παύση λογιστικής
αντιστάθµισης της εύλογης αξίας. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ και ενθαρρύνεται η
νωρίτερη εφαρµογή.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40, «Επενδύσεις σε ακίνητα», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.
- Αναθεωρεί το πεδίο εφαρµογής του (καθώς και το πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16) όσον αφορά τα
ακίνητα που βρίσκονται υπό κατασκευή ή αξιοποιούνται για µελλοντική χρήση ως επενδυτικά
ακίνητα να ταξινοµούνται στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα. Στην περίπτωση που
εταιρεία δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία του υπό κατασκευή επενδυτικού
ακινήτου, αλλά αναµένει να προσδιορίσει την εύλογη αξία κατά την ολοκλήρωσή του, το υπό
κατασκευή επενδυτικό ακίνητο θα επιµετρηθεί στο κόστος έως τη στιγµή που θα καταστεί εφικτό να
προσδιοριστεί η εύλογη αξία ή θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Η τροποποίηση έχει µελλοντική
εφαρµογή ενώ ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή της. Μια εταιρεία επιτρέπεται να εφαρµόσει την
σχετική τροποποίηση οποιαδήποτε ηµεροµηνία πριν την 1 Ιανουαρίου 2009 εφόσον οι εύλογες
αξίες των υπό κατασκευή επενδυτικών ακινήτων είναι εφικτό να προσδιοριστούν τη συγκεκριµένη
ηµεροµηνία εφαρµογής.
- Αναθεωρεί τις συνθήκες εκούσιας αλλαγής λογιστικής πολιτικής προκειµένου να υπάρξει συνέπεια
µε το ∆ΛΠ 8.
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2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων (συνέχεια)
- ∆ιευκρινίζει ότι η λογιστική αξία ενός επενδυτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται υπό µίσθωση είναι
ίση µε την τελευταία αποτίµησή του προσαυξηµένη κατά οποιοδήποτε αναγνωρισµένη υποχρέωση.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 41, «Γεωργία» εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.
- Αντικαθιστά τον όρο «κόστος σηµείου πώλησης» µε τον όρο «κόστος πώλησης». Αναθεωρεί στο
παράδειγµα ∆έντρα σε µια φυτεία δάσους τον όρο «Κορµοί δέντρων» σε «∆έντρα που έχουν
καταρριφθεί».
- Καταργεί την αναφορά στη χρήση προεξοφλητικού επιτοκίου προ-φόρου προκειµένου για τον
προσδιορισµό της εύλογης αξίας, επιτρέποντας έτσι τη χρήση είτε του προ-φόρου είτε του µετάφόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ανάλογα µε την µέθοδο αποτίµησης που εφαρµόζεται.
- Καταργεί το γεγονός ότι απαγορεύονταν να λαµβάνονται υπόψη οι ταµειακές ροές που απορρέουν
από πρόσθετες µεταβολές κατά την εκτίµηση της εύλογης αξίας. Αντιθέτως, λαµβάνονται υπόψη οι
ταµειακές ροές που αναµένονται να προκληθούν από την «πιο σχετική αγορά». Η τροποποίηση έχει
αναδροµική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή.
2.3 Ενοποίηση
2.3.1 Θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής
εταιρείας και των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται από την εταιρεία (Θυγατρικές). Έλεγχος
επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές
αποφάσεις µιας οικονοµικής µονάδας µε σκοπό την απόκτηση οφέλους από τις δραστηριότητες της.
Κατά την εξαγορά µιας επιχείρησης αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους τα στοιχεία του ενεργητικού,
του παθητικού καθώς και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις της κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. Το κόστος
της εξαγοράς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία του εξαγοραζόµενου καθαρού
ενεργητικού (ενεργητικό – παθητικό – ενδεχόµενες υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία τη
χρήση στην οποία έγινε η εξαγορά. Στην περίπτωση που το κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο της
ανωτέρω εύλογης αξίας, αυτή η διαφορά καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης εντός της
οποίας έγινε η εξαγορά. Τα δικαιώµατα της µειοψηφίας καταχωρούνται κατά την αναλογία τους επί της
εύλογης αξίας. Σε επόµενες χρήσεις, τυχόν ζηµίες µερίζονται στη µειοψηφία κατ’ αναλογία, επιπλέον
των δικαιωµάτων µειοψηφίας Τα αποτελέσµατα των εξαγοραζόµενων ή πωλούµενων θυγατρικών
εντός της χρήσεως, περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως από ή
έως την ηµεροµηνία εξαγοράς ή πώλησης, αντίστοιχα. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών
προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του οµίλου. Οι
διεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα, απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Οι
θυγατρικές επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο κόστος µείον τυχόν
σωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους.
2.3.2 Συγγενείς επιχειρήσεις
Πρόκειται περί εταιρειών στις οποίες ασκείται σηµαντική επιρροή, ωστόσο δεν είναι θυγατρικές ή
κοινοπραξίες και απεικονίζονται σύµφωνα µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Βάσει της µεθόδου
αυτής, οι συµµετοχές αυτές παρουσιάζονται στον ισολογισµό στο κόστος κτήσεως πλέον του
ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου στις µεταβολές της καθαρή τους θέση µετά την αρχική ηµεροµηνία
κτήσεως, µείον τις προβλέψεις για αποµείωση της αξίας τους. Η κατάσταση αποτελεσµάτων
περιλαµβάνει διακριτά το µερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατά τους, ενώ ποσά που καταχωρούνται
από αυτές απ’ ευθείας στην καθαρή τους θέση, αναγνωρίζονται απ’ ευθείας και στα ίδια κεφάλαια του
Οµίλου. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των
συγγενών εταιρειών απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις εταιρείες αυτές. Οι
συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο κόστος
κτήσης µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης της αξίας τους.
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2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα
µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ίσχυε την ηµέρα της
συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα
νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την
αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή οι ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στην
Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
2.5 Ενσώµατα πάγια
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις ζηµίες
αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση
των στοιχείων. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική
αξία των ενσωµάτων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην Εταιρεία µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. Κατά την πώληση των ενσωµάτων
παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι λογιστικές αξίες των Ενσώµατων
Περιουσιακών Στοιχείων εξετάζονται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αξίες αυτές δεν
είναι ανακτήσιµες. Όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν τις εκτιµώµενες ανακτήσιµες αξίες,
αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης και τα Ενσώµατα Περιουσιακά Στοιχεία µειώνονται στην ανακτήσιµη
αξία τους. Η ανακτήσιµη αξία των Ενσώµατων Περιουσιακών Στοιχείων είναι η µεγαλύτερη, µεταξύ
εύλογης αξίας, µείον τα απαιτούµενα για την πώληση κόστη και της αξίας χρήσης αυτών. Για την
εκτίµηση της αξίας χρήσης, οι εκτιµώµενες µελλοντικές χρηµατοροές προεξοφλούνται στην παρούσα
αξία τους, µε την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της
αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα
Περιουσιακά Στοιχεία. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 16 η Εταιρεία αναγνωρίζει τα κόστη που
σχετίζονται µε τις υποχρεώσεις για απόσυρση παγίων στοιχείων στην περίοδο που αυτές
δηµιουργούνται και στο βαθµό που µπορεί να γίνει µια λογική εκτίµηση της εύλογης αξίας τους. Τα
σχετικά κόστη της απόσυρσης κεφαλαιοποιούνται, ως µέρος της αξίας των αποκτούµενων παγίων
στοιχείων και αποσβένονται ανάλογα.
2.6 Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις Ενσώµατων Περιουσιακών Στοιχείων λογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής
απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη µέση ωφέλιµη ζωή των Στοιχείων η οποία
επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Η αξία των βελτιώσεων, σε ακίνητα τρίτων, αποσβένεται κατά τη
διάρκεια της µισθωτικής χρήσεως. Τα εκτιµώµενα έτη µέσης ωφέλιµης ζωής και συντελεστές
απόσβεσης ανά κατηγορία παγίων είναι τα ακόλουθα :

Υδροηλεκτρικά έργα
Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
2.7 Κόστος δανεισµού
Τα κόστη δανεισµού καταχωρούνται
πραγµατοποιούνται.

στα

αποτελέσµατα

Έτη ωφέλιµης
ζωής

Συντελεστές
Απόσβεσης

50
7 – 25
7– 9
4– 7
7– 9
4– 5
∆ιηνεκές

2%
4% - 14%
11% - 14%
14% - 25%
11% - 14%
20% - 25%
-

εντός

της

χρήσης

στην

οποία

2.8 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία, συνενώσεις επιχειρήσεων και υπεραξία
Τα άυλα περιουδιακά στοιχεία αφορούν κυρίως σε άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες
είναι µακροπρόθεσµης διάρκειας µε δικαίωµα ανανέωσης και συνεπώς δεν αποσβένονται.Οι
συνενώσεις επιχειρήσεων/εκµεταλλεύσεων λογίζονται µε βάση τη µέθοδο της εξαγοράς (acquisition
accounting method).
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2.8 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία, συνενώσεις επιχειρήσεων και υπεραξία (συνέχεια)
Με βάση αυτή τη µέθοδο τα περιουσιακά στοιχεία (περιλαµβανοµένων των προγενέστερα µη
αναγνωρισµένων ασώµατων περιουσιακών στοιχείων) και οι υποχρεώσεις (περιλαµβανοµένων των
ενδεχόµενων υποχρεώσεων) της εξαγοραζόµενης εκµετάλλευσης αναγνωρίζονται σε εύλογες αξίες
κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. H υπεραξία από συνενώσεις εκµεταλλεύσεων προκύπτει ως η
διαφορά, κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής, µεταξύ του τιµήµατος και της εύλογης αξίας των
επιµέρους περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. Κατά
την ηµεροµηνία συναλλαγής (ή κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του σχετικού επιµερισµού του
τιµήµατος εξαγοράς), η υπεραξία που αποκτάται, κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών
ροών (cash generating units) ή σε οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών που αναµένεται να
ωφεληθούν από την συνένωση αυτή. Αν η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος και της εύλογης αξίας των
καθαρών περιουσιακών στοιχείων που έχουν αναγνωριστεί υπερβαίνει το κόστος της συνένωσης
επιχειρήσεων, τότε ο Εταιρεία:
• επανεκτιµά την αναγνώριση και την επιµέτρηση των αναγνωρίσιµων καθαρών περιουσιακών
στοιχείων και του κόστους συνένωσης, και
• αναγνωρίζει αµέσως στα αποτελέσµατα χρήσης την αρνητική διαφορά µεταξύ του τιµήµατος
εξαγοράς και της εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (αρνητική υπεραξία).
Η υπεραξία αποτιµάται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Η υπεραξία δεν
αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν γεγονότα ή
αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν ότι η αξία της µπορεί να έχει αποµειωθεί. Αν η λογιστική αξία µιας
µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών, συµπεριλαµβανοµένης και της αναλογούσας υπεραξίας,
υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό της, τότε αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης. Η αποµείωση
προσδιορίζεται µε εκτίµηση του ανακτήσιµου ποσού των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών, οι
οποίες σχετίζονται µε την υπεραξία. Αν τµήµα µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία
έχει κατανεµηθεί υπεραξία, πωληθεί, τότε η υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα
συµπεριλαµβάνεται στην λογιστική αξία του τµήµατος αυτού προκειµένου να προσδιορισθεί το κέρδος
ή η ζηµία. Η αξία της υπεραξίας που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα προσδιορίζεται βάσει των σχετικών
αξιών του τµήµατος που πωλήθηκε και του τµήµατος της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών που
παραµένει. Η υπεραξία που έχει προκύψει από εξαγορές ή συνενώσεις εταιριών, έχει επιµερισθεί και
παρακολουθείται σε επίπεδο Οµίλου στις βασικές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών οι οποίες
έχουν προσδιορισθεί σε σχέση µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών
Στοιχείων». Όταν ο Όµιλος αυξάνει το ποσοστό συµµετοχής του σε υφιστάµενες θυγατρικές εταιρίες
(εξαγορά ποσοστών µειοψηφίας) η συνολική διαφορά µεταξύ του τιµήµατος εξαγοράς και της
αναλογίας των ποσοστών µειοψηφίας που αποκτώνται (θετική ή αρνητική) εκκαθαρίζεται απ’ ευθείας
στα ίδια κεφάλαια επειδή θεωρείται ως συναλλαγή µεταξύ µετόχων (entity concept method). Κατ’
αντιστοιχία, όταν πωλούνται ποσοστά µειοψηφίας (χωρίς η τελική συµµετοχή να οδηγεί σε απώλεια
του ελέγχου της θυγατρικής), τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια.
2.9 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους, όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη
αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και της αξίας
χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται µε προεξόφληση των
µελλοντικών ροών µε το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη
της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία µειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιµης. Οι ζηµιές
αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν,
εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η ζηµία αποµείωσης µειώνει το
αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει
να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της
αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης αξίας, στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν
υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία
αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. Η αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα
έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε αναστροφή της ζηµίας
αποµείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. Για την εκτίµηση των ζηµιών
αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας
ταµειακών ροών.
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2.10 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές
καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
- Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς
(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά
µέσα αντιστάθµισης), είναι αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την
επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα
χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαχειρίζονται µε σκοπό την κερδοσκοπία.
- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη
αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.
- Στον Ισολογισµό του της Εταιρείας οι συναλλαγές και η αποτίµηση σε εύλογες αξίες των
παραγώγων απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων µε τίτλο
«Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία». Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία
αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:
- Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
- Απαιτήσεις που σχετίζονται µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το
κράτος,
- Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη
µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.
Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη
µεγαλύτερη των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα
Μακροπρόθεσµα στοιχεία του ενεργητικού.
∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα
διακρατήσει ως την λήξη τους.
∆ιαθέσιµα για 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. 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 αγορές και οι
πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η
ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε
εξαίρεση όσον αφορά τις 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 η Εταιρεία έχει
µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
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2.10 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές
της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία
τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που
προκύπτουν. Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 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 που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση
ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν
ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η
εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού 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.
2.11 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των
ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν
υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται
µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών
ροών, προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την εκάστοτε περίοδο και ηµεροµηνία σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων, η εισπραξιµότητα των εισπρακτέων λογαριασµών εκτιµάται βάσει ιστορικών
τάσεων και στατιστικών δεδοµένων και σχηµατίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να
συµβούν και µπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται µε
επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσης. Απαιτήσεις που εκτιµώνται ως ανεπίδεκτες
εισπράξεως διαγράφονται.
2.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και
τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου.
2.13 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές ονοµαστικές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα αύξησης Μετοχικού
Κεφαλαίου, αφαιρουµένου του σχετικού φορολογικού οφέλους, συµψηφίζονται µε το Αποθεµατικό Υπέρ
το Άρτιο. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων,
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Το κόστος κτήσεως των ιδίων
µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των
ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή
ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο
εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα Ιδια Κεφάλαια.
2.14 ∆ανεισµός
Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία προσαρµόζεται µε τα
κόστη που αφορούν άµεσα τις συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο
κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τα κέρδη ή οι ζηµίες από τα στοιχεία
αυτά, αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο ή έξοδο, µέσω της διαδικασίας της απόσβεσης µε
το πραγµατικό επιτόκιο.
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2.15 Φόρος Εισοδήµατος - Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους που προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ
της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ο
φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, εκτός του φόρου εκείνου που
αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή
καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα Ίδια Κεφάλαια. Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος
εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, κάθε µιας εκ
των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που
ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της
Εταιρείας όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε
µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν
περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και
Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και
υπολογίζονται µε χρήση των φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που
αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Η
αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε
όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, µεταξύ της
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι
αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και
εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις
εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, κατά την έκταση που είναι
πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες
φορολογικές ζηµιές και οι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Η αξία των αναβαλλόµενων
φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που
δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα που θα καλύψει την αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση. Η Εταιρεία συµψηφίζει τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και τις
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αν και µόνο αν υπάρχει ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να
συµψηφίσει τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και οι
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν σε
φόρο εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή.
2.16 Παροχές στο προσωπικό
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο
όταν καθίστανται δουλευµένες.
2.16 Παροχές στο προσωπικό
β) Προβλέψεις για Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών στο Προσωπικό:
Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά την έξοδο από
την υπηρεσία, εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 –
«Παροχές Εργαζοµένων». Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών
στο προσωπικό υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών προς το
προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευµένες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι υποχρεώσεις
αυτές υπολογίζονται µε βάση οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές. Το καθαρό κόστος της χρήσης
περιλαµβάνεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών
που κατέστησαν δεδουλευµένες, κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό της µελλοντικής
υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες. Το µη
κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της µέσης υπολειπόµενης
χρήσεως υπηρεσίας του προσωπικού που αναµένεται να λάβει παροχές. Για την προεξόφληση
χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζηµιώσεις στους αποχωρούντες ή απολυόµενους
υπαλλήλους του, το δε ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος
των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση
αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, το ύψος της αποζηµίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο
µε το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης.
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2.17 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη) ως
αποτέλεσµα ενός γεγονότος του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον διακανονισµό της δέσµευσης και το ποσό αυτής µπορεί να
εκτιµηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, οι προβλέψεις
αναγνωρίζονται σε προεξοφληµένη βάση, µε την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις
τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που
σχετίζονται µε την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης
που οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή
πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον διακανονισµό της δέσµευσης, οι προβλέψεις
αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά
δηµιουργήθηκαν. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται.
2.18 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά
από τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της.
- Έσοδα από τόκους: Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δεδουλευµένος
(µε βάση τη µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου).
2.19 Μισθώσεις
Μίσθωση, η οποία µεταφέρει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα
ενός παγίου στον µισθωτή, θεωρείται ως χρηµατοδοτική και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη
µιας υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα Αποτελέσµατα. Οι
χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και
τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά
στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την εύλογη αξία της µισθωµένης ιδιοκτησίας ή,
αν είναι χαµηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα
σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα µισθωµένα
περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο συντοµότερο χρόνο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής του
περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της µίσθωσης. Κριτήριο για το χαρακτηρισµό µιας µίσθωσης
ως χρηµατοδοτική ή λειτουργική, είναι η ουσία της συναλλαγής και όχι ο τύπος της σύµβασης. Aν από
τη συµφωνία µίσθωσης προκύπτει ότι ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους
κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, τότε η µίσθωση ταξινοµείται
ως λειτουργική µίσθωση. Οι πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως
έξοδο στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
2.20 ∆ιανοµή µερισµάτων
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους Μετόχους, παρουσιάζονται ως υποχρέωση την χρονική στιγµή
κατά την οποία εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2.21 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό αρχικά ως έσοδα εποµένων χρήσεων
όταν η είσπραξη της επιχορήγησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη και ο Όµιλος θα εκπληρώσει τις
προϋποθέσεις που απαιτούνται. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα του Οµίλου αναγνωρίζονται ως
λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης σε συστηµατική βάση στις χρήσεις που αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα
έξοδα. Επιχορηγήσεις που αφορούν το κόστος απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου
αναγνωρίζονται ως λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης σε συστηµατική βάση σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή
του περιουσιακού στοιχείου.
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2.22 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άτοκες ή φέρουν επιτόκιο χαµηλότερο
από τα εκάστοτε τρέχοντα επιτόκια της αγοράς, εµφανίζονται στην καθαρή παρούσα αξία τους. Οι
διαφορές προεξόφλησης, απεικονίζονται σαν χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα στα Αποτελέσµατα
της εκάστοτε χρήσεως στην οποία προκύπτουν.
2.23 Συνδεδεµένα Μέρη
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη παρουσιάζονται ξεχωριστά στις Οικονοµικές
Καταστάσεις. Αυτά τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν βασικά τους κύριους µετόχους και τη ∆ιοίκηση µίας
επιχείρησης ή/και των θυγατρικών της εταιρειών, εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή
∆ιοίκηση µε την επιχείρηση και τις ενοποιούµενες θυγατρικές ή θυγατρικές αυτών των εταιριών.
2.24 ∆ιαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική του Οµίλου είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εµπιστοσύνη εκ
µέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική της ανάπτυξη. Η
διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαµβάνει στο σύνολό τους, µε εξαίρεση τα
δικαιώµατα µειοψηφίας, ώστε η σχέση των ξένων (αφαιρουµένων των καταθέσεων της εταιρείας) µε
τα ίδια κεφάλαια, να διαµορφώνεται περίπου στο 3 προς 1. Με βάση τα στοιχεία των ισολογισµών, η
σχέση ξένα προς ίδια κεφάλαια για τις χρήσεις 2008 και 2007, διαµορφώθηκε αντίστοιχα σε 0,88 και
1,04 για τον Όµιλο και σε 0,07 και 0,14 για την Εταιρεία. Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των
ανωνύµων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που
έχουν ως εξής:
•

Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή
τους στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό
κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία
η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο.

•

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του
µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση,
µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της
εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.

•

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού
κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µπορεί να λυθεί
µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.

•

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του τακτικού
αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής
µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού αποτελέσµατα εις νέον. Ο
σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3
του µετοχικού κεφαλαίου.

•

Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον
των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού
αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση
των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην
περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί ανωτέρω
καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός
τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους.
Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική
Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος.

H εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε
σχέση µε τα ίδια κεφάλαια.
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου:
α. Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο.
β. Πιστοδοτικός κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστοδοτικό κίνδυνο.
γ. Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος επιτοκίου: Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταµειακών
ροών ο οποίος µπορεί να προέλθει από ενδεχόµενη µελλοντική µεταβολή των κυµαινόµενων
επιτοκίων, τα οποία θα διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταµειακές εισροές ή / και εκροές που
συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία ή / και υποχρεώσεις.
δ. Κίνδυνος Αγοράς: Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συµβόλαια για την αντιστάθµιση κινδύνου αγοράς,
που προκύπτει από την έκθεσή της σε διακυµάνσεις των τιµών των πρώτων υλών που
χρησιµοποιεί στη παραγωγική διαδικασία.
4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Η σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και
την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, καθώς
επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής
χρήσεως. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν
αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα
ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύνανται να έχουν
σηµαντική επίπτωση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και
παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι σηµαντικότερες εκτιµήσεις
αναφέρονται στον υπολογισµό των αποσβέσεων παγίων και επιχορηγήσεων και στον υπολογισµό
των αναβαλλόµενων φόρων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση
µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και τις προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες
σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
5. Κεφαλαιακή διάρθρωση
Η εταιρεία µεριµνά ούτως ώστε η κεφαλαιακή της δοµή να της παρέχει ανά πάσα στιγµή να είναι σε
πλήρη συµµόρφωση µε τους όρους των προγραµµάτων επιχορήγησης στα οποία έχει εισέλθει.
6. Έσοδα

Πωλήσεις υπηρεσιών

Όµιλος
1/12/8/200631/12/2008 31/12/2007
1.611
268
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7. Κόστος Πωλήσεων
Όµιλος
2/8/20061/131/12/2008 31/12/2007
Κόστος ανακτηθέντων
δαπανών από συµµετοχές
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις εκµετάλλευσης
Επιχορηγήσεις
Σύνολο

(70)
(27)
(351)
(49)
(18)
(1.057)
(3)
336
(1.179)

(17)
(57)
(108)
(182)

Εταιρεία
1/12/8/200631/12/2008
31/12/2007
(786)
(39)
(30)
(21)
(1)
(20)
(897)

-

(104)
(93)
(81)
(1)
(42)
(321)

8. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Σύνολο

Όµιλος
1/12/8/200631/12/2008 31/12/2007
(219)
(140)
(508)
(564)
(164)
(84)
(51)
(30)
(163)
(100)
(22)
(17)
(13)
(1.140)
(935)

Εταιρεία
1/12/8/200631/12/2008
31/12/2007
(196)
(36)
(154)
(271)
(106)
(15)
(4)
(2)
(100)
(28)
(20)
(12)
(10)
(590)
(364)

Όµιλος

Εταιρεία

9. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα:
- Χρεωστικοί τόκοι (σηµείωση 16)
- Λοιπά τραπεζικά έξοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα:
- Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
- Συναλλαγµατικές διαφορές (έσοδα)
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

1/131/12/2008

2/8/200631/12/2007

(1.002)
(63)
(1.065)

(225)
(16)
(241)

(127)
(127)

(30)
(30)

7
399
406

135
198
333

6
380
386

133
182
315
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10. Φόρος εισοδήµατος

Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος φόρος,
(χρέωση)/ πίστωση στα αποτελέσµατα
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις
Φόρος Εισοδήµατος στα
αποτ/τα (χρέωση)/πίστωση

Όµιλος
1/12/8/200631/12/2008 31/12/2007
289
(15)

Εταιρεία
1/12/8/200631/12/2008 31/12/2007
-

369
(14)

193
-

(46)
(1)

(50)
-

644

178

(47)

(50)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος,
κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 ήταν 25%. Ο συντελεστής φόρου θα µειωθεί σε 20% το 2014,
µειούµενος κατά 1% κατ’ έτος αρχής γενοµένης το 2010.
Όλες οι εταιρείες που συµµετέχουν στην ενοποίηση έχουν έδρα και υποβάλλουν φορολογική δήλωση
στην Ελλάδα. Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από
τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε
ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν
προσωρινά εκκρεµείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα
βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές
υποχρεώσεις.
Οι εταιρείες που συµµετέχουν στην ενοποίηση πραγµατοποιούν πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους
φόρους και επιβαρύνσεις που ενδεχόµενα να προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους,
στο βαθµό που είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίµηση των εν λόγω ποσών.
Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη
χρήση που αφορούν.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών που συµµετέχουν στην ενοποίηση έχουν ως εξής:
Εταιρεία
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ Α.Ε.
CITY ELECTRIC A.E.
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε.

Ανέλεγκτες Χρήσεις
2005-2008
2002-2008
2003-2008
2006-2008
Από τη σύστασή της
Από τη σύστασή της
Από τη σύστασή της
Από τη σύστασή της
Από τη σύστασή της
Από τη σύστασή της
Από τη σύστασή της
Από τη σύστασή της
Από τη σύστασή της
Από τη σύστασή της
Από τη σύστασή της
Από τη σύστασή της

30

R.F. ENERGY A.E
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2008
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

10. Φόρος εισοδήµατος (συνέχεια)
Οι αναβαλλόµενοι φόροι στον ισολογισµό έχουν ως εξής:
Όµιλος
2/8/20061/131/12/2008 31/12/2007
Αναβαλλόµενος φόρος ενεργητικού
- µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες
- αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
- λοιπά
Αναβαλλόµενος φόρος παθητικού
- αποσβέσεις παγίων
- λοιπά
- κρατικές επιχορηγήσεις
- άδειες λειτουργίας
Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου

Εταιρεία
1/12/8/200631/12/2008
31/12/2007

714
64
93

376
51
11

17
62
2

(80)
(88)
(86)
(1.345)
(728)

(17)
(150)
(4)
(995)
(728)

(30)
(88)
(37)

112
49
2
(17)
(150)
(4)

Από τα ανωτέρω ποσά, Ευρώ 64 αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης αφορούν φόρο συγκέντρωσης
κεφαλαίου και έχουν καταχωρηθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια.

Ακολουθεί συµφωνία του ονοµαστικού µε τον πραγµατικό συντελεστή:

Κέρδος/(ζηµία) προ φόρων
Φόρος που αντιστοιχεί στον ονοµαστικό
φορολογικό συντελεστή (25%)
Μόνιµες διαφορές
Μείωση φορολογικών συντελεστών
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις
Λοιπά

Όµιλος
1/12/8/200631/12/2008 31/12/2007
(1.342)
(718)
336
322
(14)
644
48%

Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής

180
(2)
178
25%

Εταιρεία
1/12/8/200631/12/2008
31/12/2007
183
200
(46)
(1)
(47)
26%

(50)
(50)
25%

11. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις

Πελάτες
Μεταχρονολογηµένες επιταγές
Ελληνικό δηµόσιο – χρεωστικός ΦΠΑ
Ελληνικό δηµόσιο απαιτήσεις επιχ/σεων
Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού
Συνδεδεµένες επιχειρήσεις (σηµείωση 19)
Λοιπά
Σύνολο

Όµιλος
1/12/8/200631/12/2008
31/12/2007
312
44
9
759
617
7.335
1.412
36
217
262
10.035
968

Εταιρεία
1/12/8/200631/12/2008
31/12/2007
53
157
1.886
4.697
666
28
39
6.664
862

Οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού αφορούν παρασχεθείσες υπηρεσίες για το έτος 2008 που θα
τιµολογηθούν στο έτος 2009 για τις θυγατρικές εταιρείες ποσό € 887, το ποσό € 960 αφορά
προκαταβολές ενοικίων και το υπολειπόµενο ποσό € 39 αφορά προβλέψεις τόκων. Οι λογιστικές αξίες
των πελατών και των λοιπών απαιτήσεων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις εύλογες αξίες τους. ∆εν
υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες και απαιτητές.
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12. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Κτίρια και
τεχνικά έργα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
Αξία κτήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2007
1/1- 31/12/2008
Προσθήκες
Πωλήσεις / Μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
31/12/2008
Αξία κτήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 31/12/08

32

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

4
4

71
(12)
59

323
323

398
(12)
386

1
(1)

12
(20)

(323)
-

13
(323)
(21)

5
(1)
4

83
(32)
51

-

88
(33)
55
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12. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)
ΜηχανήµαταΕγκαταστάσειςΛοιπός
Μηχανολογικός
Εξοπλισµός

Μεταφορικά
Μέσα

1.703
(122)
1.581

1.239
(163)
1.076

2
(2)
-

77
(16)
61

15.751
15.751

18.772
(303)
18.469

1/1- 31/12/2008
Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου

1.772
(130)

17.275
(898)

-

17
(22)

(496)
-

18.568
(1.050)

31/12/2008
Αξία κτήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 31/12/08

3.475
(252)
3.223

18.514
(1.061)
17.453

2
(2)
-

94
(38)
56

15.255
15.255

37.340
(1.353)
35.987

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
Αξία κτήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 31/12/07

Κτίρια και
τεχνικά
έργα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάση ή άλλου είδους δεσµεύσεις.

Σύνολο
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13. Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις
Το υπόλοιπο των συµµετοχών αναλύεται ως εξής:
Θυγατρικές
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ A.E.
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.
CITY ELECTRIC A.E.
R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε.

31/12/2008
6.370
5.049
4.817
170
51
50
51
50
51
50
51
50
50
50
60
60
17.030

31/12/2007
6.370
999
170
-

-

1.482

-

7.539

Συγγενείς:
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.

Εντός του 2008 η RF ίδρυσε δώδεκα νέες θυγατρικές εταιρείες οι οποίες πρόκειται να
δραστηριοποιηθούν στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Οι δύο
από αυτές είναι 100% θυγατρικές ενώ στις υπόλοιπες συµµετέχει µε ποσοστό 84% (σηµείωση 1).
Η εταιρεία µέχρι το τέλος του 2007 κατείχε το 32,75% της εταιρείας Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε..
Στις αρχές του 2008 απέκτησε το υπολειπόµενο 67,25% ποσοστό της εν λόγω εταιρείας (σηµείωση 1).
Λόγω του γεγονότος ότι αυτές είναι οι πρώτες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η
εταιρεία η θυγατρική αυτή ενοποιήθηκε πλήρως ως εάν ήταν θυγατρική και η RF κατείχε το 100% των
µετοχών της από την 1 Ιανουαρίου 2007, για σκοπούς συγκρισιµότητας, ενώ, η διαφορά µεταξύ του
τιµήµατος που καταβλήθηκε και της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής € 4
εκατ. λογιστκοποιήθηκε ως υπεραξία και δεν επιµερίστηκε στα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία της
εξαγοραζόµενης επιχείρησης. Η επίδραση του ανωτέρω χειρισµού στα αποτελέσµατα του Οµίλου δεν
είναι σηµαντική.
14. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο

Όµιλος
31/12/2008 31/12/2007
8
7
22.742
7.912
22.750
7.919

Εταιρεία
31/12/2008
31/12/2007
3
5
21.368
6.770
21.371
6.775

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.
Τραπεζικές καταθέσεις ύψους Ευρώ 1.037 κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 είχαν ενεχυριασθεί από
τραπεζικό ίδρυµα έναντι µελλοντικών αποπληρωµών ληφθέντων δανείων. Η ανωτέρω δέσµευση
άρθηκε εντός του Ιανουαρίου 2009.
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15. Μετοχικό κεφάλαιο (Όλα τα ποσά στη σηµείωση αυτή αναφέρονται σε Ευρώ)
Το µετοχικό κεφάλαιο της RF την 31/12/07 ανερχόταν στο ποσό των € 15.000.000. Με την από
20/5/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας πραγµατοποιήθηκε στις
30/05/2008 αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά € 6.000.000, µε αύξηση κατά € 3.000.000 του
µετοχικού κεφαλαίου της ενώ το ποσό των € 3.000.000 λογιστικοποιήθηκε ως «διαφορά από την
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Στη συνέχεια, µε την από 02/10/2008 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ολοκληρώθηκε στις 13/10/2008 αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά €
21.000.000, µε αύξηση κατά € 3.000.000 του µετοχικού κεφαλαίου της ενώ το ποσό των € 18.000.000
λογιστικοποιήθηκε ως «διαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Οι παραπάνω αυξήσεις
καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τους υφιστάµενους µετόχους. Ως εκ τούτου, την 31 ∆εκεµβρίου 2008,
το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία ανήρχετο σε Ευρώ 21.000.000 διαιρούµενο σε 21.000.000
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1 (Ευρώ ένα) εκάστη.
16. ∆άνεια

Μακροπρόθεσµο δάνειο
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες εντός της επόµενης χρήσης

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Όµιλος
31/12/2008 31/12/2007
477
-

Εταιρεία
31/12/2008 31/12/2007
-

123
600

-

-

-

24.468

13.090

2.030

2.002

Ο Όµιλος έχει συνάψει διάφορα βραχυπρόθεσµα δάνεια µε κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο εντός της
χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 κυµάνθηκε µεταξύ 2,70% και 7,00%. Η RF έχει εγγυηθεί
δάνεια θυγατρικών της συνολικού υπολοίπου € 22.438, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008. Το
µακροπρόθεσµο δάνειο θα αποπληρώνεται σταδιακά µέχρι το 2014.
Οι χρεωστικοί τόκοι επί όλων των ανωτέρω δανείων ανήλθαν για τη χρήση που έληξε την 31
∆εκεµβρίου 2008 και 2007 σε € 1.002 και € 225, αντίστοιχα.
Οι συνολικές απολήψεις δανείων εντός του 2008 ανήλθαν σε € 15.995 (2007: € 12.787). Η εύλογη
αξία των ανωτέρω δανείων προσεγγίζει την ονοµαστική τους αξία.

17. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Συνδεδεµένες επιχειρήσεις (σηµείωση 19)
Προµηθευτές
∆εδουλευµένα έξοδα
Επιταγές πληρωτέες
Λοιπά
Σύνολο

Όµιλος
31/12/2008 31/12/2007
598
1.047
220
65
135
47
388
40
1.341
1.199

Εταιρεία
31/12/2008 31/12/2007
734
7
10
100
121
34
965
41

18. Κίνδυνος επιτοκίων
Η εταιρεία έχει τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία ύψους € 21.135 (ο όµιλος € 22.514) που επενδύονται
σε συνθετικές προθεσµιακές καταθέσεις σε γιέν (JPY) µε προσυµφωνηµένη ισοτιµία, που προκύπτει
από κυµαινόµενο επιτόκιο σε ευρώ από την διατραπεζική αγορά και συνεπώς τα έσοδα και οι
λειτουργικές ταµειακές ροές επηρεάζονται από την µεταβολή των επιτοκίων.
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18. Κίνδυνος επιτοκίων (συνέχεια)
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση της εταιρείας θα είχαν
διαµορφωθεί κατά € 79 (€ 85 για τον όµιλο) χαµηλότερα / υψηλότερα, αν τα επιτόκια της σε ευρώ
ήταν κατά 50 µονάδες βάσης χαµηλότερα / υψηλότερα, µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν
σταθερές.
Ο κίνδυνος των επιτοκίων προκύπτει από βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό σε ευρώ µε
κυµαινόµενο επιτόκιο. Η εταιρεία αναλύει την έκθεση της στην µεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή
βάση λαµβάνοντας υπόψη την δυνατότητα αναχρηµατοδότησης µε διαφορετικούς όρους και τρόπους
καθώς και την ανανέωση των υφιστάµενων χορηγήσεων.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση της εταιρείας θα είχαν
διαµορφωθεί κατά € 7 (€ 91 για τον όµιλο) χαµηλότερα / υψηλότερα, αν τα επιτόκια της σε ευρώ ήταν
κατά 50 µονάδες βάσης χαµηλότερα / υψηλότερα, µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές.
Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του υψηλότερου / χαµηλότερου χρηµατοοικονοµικού κόστους για
τραπεζικό δανεισµό µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε ευρώ.
Κίνδυνος επιτοκίων
+50 bps
Κέρδη προ φόρων
Όµιλος
Εταιρεία
Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία
Ταµειακά διαθέσιµα
Επίδραση προ φόρου
Φόρος εισοδήµατος 25%
Καθαρή επίδραση
Χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις
∆άνεια
Επίδραση προ φόρου
Φόρος εισοδήµατος 25%
Καθαρή επίδραση
Συνολική καθαρή επίδραση

-50 bps
Κέρδη προ φόρων
Όµιλος
Εταιρεία

113
113
(28)
85

106
106
(27)
79

(113)
(113)
28
(85)

(106)
(106)
27
(79)

(122)

122

31
(91)

(10)
(10)
3
(7)

(31)
91

10
10
(3)
7

(6)

72

6

(72)
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19. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και λαµβάνει υπηρεσίες από συνδεµένα µέρη, ενώ επιπλέον παρέχει υπηρεσίες σε
αυτά. Τα συνδεµένα µέρη αφορούν Εταιρείες που έχουν κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή ∆ιοίκηση µε την
Εταιρεία και συγγενείς µε αυτήν Εταιρείες. Συνδεµένα µέρη επίσης είναι τα στελέχη της ∆ιοίκησης καθώς και
τα µέλη του ∆.Σ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24.

Θυγατρικές:
Απαιτήσεις από:
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΑΣ A.E.
CITY ELECTRIC A.E.
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε.
Σύνολο

31/12/2008

3.087
1.178
10
179
15
15
15
15
15
15
14
14
15
16
40
54
4.697
31/12/2008

Υποχρεώσεις προς:
F.G. EUROPE A.E.
R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε.
R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.
Σύνολο

229
50
51
50
51
50
51
50
51
50
51

Απαιτήσεις από:
ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.
Σύνολο

31/12/2007
7
-

7

16
16

-

1.411
1.411
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18
666

734

1/131/12/2008

Έσοδα:
∆ιοικητική υποστήριξη
Σύνολο

31/12/2007

1/131/12/2007

-
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19. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη (συνέχεια)

Έξοδα:
Ενοίκια
Σύνολο

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και Στελέχη ∆ιοίκησης:

(96)
(96)

Όµιλος
31/12/2008 31/12/2007

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη
και µέλη της διοίκησης
Σύνολο

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και Στελέχη ∆ιοίκησης:

24
24

-

Όµιλος
2/8/20061/131/12/2008 31/12/2007

Αµοιβές – Λοιπές Παροχές:
Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Σύνολο

(100)
(100)

-

Εταιρεία
31/12/2008
31/12/2007
24
24

-

-

Εταιρεία
1/12/8/200631/12/2008
31/12/2007
(100)
(100)

20. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 τα οποία θα
έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
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