ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της οικονομικής χρήσης
από 14η Μαρτίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2008

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ)

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.» την 15/03/2009. Επισημαίνεται ότι τα
δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον
αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα
της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά
οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E

ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών
και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη

παρουσίαση αυτών των

Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή
και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται 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
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με
τα Διεθνή 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 ουσιώδεις ανακρίβειες.
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 ο 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 Διοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
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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 Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη
άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική
της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α
και 37 του Κ.Ν. 2190/20.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανδρέας Δημ. Τσαμάκης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
από 14 Μαρτίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2008

4

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ.Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
Επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2008
Αχαρναί 15 Μαρτίου 2009,
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση
που έληξε την 31.12.2008, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας επί των πεπραγμένων της ίδιας
εταιρικής χρήσης.

Γενικά
Η εν λόγω εταιρική χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 14..03.2007 έως και την 31.12.2008.
Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα
νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης, οι μεταβολές ιδίων κεφαλαίων και οι ταμειακές ροές της ως άνω
χρήσης όπως δημοσιεύθηκαν και υποβλήθηκαν στην Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και τα
στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μία αναδρομή επί των εργασιών της εταιρείας, των στοιχείων του
ισολογισμού, και των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, σας γνωρίζει τα παρακάτω:
Η εταιρεία κατά την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση της δεν πραγματοποίησε πωλήσεις.
Οι ζημίες προ φόρων και μετά φόρων ανήλθαν σε 13.468 € και 10.199 € αντίστοιχα.
Οι Βασικοί Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2008
2008

Α)Κυκλοφορούν ενεργητικό προς

98,24%

σύνολο ενεργητικού
β) Ίδια κεφάλαια προς
σύνολο Παθητικού
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γ)Κυκλοφορούν ενεργητικό προς
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
δ)

Ίδια

κεφάλαια

προς

ενεργητικό
ε) Διαθέσιμα προς
κυκλοφορούν ενεργητικό

7707,46%

Πάγιο
5627,23%
93,38 %

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ρούμπας Θωμάς
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Ισολογισμός
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
Περιουσιακά Στοιχεία
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργ ητικού
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

7.1

885
885

Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.2
7.3
7.4

2.437
840
46.282
49.559

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

Καθαρή Θέση & Υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και Α ποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποτελέσματα Εις Νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας

50.444

7.5

49.801

Σύνολο Καθαρής Θέσης

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων
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49.801

7.6
7.7

332
311
643
643
50.444
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Κατάσταση αποτελεσμάτων
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14/03/2007 31/12/2008
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

0
0
0

7.8
7.8

0
(14.000)
7.9
7.9

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Δαπάνη φόρου

7.10
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3.269
(10.199)

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Σύνοψη αποτελεσμάτων χρήσης
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) Προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από Φόρους

569
(37)

(13.468)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή σε €

0
(8.400)
(5.600)

(10.199)
0
7.11

(0,5100)

(14.000)
(14.000)
(13.468)
(10.199)
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Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Αποδιδόμενα στους μετ όχους της μητ ρικής

Υπόλοιπα κατά τ ην 14η Μαρτίου 2007

Μετοχικό
κεφάλαιο
60.000

Αποτελέσματα εις
νέον
0

0

(10.199)
(10.199)

(10.199)
(10.199)

60.000

(10.199)

49.801

Μεταβολές Καθαρής Θέσης 14/03/07 - 31/12/2008
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους
Συνολικό Αναγνωριζ όμενο Κέρδος/ζ ημιά Χρήσης
Υπόλοιπο τ ων Ιδίων Κεφαλαίων κατ ά την 31η Δεκεμβρίου 2008

Σύνολο

60.000

Κατάσταση ταμειακών ροών
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΗΣΗ
14/03/2007 - 31/12/2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα πρό φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων
Μείωση/(αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και
φόρων)
(Μείωση)/Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-13.468
0
-569
37

-2.437
-840
643
2.384
-37
0
-14.287

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες

569

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

569

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

60.000

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

60.000

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

46.282

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία

1.1 Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E ιδρύθηκε το 2007 και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί
μέχρι το 2057 με δυνατότητα παράτασης.
Η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E είναι θυγατρική της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΒΕΕ η οποία είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008 εγκρίθηκαν από το
Δ.Σ. στις 15/03/2009

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων

Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.

έχει ως δραστηριότητα τη μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή και

εκμετάλλευση παντός τύπου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες φυσικές
πηγές ενέργειας (αιολικής, φωτοβολταϊκής, υδάτινης και λοιπών φυσικών πόρων) καθώς και την
εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την διαχείριση,
απόκτηση, μεταβίβαση, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και γενικότερα σε κάθε μορφή ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό, σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ένταξη τους σε επιδοτούμενα
επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού κράτους.

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αφορούν την χρήση 2008. Έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν
εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις Διερμηνείες τους,
που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Ενωση.
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από 14 Μαρτίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2008

10

Ολα τα αναθεωρημένα ή νεοκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην
Εταιρεία και ήταν σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2008, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά
ήταν εφαρμόσιμα.

2.1 Χρήση εκτιμήσεων
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση αναλυτικών
λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση
ενδεχομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων
καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Παρά το
γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της εταιρείας, τα
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.
2.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC),
έχουν ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάμενα
πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Η εκτίμηση της διοίκησης της εταιρίας σχετικά με την επίδραση από
την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών στις οικονομικές καταστάσεις
παρατίθεται παρακάτω:
α) Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ εντός της χρήσης 2008
Επαναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων, [Τροποποιημένα
ΔΛΠ 39

«Χρηματοοικονομικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» και ΔΠΧΑ 7

«Χρηματοοικονομικά Στοιχεία: Γνωστοποιήσεις», με ισχύ από 01.07.2008.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, μια οικονομική οντότητα μπορεί να επαναταξινομήσει ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο από την κατηγορία των επιμετρώμενων σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων, στις άλλες κατηγορίες που προβλέπονται από το ΔΛΠ 39, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.

Οι

τροποποιήσεις

αυτές

έγιναν

για

την

αντιμετώπιση

της

πρόσφατης

χρηματοοικονομικής κρίσης και δεν εφαρμόσθηκαν από την Εταιρία.
Διερμηνεία 11 «ΔΠΧΑ 2 Συναλλαγές σε Ίδιες μετοχές και μετοχές του Ομίλου», με
ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.03.2007.
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Η διερμηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό, παροχής δικαιωμάτων σε
συμμετοχικούς τίτλους από μία επιχείρηση στους εργαζομένους της, για τα οποία (δικαιώματα), η
επιχείρηση επιλέγει ή είναι υποχρεωμένη να αγοράσει τους συμμετοχικούς τίτλους από τρίτο
μέρος

προκειμένου

να

ανταποκριθεί

στις

υποχρεώσεις

της,

παροχής

δικαιωμάτων

σε

συμμετοχικούς τίτλους, είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από τους μετόχους της, τους
οποίους (συμμετοχικούς τίτλους) θα παράσχουν οι μέτοχοι και παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους
που εμπλέκονται δύο ή περισσότερες εταιρίες του ομίλου. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει εφαρμογή
στην εταιρία.
Διερμηνεία 12 «Συμφωνίες Παραχώρησης του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών», με
ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2008.
Η διερμηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό, εκ μέρους του παραχωρησιούχου,
συμφωνιών παραχώρησης, από το δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει
εφαρμογή στην εταιρία.
Διερμηνεία 14 «ΔΛΠ 19 Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών,
οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους», με ισχύ, για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2008.
Η διερμηνεία αυτή αντιμετωπίζει τα θέματα της επιστροφής χρημάτων ή μειώσεων σε μελλοντικές
εισφορές, πως μία ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να επηρεάσει την δυνατότητα
μείωσης μελλοντικών καταβολών και πότε μία ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να
δημιουργήσει υποχρέωση, σε προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει
εφαρμογή στην εταιρία.

β) Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ μετά την χρήση 2008
Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», με ισχύ, για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Το αναθεωρημένο πρότυπο απαιτεί την παρουσίαση επαναδιατύπωσης του ισολογισμού έναρξης
της συγκριτικής περιόδου σε περιπτώσεις επαναταξινόμησης συγκριτικής πληροφόρησης και
εισάγει την κατάσταση συνολικού εισοδήματος η οποία μπορεί να είναι μία ενιαία κατάσταση ή
δύο ξεχωριστές καταστάσεις και στην οποία θα αναγνωρίζονται όλες οι μεταβολές της καθαρής
θέσης που δεν προέρχονται από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες. Επίσης το πρότυπο αυτό
τροποποιήθηκε το Μάιο του 2008 για να διευκρινήσει ότι μερικά και όχι όλα τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ταξινομούνται ως κατεχόμενα
12
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για εμπορική εκμετάλλευση είναι παραδείγματα κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το πρότυπο αυτό θα εφαρμοσθεί από 01.01.2009 και πέραν της
διαφορετικής παρουσίασης δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση για την εταιρία.
Αντικατάσταση του ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Το εν λόγω τροποποιημένο πρότυπο απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που
σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πληρούν
συγκεκριμένες προυποθέσεις. Η επιλογή για άμεση εξοδοποίηση του συνολικού κόστους
δανεισμού απαλείφθηκε. Τον Μάιο του 2008 το ΔΛΠ 23 τροποποιήθηκε επίσης, για να ορίσει ότι οι
τόκοι υπολογίζονται με την χρήση της μεθόδου του αποτελεσματικού επιτοκίου σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο ΔΛΠ 39. Το πρότυπο αυτό δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση γιατί η
εταιρία επί του παρόντος έχει ολοκληρώσει τα επενδυτικά της σχέδια.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση», με ισχύ, για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Οι

τροποποιήσεις

απαιτούν,

την

αναγνώριση

στα

ίδια

κεφάλαια,

εξαγοράσιμων

χρηματοοικονομικών μέσων που επιβάλλουν στην οντότητα την δέσμευση να παραδώσει σε ένα
τρίτο μέρος, ένα αναλογικό μερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της κατά την λύση της,
όταν πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην
εταιρία.
Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3

«Επιχειρηματικές Συνενώσεις» », με ισχύ, για ετήσιες

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2009.
Με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ΔΠΧΑ 3, που αφορούν την επιμέτρηση των
δικαιωμάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να επιμετρώνται στην εύλογη
αξία κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του κόστους που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση,
και

την

αναγνώριση

στην

κατάσταση

αποτελεσμάτων,

του

αποτελέσματος

από

την

επανεπιμέτρηση του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που ταξινομήθηκε ως υποχρέωση. Το πρότυπο
αυτό θα εφαρμοσθεί από την εταιρία από την 01.01.2010.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν
την ή μετά την 01.01.2009.
Το ΔΠΧΑ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 «Πληροφόρηση κατά Τομέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που
επιφέρει το πρότυπο, είναι, η βάση διαχωρισμού των λειτουργικών τομέων και η δυνατότητα
επιμέτρησης των στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των
13
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εσωτερικών αναφορών προς τον λαμβάνοντα τις αποφάσεις, προκειμένου να κατανεμηθούν οι
πόροι και να εκτιμηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό θα εφαρμοσθεί από 01.01.2009.
Αναθεωρημένο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις», με
ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο, οι συναλλαγές με τους μετόχους που δεν ασκούν έλεγχο
αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της
θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν εναπομένον τμήμα της επένδυσης
επιμετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Τον Μάιο
του 2008 το ΔΛΠ 27 τροποποιήθηκε επίσης, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
μετά την 01.01.2009, για να διευκρινίσει ότι όταν μία επένδυση σε θυγατρική λογιστικοποιείται
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και ταξινομηθεί ως κατεχόμενη για πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, το
ΔΛΠ 39 συνεχίζει να εφαρμόζεται. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρμοσθεί από την εταιρία από την
01.01.2010.
Τροποποιημένο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Με βάση την τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, στις ατομικές
οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας, να γίνει χρήση του τεκμαιρόμενου κόστους για
επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει
εφαρμογή για την εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών» », με ισχύ, για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Οι τροποποιήσεις πραγματεύονται θέματα συνθηκών ωρίμανσης και ακυρώσεων δικαιωμάτων.
Συγκεκριμένα ορίζει ότι οι συνθήκες ωρίμανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και αποδοτικότητας και
συνεπώς λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της
παραχώρησης. Επίσης καθορίζει ότι όλες οι ακυρώσεις δικαιωμάτων, ανεξάρτητα εάν προέρχονται
από την οντότητα ή από τα άλλα μέρη πρέπει να έχουν τον ίδιο λογιστικό χειρισμό. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή από την εταιρία.
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Τροποποιημένο ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται
προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2009.
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
μιας θυγατρικής στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόμενα για πώληση. Η
εταιρία, θα εφαρμόσει την τροποποίηση άμεσα, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», με ισχύ, για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις μία επένδυση σε συγγενή είναι ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο για
σκοπούς ελέγχου της απομείωσης. Συνεπώς τυχόν ζημίες απομείωσης δεν κατανέμονται σε
υπεραξία και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και τυχόν αναστροφή ζημιών απομείωσης
αφορά το σύνολο της επένδυσης. Επίσης όταν μια επένδυση σε συγγενή εταιρία λογιστικοποιείται
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 28. Η εταιρία, θα
εφαρμόσει τις εν λόγω τροποποιήσεις από 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 36

«Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», με ισχύ, για

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η εύλογη αξία μείον το κόστος της πώλησης προσδιορίζονται
με την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των χρηματοροών, παρέχονται ισοδύναμες γνωστοποιήσεις
με αυτές που προβλέπονται για τον προσδιορισμό της αξίας χρήσεως. Η εταιρία θα εφαρμόσει τις
τροποποιήσεις από την 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 38

«’Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία», με ισχύ, για ετήσιες

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν
γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώματος πρόσβασης σε αγαθά ή για την λήψη
υπηρεσιών. Επίσης έγινε τροποποίηση του λεκτικού σχετικά με την διενέργεια αποσβέσεων στα
άυλα στοιχεία, που στην ουσία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και των άλλων, εκτός της σταθερής
μεθόδου απόσβεσης, επί των άυλων στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν
επίδραση στην εταιρία.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους», με ισχύ, για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, μία τροποποίηση σε ένα πρόγραμμα που έχει ως συνέπεια, η
μεταβολή των υπεσχημένων παροχών να επηρεάζεται από μελλοντικές αυξήσεις μισθών, να
θεωρείται περικοπή, ενώ τροποποίηση σε ένα πρόγραμμα που μεταβάλει τα οφέλη που
αποδίδονται σε παρελθούσα υπηρεσία, θεωρείται αρνητικό κόστος προυπηρεσίας, αν καταλήγει σε
μείωση της παρούσας αξίας της δέσμευσης καθορισμένης παροχής. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
αναμένεται να έχουν επίδραση στην εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»,
με ισχύ, για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε θέματα αναταξινόμησης παραγώγων από την κατηγορία
των επιμετρώμενων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, στην περίπτωση παύσης ή έναρξης
σχέσης αντιστάθμισης, σε τροποποιήσεις του ορισμού των στοιχείων που επιμετρώνται σε εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων και σε τροποποιήσεις σχετικά με το καθορισμό του αποτελεσματικού
επιτοκίου σε περίπτωση που ένα χρεωστικό μέσο παύει να είναι αντισταθμισμένο στοιχείο. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στην εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 16

«Ενσώματα Πάγια», με ισχύ, για ετήσιες

περιόδους που

αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές οι οντότητες που αποκτούν ενσώματα πάγια με σκοπό την
ενοικίαση και στην συνέχεια την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιμο από την πώληση ως
έσοδο και μεταφέρουν τα στοιχεία αυτά από τα ενσώματα πάγια στα αποθέματα όταν καθίστανται
προοριζόμενα για πώληση. Αντίστοιχη τροποποίηση έγινε και στο ΔΛΠ 7 «Κατάσταση ταμιακών
ροών» βάσει της οποίας οι ταμιακές ροές από την αγορά ενοικίαση και πώληση τέτοιων στοιχείων
αναγνωρίζονται στις ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
αναμένεται να έχουν επίδραση στην εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 29

«Χρηματοοικονομική Αναφορά

σε Υπερπληθωριστικές

Οικονομίες», με ισχύ, για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Οι τροποποιήσεις έγιναν για να δώσουν έμφαση στο γεγονός ότι ένας αριθμός περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων επιμετρώνται σε εύλογη αξία και όχι στο κόστος. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν εφαρμογή στην εταιρία.
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Τροποποιημένο ΔΛΠ 31 «Συμφέροντα σε Κοινοπραξίες», με ισχύ, για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συμφέρον σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύμφωνα με
το ΔΛΠ 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 31. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα
έχουν επίδραση στην εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 20 «Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις
Κρατικής Βοήθειας», με ισχύ, για ετήσιες

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την

01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, η λήψη δανείου από το κράτος με επιτόκιο μικρότερο αυτού
της αγοράς λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 20 και όχι το ΔΛΠ 39. Οι τροποποιήσεις αυτές
δεν έχουν εφαρμογή στην εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», με ισχύ, για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, ακίνητα που είναι στο κατασκευαστικό στάδιο και προορίζονται
για επενδύσεις σε ακίνητα με την ολοκλήρωσή τους, είναι εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ
40 και συνεπώς μπορούν να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται
να έχουν επίδραση στην εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 41 «Γεωργία», με ισχύ, για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
μετά την 01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η απαγόρευση της λήψης του βιολογικού
μετασχηματισμού ως παραμέτρου για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων και απαιτείται η χρήση του αγοραίου επιτοκίου, όταν για τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας χρησιμοποιείται η προεξόφληση των μελλοντικών ταμιακών
ροών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην εταιρία.
Διερμηνεία 13 «Προγράμματα Εμπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», με ισχύ, για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2008.
Η διερμηνεία αυτή, περιγράφει τον λογιστικό χειρισμό της ανταμοιβής της εμπιστοσύνης, που μια
οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια μιας συναλλαγής πώλησης αγαθών, παροχής
υπηρεσιών, ή χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η οποία
(ανταμοιβή της εμπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προυποθέσεις, θα εξαργυρωθεί
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στο μέλλον, με την λήψη δωρεάν ή με έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η διερμηνεία αυτή δεν
έχει εφαρμογή στην εταιρία.
Διερμηνεία 15 «Συμφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», με ισχύ, για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες για το αν εφαρμόζεται το ΔΛΠ 18 ή το ΔΛΠ 11 σε περιπτώσεις
κατασκευής ακινήτων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στην εταιρία.
Διερμηνεία 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκμεταλλεύσεις Εξωτερικού»,
με ισχύ, για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.10.2008.
Η διερμηνεία ορίζει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, λογιστική αντιστάθμισης μπορεί να εφαρμοσθεί,
μόνο για συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του λειτουργικού νομίσματος της
εκμετάλλευσης του εξωτερικού και του λειτουργικού νομίσματος της μητρικής εταιρίας. Η
διερμηνεία αυτή δεν έχει επί του παρόντος εφαρμογή στην εταιρία.
Διερμηνεία 17 «Διανομές Μη Ταμιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», με
ισχύ, για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2009.
Η διερμηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανομή μη ταμιακών περιουσιακών στοιχείων σε
ιδιοκτήτες, επιμετράται σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία που η διανομή εγκρίνεται από το
αρμόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και κατά την ημερομηνία διακανονισμού,
τυχόν διαφορά μεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της υποχρέωσης
για διανομή, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η διερμηνεία αυτή δεν αναμένεται να έχει
εφαρμογή στην εταιρία.
Διερμηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», με ισχύ, για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2009.
Η διερμηνεία ασχολείται με τα θέματα λήψης ενσώματων παγίων από πελάτες, με σκοπό την
σύνδεσή τους με δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες,
ή για αμφότερα. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία.
3. Βασικές λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 2008 είναι οι ακόλουθες:
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3.1 Πληροφόρηση κατά τομέα

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις
από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων.
Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.

3.2 Ενσωμάτωση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη
εταιρία (μητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία
έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος.
Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η
εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε και περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες
οικονομικές

καταστάσεις της. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την

μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να
ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
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3.3 Μετατροπή ξένου νομίσματος

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα).
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση
τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία
ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη

νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης
αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες της εταιρείας σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται στο νόμισμα
λειτουργίας με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών, ενώ
τα

στοιχεία

του

ενεργητικού

και

παθητικού

των

δραστηριοτήτων

στο

εξωτερικό,

συµπεριλαµβανοµένων της υπεραξίας και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας, που
προκύπτουν κατά την ενοποίηση, μετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιμίες που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισμού.

3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα και τα έξοδα
ανάπτυξης άυλων παγίων στοιχείων.
Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους μείον τις διενεργηθείσες
αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο
κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από

4 έως 10

χρόνια.
3.5 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται
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υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία
τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής
πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγο μείωσης της αξίας των στοιχείων του
ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της
Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα
πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και
προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του
στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου
ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.

3.6 Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε
μια άλλη επιχείρηση.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την
ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.

i) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν

μη

παράγωγα

χρηματοοικονομικά

στοιχεία

ενεργητικού

με

σταθερές

ή

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία
αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά
από το κράτος,
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη
μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.
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Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με
λήξεις

μεγαλύτερες

των

12

μηνών

από

την

ημερομηνία

ισολογισμού.

Τα

τελευταία

συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.

ii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα
να τα διακρατήσει ως την λήξη τους.
Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

3.7Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της
αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων.

3.8Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς
πώληση

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά
στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που η εταιρεία σκοπεύει
να πουλήσει εντός ενός έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς
πώληση”.

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη
χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως
κρατούμενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά
στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το
κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση και επανεκτίμηση των “κρατουμένων προς
πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”,
αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
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Η εταιρεία δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς
πώληση.

3.9 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και
τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που
σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί
ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος
αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που
αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση
καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και
απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του
φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που
αφορούν προηγούμενες χρήσεις.

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους
φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται,
βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα
φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των
φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης
των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε
συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε
ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα
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διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές
(και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία
του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των
προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της
ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που
δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την
περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.

Οι περισσότερες αλλαγές στις

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που
επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας,
όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική
αλλαγή στις

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του

σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.

3.10 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία ετοίμων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και
παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.

Η

αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
- Πωλήσεις αγαθών και ετοίμων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και ετοίμων
προϊόντων αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
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- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που
παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε
σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας
και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η
λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία
των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό
πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της
απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα
είσπραξής τους.

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά
το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.

3.11 Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς μετοχών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 58

του ΔΠΧΑ 2 αναφέρεται το εξής “Για υποχρεώσεις που

προκύπτουν από πληρωμές βασιζόμενες σε μετοχικούς τίτλους, οι οποίες υφίστανται κατά την
ημερομηνία μετάβασης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόσουν το
ΔΠΧΑ 2 αναδρομικά. Για τις υποχρεώσεις αυτές, είναι αναγκαίο να αναφερθούν οι αναμορφωμένες
συγκρίσιμες πληροφορίες, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία μια εταιρεία δεν είναι
υποχρεωμένη να παραθέσει αναμορφωμένες πληροφορίες όταν οι εν λόγω υποχρεώσεις έχουν
προκύψει πριν τις 7 Νοεμβρίου 2002’’.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω λοιπόν η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 2.

3.12 Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
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3.13 Διαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης προκειμένου να υπάρχει
εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της
ανάπτυξη.
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 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 διοικητικό 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.
Οταν 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 διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα
ανωτέρω

καθαρών

κερδών,

εμφανίζεται

σε

ειδικό

λογαριασμό

αποθεματικού

προς

κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους
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δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος.
Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία
σε σχέση με ίδια κεφάλαια.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα.

Η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη
των μελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα
αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που
αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των
οικονομικών καταστάσεων μετά την 31.12.2008, αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόμενους
φόρους, προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων . Κατά την άποψη της διοίκησης ο κίνδυνος, οι
συγκεκριμένες εκτιμήσεις να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες, είναι σημαντικά
περιορισμένος.
5. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν έχει συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου καθώς δεν έχει ξεκινήσει την εμπορική
της δραστηριότητα.
(β) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται σε Ευρώ και συνεπώς δεν υφίσταται συναλλαγματικός
κίνδυνος.
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6. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα

Οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι ομογενοποιημένες διότι αφορούν αποκλειστικά την
εκμετάλλευση αιολικών πάρκων. και διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα.

7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

7.1 Αναβαλλόμενος φόρος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές
προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
Απαίτηση
Υποχρέωση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις - Άυλα στοιχεία

885

Συμψηφισμός

885

Σύνολο

0
(885)

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία είναι για το 2008 ίσος με
25%.

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα
όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι
αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.

7.2 Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
Eλληνικό Δημόσιο
Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών
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7.3 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
Έξοδα επομένων χρήσεων

840
840

7.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

0
46.282
46.282

7.5 Ίδια κεφάλαια

Αριθμός
μετοχών

Κοινές
μετοχές

Σύνολο

14 Μαρτίου 2007
Έκδοση Μετοχών
Υπόλοιπα 31/12/2008

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ διαιρούμενο σε 20.000
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.
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7.6 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων

της

Εταιρίας έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
Προμηθευτές

332

Σύνολο

332

7.7 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
Πιστωτές διάφοροι

311

Σύνολο

311

7.8 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης/Ερευνών

ΕΞΟΔΑ ΔΙOIKΗΣΗΣ

Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο
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1.293
3.090
111
3.906
8.400
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ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14/03/2007 31/12/2008
862
2.060
74
2.604
5.600

7.9 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14/03/2007 31/12/2008
Έσοδα από:
-Τόκοι βραχ. καταθέσεων

Έξοδα τόκων από:
-Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα

569
569

37
37

7.10 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
Φόρος χρήσης
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

2.384
0
0
885
3.269

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της (14/3/2007 – 31/12/2008).
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7.11 Κέρδη ανά μετοχή

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)

(10.199)
20.000
(0,5100)

7.12 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 14/03/2007 καθώς και
τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της

Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας

περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ
24, προς αυτή μέρη έχουν ως εξής:

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ - ΑΓΟΡΕΣ 14/3/2007 - 31/12/2008
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΝΤΙΟΝΙΚ

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

ΣΥΝΟΛΑ

3.183

3.183

3.183

3.183

ΝΤΙΟΝΙΚ

ΣΥΝΟΛΑ

0

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0
0
0

7.13 Μερίσματα

Η εταιρεία στη διάρκεια της χρήσης δεν πλήρωσε μερίσματα.

7.14 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Η εταιρεία κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2008 δεν απασχολούσε προσωπικό.
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7.15 Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις.
7.16 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν.
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