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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
της "SOLARLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΑΝΑΝΑΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"
επί των Οικονομικών Καταστάσεων
για τη χρήση από 1/1/2011 έως 31/12/2011
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση
Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2011.
Η Εταιρεία, έως την 31 Δεκεμβρίου 2010, τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και ετοίμαζε
τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920 και
την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και εφεξής, η
Εταιρεία θα συντάσσει τις καταστατικές της οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως όμως έχει το δικαίωμα, εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά
της βιβλία με βάση τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. Κατά
συνέπεια και αναφορικά με τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων οι φορολογικές
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας προσαρμόζονται και αναμορφώνονται μέσω
εξωλογιστικών εγγραφών προκειμένου να εναρμονιστούν με τα Δ.Π.Χ.Α..
Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, περιγραφή των σημαντικών
γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως, πληροφορίες
σχετικά με τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες, πληροφορίες σχετικά με την
διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η
Εταιρεία καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόμενη χρήση.
Α. Πληροφορίες για την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας και για τις
δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης
Η εταιρεία με την επωνυμία «SOLARLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο
«SOLARLAB Α.Ε.», η οποία συστάθηκε στις 25 Μαΐου 2007, και εκπροσωπείται
νόμιμα από τους κ.κ. Αρθούρο Ζερβό, Πρόεδρο Δ.Σ., και τον Ιωάννη Τσιπουρίδη,
Διευθύνοντα Σύμβουλο,έχει ως σκοπό:
1. Την κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
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2. Την ανάληψη και εκτέλεση σχετικών με τα ανωτέρω έργα Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.
3. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους σχετικά με το σχεδιασμό, τη
μελέτη, την κατασκευή, την εγκατάσταση και την λειτουργία Φωτοβολταϊκών
σταθμών.

Τον Ιούνιο 2007 η εταιρεία SOLARLAB Α.Ε. [πρώην ΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. (η
αλλαγή στην επωνυμία έγινε στις 22/7/2008)] υπέβαλε στην ΡΑΕ αίτηση για άδεια
παραγωγής Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 5,5 MW στην περιοχή του
Υδροηλεκτρικού σταθμού Στράτου στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας (στο εξής το «Έργο»).
Η άδεια αυτή εξεδόθη στις 03.12.2010.
Τον Αύγουστο του 2010, ενώ αναμενόταν ακόμη η χορήγηση της Άδειας Παραγωγής
από τη ΡΑΕ, υποβλήθηκε στην ΔΕΣΜΗΕ Α,.Ε αίτηση για Προσφορά Σύνδεσης του
Έργου Σταθμού.. η οποία συμπληρώθηκε με την άδεια παραγωγής στις 22.12.2010.
Στις 27.01.2011 Η ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. διαβίβασε τον φάκελο στην ΔΕΗ/ΔΔΔ για διατύπωση
Προσφοράς Όρων Σύνδεσης Η αίτηση δεν έχει εξεταστεί ακόμα από την ΔΕΗ/ΔΔΔ..
Στις 02.12.2011 εκδόθηκε η απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
Εντός του έτους 2012 αναμένεται η έκδοση της Προσφοράς Όρων Σύνδεσης και της
άδειας εγκατάστασης του Έργου.
Β. Μερισματική πολιτική και λοιπά διανεμόμενα κέρδη
Την 28η Μαρτίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προέκυψε ότι δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις διανομής μερίσματος.
Γ. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης
οικονομικής

χρήσεως

και

επίδραση

αυτών

στις

ετήσιες

καταστάσεις
Δεν υπήρχαν σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρήσης.
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Δ. Περιγραφή κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
Οι λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται βάσει της
ιστορικής εμπειρίας και άλλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για
μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες.
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις και υποθέσεις που αφορούν το μέλλον. Οι
υπολογιζόμενες λογιστικές εκτιμήσεις σπανίως θα ισούνται με τα σχετικά πραγματικά
αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις, που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο στο να
αλλοιώσουν τα λογιστικά αποτελέσματα των στοιχείων του ενεργητικού και των ιδίων
κεφαλαίων και υποχρεώσεων της χρήσης, παρατίθενται παρακάτω.
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι φορολογικές δηλώσεις από την σύσταση της εταιρείας 25/05/2007 έως 31/12/2011
δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές. Θεωρούμε ότι δεν θα προκύψουν
πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν από τις
φορολογικές αρχές. Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82
παράγραφος 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011
Εκτίμηση ζημίας από ενδεχόμενα γεγονότα
Δεν υπάρχουν
ΣΤ. Υποκαταστήματα της Εταιρείας
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και προηγούμενης χρήσεως και μέχρι
σήμερα δε διατηρεί υποκαταστήματα μέσω των οποίων ασκεί τις επιχειρηματικές της
δραστηριότητές.
Ζ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την
ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως
Δεν υπήρχαν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την υποβολή της
έκθεσης.
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Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των
οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2011 γεγονότα, που θα μπορούσαν
να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας.

Αγία Παρασκευή , 28 Μαρτίου 2012

Αρθούρος Κ. Ζερβός
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας " SOLARLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠO ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας SOLARLAB
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠO ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης
Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς
και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση 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, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας διαπιστώσαμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις από
συστάσεως της Εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια
να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το
χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Για τη χρήση 2011
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η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011. Αν
μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην
παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
SOLARLAB
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠO
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη
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 έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας,
εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι την 31 Δεκεμβρίου 2011 τα ίδια κεφάλαια
της εταιρείας είχαν καταστεί μικρότερα του ενός δευτέρου (1/2) του καταβλημένου
μετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής του άρθρου
47 του Κ.Ν.2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις,
στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Μεταμόρφωση, 16 Μαΐου 2012
ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15511

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
11Ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας
144 51 Μεταμόρφωση
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 107
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SOLARLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διοικητικό Συμβούλιο: ΖΕΡΒΟΣ Κ. ΑΡΘΟΥΡΟΣ : Πρόεδρος Δ.Σ.
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ Λ. ΙΩΑΝΝΗΣ : Διευθύνων Σύμβουλος
ΛΙΓΝΟΣ Π. ΗΛΙΑΣ : Μέλος Δ.Σ.
ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Μέλος Δ.Σ.
ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ Κ. ΑΒΡΑΑΜ : Μέλος Δ.Σ.

Έδρα Εταιρείας:

Καποδιστρίου 3
153 43, Αγία Παρασκευή
Ελλάδα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

63331/01ΑΤ/Β/07/321(2010)

Ελεγκτική Εταιρεία:

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
144 51, Μεταμόρφωση
Ελλάδα
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SOLARLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ )
01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

Σύνολο κύκλου εργασιών

-

-

Μικτές Ζημιές

-

-

αποτελεσμάτων

(14.296)

(12.443)

Ζημιές προ φόρων

(14.296)

(12.443)

-

-

(14.296)

(12.443)

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους

(14.296)

(12.443)

Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)

(0,1444)

(0,1257)

-

-

(14.296)

(12.443)

Σημείωση

Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

Μείον φόροι
Ζημιές μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή

Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Οι σημειώσεις από την σελίδα 12 έως και την σελίδα 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων
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SOLARLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ευρώ)
Σημείωση

(Ποσά εκφρασμένα σε

31.12.2011

31.12.2010

6.500

6.500

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

0

0

9.842

7.822

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

20.102

38.836

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

36.444

53.158

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

99.000

99.000

(63.237)

(48.940)

35.763

50.060

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

681

3.098

Σύνολο υποχρεώσεων

681

3.098

36.444

53.158

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι σημειώσεις από την σελίδα 12 έως και την σελίδα 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων
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SOLARLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους
Ποσό αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

31.12.2011

31.12.2010

50.060

62.503

(14.296)

(12.443)

-

0

35.763

50.060

Οι σημειώσεις από την σελίδα 12 έως και την σελίδα 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
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SOLARLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ )
01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

(14.296)

(12.443)

(4.438)

(10.921,09)

(18.734)

(23.364)

-

(1.500)
(1.500)

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

-

0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

-

0

(18.734)

(24.864)

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

38.836

63.700

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

20.102

38.836

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιές προ φόρων
Προσαρμογή ζημιών προ φόρων
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων

Οι σημειώσεις από την σελίδα 12 έως και την σελίδα 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων
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SOLARLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Εταιρεία "SOLARLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" εφεξής η "Εταιρεία" ιδρύθηκε στις 25/05/2007 ,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4033/23.05.2007 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών
Σπυρίδωνος Νικ. Αλμπάνη. Η εγκριτική υπ’ αριθμ. 13.082(δίς) – 25.05.2007 απόφαση
του Νομάρχη Αθηνών μαζί με περίληψη της ως άνω πράξεως δημοσιεύτηκε στο υπ’
αριθμ. 3884/04.06.2007 Φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Αρχικός σκοπός της Εταιρείας ήταν η παραγωγή
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ο Αρ.Μ.Α.Ε. της Εταιρείας είναι ο 63331/01ΑΤ/Β/07/321(2010).
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της μητρικής της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, η οποία
συμμετέχει στις 31/12/2011 άμεσα με ποσοστό 100,0 % στο μετοχικό κεφάλαιο της και
έχει έδρα στην Ελλάδα.
Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 28
Μαρτίου 2012.
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SOLARLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Οι οικονομικές καταστάσεις της "SOLARLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ και τον ΚΝ
2190/1920 που εφαρμόζεται για τις εταιρείες που δημοσιεύουν οικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και
της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας.
Λόγω της απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. και της εισφοράς του στην
Εταιρεία συντρέχει η εφαρμογή του άρθρου 134 παρ. περίπτωση 1β του Ν.
2190/1920, περί εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, για την Εταιρεία και
ως εκ τούτου αυτές είναι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που
συντάσσονται σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α..
Οι παραπάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές
καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική
νομοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες εξωλογιστικές
εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Α.. Συνεπώς, η Εταιρεία εφάρμοσε
τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 1 "Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς" με ημερομηνία μετάβασης την 31η Δεκεμβρίου 2009.
Οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις
αρχές και τους κανόνες των Δ.Π.Χ.Α. είναι αυτές της χρήσεως που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2011.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και υποθέσεων στη διαδικασία
εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου
βαθμού κρίση ή είναι πολύπλοκοι, ή τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι
σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, αναφέρονται στη σημείωση 6.
Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται, όπως αυτές ισχύουν κατά την
κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων, αναφέρονται παρακάτω. Οι εν λόγω
αρχές έχουν εφαρμοστεί για όλες της χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός εάν
δηλώνεται διαφορετικά.
3.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος
(α) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε
λειτουργίας της Εταιρείας.

Ευρώ, που είναι το νόμισμα

3.2 Ενσώματα πάγια στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεως τους μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν
ζημιές απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες
δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Οι μεταγενέστερες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, ανάλογα με την
περίπτωση, μόνο όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται
με το στοιχείο θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος του στοιχείου μπορεί να
αποτιμηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του αντικαθισταμένου τμήματος διαγράφεται.
Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευής και συντήρησης χρεώνονται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της οικονομικής περιόδου κατά την οποία
πραγματοποιούνται.
Η απόσβεση των άλλων στοιχείων ενεργητικού υπολογίζεται σύμφωνα με τη σταθερή
μέθοδο για την κατανομή του κόστους τους στις υπολειμματικές τους αξίες κατά τη
διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, ως εξής:
Βάσει
Συμβολαίου

Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Μισθωτηρίου
5-10 έτη

Η υπολειμματική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και οι ωφέλιμες ζωές
αναθεωρούνται και προσαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση, στο τέλος της κάθε
περιόδου αναφοράς.
Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, μειώνεται αμέσως στο ποσό της
ανακτήσιμης αξίας του εάν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι
μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό της ανακτήσιμης αξίας.
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Κέρδη και ζημιές από διάθεση πάγιων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις
εισπράξεις με τη λογιστική τους αξία και αναγνωρίζονται στα κονδύλια "Λοιπά έσοδα
εκμεταλλεύσεως" και "Λοιπά λειτουργικά έξοδα" στην κατάσταση συνολικών εσόδων
αντίστοιχα.
3.3 Aσώματα πάγια στοιχεία
(α) Άδειες λογισμικού
Οι άδειες λογισμικού που αγοράζονται κεφαλαιοποιούνται βάσει των δαπανών για την
απόκτηση και της δυνατότητας χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου λογισμικού. Η
απόσβεση υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, η
οποία ανέρχεται σε 5 έτη.
3.4 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση όταν
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην
είναι ανακτήσιμη. Μία ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Το
ανακτήσιμο ποσό είναι η υψηλότερη της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου
μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσης. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της
απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για τα
οποία υπάρχουν ξεχωριστά αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών). Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από την
υπεραξία που υπέστη απομείωση, ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης
σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.
3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.5.1 Ταξινόμηση
H Εταιρεία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία
δάνεια και απαιτήσεις. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο απέκτησε
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση
των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της κατά την αρχική αναγνώριση.
(α) Δάνεια και απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε
ενεργό αγορά. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από αυτά των
οποίων η λήξη είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς.
Τα εν λόγω στοιχεία ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα
δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στα κονδύλια "Λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις", "Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις" και "Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα"
της κατάστασης οικονομικής θέσης.
Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις που ταξινομούνται ως επενδύσεις που διατηρούνται
μέχρι τη λήξη τους και διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία.
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3.5.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση
Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής - την ημερομηνία κατά την οποία
η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν το κόστος συναλλαγής για όλα τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω
της κατάστασης συνολικών εσόδων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή
μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη της κυριότητας. Αναφορικά με τα δάνεια και τις απαιτήσεις, η μεταγενέστερη
αποτίμηση γίνεται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
3.6 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση της οικονομικής
θέσης, όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό δικαίωμα συμψηφισμού και υπάρχει η
πρόθεση τακτοποίησης σε καθαρή βάση, ή ρευστοποίησης του περιουσιακού
στοιχείου εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση.
3.7 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία αξιολογεί στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς κατά πόσο υπάρχει
αντικειμενική ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση. Ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση αξίας και προκύπτουν ζημίες
απομείωσης μόνον όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης της αξίας τους
ως αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική
αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (ζημιογόνο γεγονός) και εκείνο το ζημιογόνο
γεγονός (ή γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή ομάδας χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να καθορίσει ότι υπάρχει αντικειμενική
ένδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωσης περιλαμβάνουν:
(α) σημαντική οικονομική δυσχέρεια του εκδότη ή του οφειλέτη,
(β) παραβίαση της σύμβασης, όπως αθέτηση ή πλημμέλεια στις πληρωμές τόκου ή
κεφαλαίου,
(γ) η Εταιρεία, για οικονομικούς ή νομικούς λόγους που σχετίζονται με την οικονομική
δυσχέρεια του δανειολήπτη, χορηγεί στον δανειολήπτη δικαίωμα υπαναχώρησης που
ο δανειστής σε διαφορετική περίπτωση δε θα εξέταζε,
(δ) καθίσταται πιθανό ότι ο δανειολήπτης θα πτωχεύσει ή θα προχωρήσει σε
σημαντική αναδιοργάνωση,
(ε) η εξαφάνιση μιας ενεργούς αγοράς για το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
λόγω οικονομικών δυσχερειών, ή
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(στ) εμφανή στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει μετρήσιμη μείωση στις εκτιμώμενες
μελλοντικές ταμειακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων από την αρχική αναγνώριση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, αν και η
μείωση δεν μπορεί ακόμα να προσδιοριστεί με τα επιμέρους χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
(i) δυσμενείς μεταβολές στην κατάσταση πληρωμών των δανειοληπτών στο
χαρτοφυλάκιο, και (ii) εθνικές ή τοπικές οικονομικές συνθήκες που συσχετίζονται με
καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου.
Η Εταιρεία αξιολογεί το κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης.
Το ποσό της ζημίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του
ενεργητικού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές ζημίες που δεν έχουν
πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου μειώνεται και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών
εσόδων. Εάν ένα δάνειο έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για την
μέτρηση της ζημίας απομείωσης είναι το τρέχον πραγματικό επιτόκιο που καθορίζεται
σύμφωνα με τη σύμβαση. Στην πράξη, η Εταιρεία μπορεί να μετρά την απομείωση
ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας μία εμφανή αγοραία τιμή.
Εάν, σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η
μείωση μπορεί να συνδεθεί αντικειμενικά με γεγονός που επήλθε μετά την αναγνώριση
της απομείωσης (όπως η βελτίωση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του
οφειλέτη), η αντιστροφή της ζημίας απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων.
3.8 Εμπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από πελάτες για εμπορεύματα που
πωλούνται ή υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης. Αν η
είσπραξη των ποσών αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ένα έτος ή λιγότερο (ή κατά
τη συνήθη πορεία του κύκλου εκμετάλλευσης της επιχείρησης, αν είναι μεγαλύτερη),
έχουν ταξινομηθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Αν δεν είναι, ταξινομούνται στο
μακροπρόθεσμο ενεργητικό.
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου, μειούμενο κατά την πρόβλεψη για απομείωση.
3.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις
καταθέσεις όψεως, άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με αρχική
ληκτότητα τριών μηνών ή λιγότερο, και τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές
υπεραναλήψεις εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στον δανεισμό στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
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3.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος
άμεσα αποδοτέο στην έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του
εισπρακτέου ποσού.
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και
των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων.
3.11 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις για αγαθά ή υπηρεσίες που έχουν
αποκτηθεί κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης από τους προμηθευτές. Οι
εμπορικές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν
αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή κατά τη
συνήθη πορεία του κύκλου εκμετάλλευσης της επιχείρησης, εφόσον είναι
μεγαλύτερος). Αν δεν ισχύει το παραπάνω κριτήριο, παρουσιάζονται ως
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου.
3.12 Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος
Το έξοδο του φόρου για την περίοδο αποτελείται από τους τρέχοντες και
αναβαλλόμενους φόρους. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών
εσόδων, εκτός εάν πρόκειται για αντικείμενα που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια.
Η τρέχουσα δαπάνη φόρου εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς
νόμους που είναι σε ισχύ ή ουσιαστικά έχουν εφαρμογή κατά την ημερομηνία της
κατάστασης οικονομικής θέσης στις χώρες όπου η Εταιρεία λειτουργεί και παράγει
φορολογητέο εισόδημα. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε
φορολογικές δηλώσεις όσον αφορά καταστάσεις στις οποίες κανονιστικές πράξεις
υπόκεινται σε ερμηνεία. Διενεργούνται προβλέψεις, όπου ενδείκνυται, βάσει των
ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της
υποχρέωσης, για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής
βάσης των στοιχείων ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων, καθώς
και των αντίστοιχων ποσών στις οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, αναβαλλόμενος
φόρος εισοδήματος δεν υπολογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός
στοιχείου του ενεργητικού ή των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων σε συναλλαγή,
εκτός από μία συνένωση επιχειρήσεων, που κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν
επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε φορολογητέο κέρδος ή ζημία.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση φορολογικών
συντελεστών (και νόμους) που έχουν θεσπιστεί, ή έχουν ουσιαστικά εφαρμογή, την
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ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης και αναμένεται να τακτοποιηθούν όταν
η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση πραγματοποιηθεί, ή η αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που είναι
πιθανό ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι
προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν
υπάρχει νομικά εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές
απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι
αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων αφορούν φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια
φορολογική αρχή είτε η φορολογητέα οντότητα ή διαφορετικές οντότητες έχουν την
πρόθεση τακτοποίησης των υπολοίπων σε καθαρή βάση.
Η εταιρία δεν αναγνώρισε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από την διαγραφή
των εξόδων πολυετούς απόσβεσης λόγω της αμφιβολίας ύπαρξης μελλοντικών
φορολογητέων προσωρινών διαφορών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για
την ανάκτηση των ως άνω σχετικών προσωρινών εκπεστέων διαφορών
3.13 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή
τους μέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν
αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών
καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της
δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.
Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα
σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές
ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες
εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται
απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών
ωφελειών είναι πιθανή.
3.14 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που
αποδίδονται στους μετόχους της Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών
μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους.
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Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια
της λογιστικής περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους
προσαρμόζεται για γεγονότα που έχουν μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε
κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους πόρους.
3.15 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή της
απαίτησης για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών κατά τη συνήθη πορεία των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Τα έσοδα παρουσιάζονται καθαρά από τον φόρο
προστιθέμενης αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα, όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί
αξιόπιστα, είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οντότητα
και όταν ειδικά κριτήρια για κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας ικανοποιούνται, όπως
περιγράφεται κατωτέρω. Η Εταιρεία στηρίζει τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά στοιχεία,
λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος της συναλλαγής και τις
ιδιαιτερότητες της κάθε συμφωνίας.
(α) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που
καθορίζεται από την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί
των συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται.
(β) Έσοδα τόκων
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν
ένα δάνειο ή μία απαίτηση απομειωθεί, η Εταιρεία μειώνει τη λογιστική αξία με το
ανακτήσιμο ποσό τους, το οποίο είναι η κατ' εκτίμηση προεξοφλημένες μελλοντικές
ταμειακές ροές με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Τα έσοδα από τόκους για
απομειωμένα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το αρχικό
πραγματικό επιτόκιο.
3.16 Μισθώσεις
Οι μισθώσεις στις οποίες ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων και των ωφελειών της
ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.
Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα
που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών
εσόδων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
3.17 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο κατά την οποία η
διανομή εγκρίνεται από τους μετόχους της Εταιρείας.
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3.18 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί τον προϊστάμενο λήπτη αποφάσεων. Το Διοικητικό
Συμβούλιο κάνει χρήση της διαθέσιμης εσωτερικής πληροφόρησης, με απώτερο
σκοπό να αξιολογήσει την αποδοτικότητα και την κατανομή των πόρων. Η Εταιρεία
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη διανομή της ηλεκτρικής
ενέργειας στη Ελλάδα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. ΝΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Οι λογιστικές αρχές είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2010, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων που είναι υποχρεωτικά για τα
οικονομικά έτη με έναρξη πριν ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι εταιρικές οικονομικές
καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν κατά την σύνταξη των
ετήσιων εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2010 εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω τροποποιημένων
προτύπων και διερμηνειών που ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2011 και μετά, κανένα
εκ των οποίων δεν είχε επίδραση στην Εταιρεία κατά την περίοδο αναφοράς:
Διερμηνεία
14
Προκαταβολές
Ελάχιστων
Κεφαλαιακών
Εισφορών
(τροποποίηση)
Διερμηνεία 19 Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς
τίτλους
ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (τροποποίηση)
ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση)
Ετήσιες Αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ (Μάιος 2010): Τον Μάιο του 2010 το ΣΔΛΠ εξέδωσε
μια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με πρωταρχικό σκοπό την εξάλειψη
ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Υπάρχουν χωριστές προβλέψεις
μετάβασης για κάθε πρότυπο. Η υιοθέτηση των παρακάτω τροποποιήσεων είχε ως
αποτέλεσμα την αλλαγή λογιστικών πολιτικών αλλά δεν είχε επίδραση στην οικονομική
θέση ή δραστηριότητα της Εταιρείας:
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Η αναθεώρηση αυτή
διευκρινίζει το γεγονός ότι μια εταιρεία θα παρουσιάζει ανάλυση κάθε στοιχείου του
λοιπού συνολικού εισοδήματος είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε
στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Η αναθεώρηση αυτή εισάγει απαιτήσεις πρόσθετων γνωστοποιήσεων αναφορικά με
εύλογες αξίες και αλλαγές στην ταξινόμηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και
μεταβολές σε ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές
οικονομικές καταστάσεις.
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Άλλες τροποποιήσεις που προέρχονται από τις αναθεωρήσεις των ΔΠΧΑ στα
παρακάτω πρότυπα και διερμηνείες και οι οποίες δεν είχανε επίδραση στις λογιστικές
πολιτικές, την οικονομική θέση ή τη δραστηριότητα της Εταιρείας:
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων
ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις
ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις
Διερμηνεία 13 Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών
Τα παρακάτω νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα Πρότυπα ή
Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στη λογιστική περίοδο που
ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2011:
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση)
Παρουσίαση των στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος

–

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιουλίου 2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την ομαδοποίηση των
στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. Τα στοιχεία που
μπορούν να αναταξινομηθούν (ή να "ανακυκλωθούν¨) στα αποτελέσματα χρήσης σε
κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον (για παράδειγμα, κατά την αποαναγνώριση ή τον
διακανονισμό) θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα
αναταξινομηθούν ποτέ. Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει
καμία επίδραση στην οικονομική θέση της Εταιρείας ή στη δραστηριότητα. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία
βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις
οικονομικές της καταστάσεις.
ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος (τροποποίηση) - Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση
των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2012. Η τροποποίηση διευκρινίζει τον καθορισμό του αναβαλλόμενου
φόρου επί των επενδυτικών ακινήτων που επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Η
τροποποίηση εισάγει την αναιρέσιμη υπόθεση ότι ο αναβαλλόμενος φόρος επί των
επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιμετρώνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο εύλογης
αξίας βάσει του ΔΛΠ 40, πρέπει να καθορίζεται στη βάση του ότι η ανάκτηση της
λογιστικής αξίας τους θα πραγματοποιηθεί μέσω της πώλησής τους. Επιπρόσθετα,
εισάγει την απαίτηση υπολογισμού αναβαλλόμενου φόρου επί των μη αποσβέσιμων
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιμετρώνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο
αναπροσαρμογής βάσει ΔΛΠ 16, πάντα στη βάση ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας
θα πραγματοποιηθεί μέσω της πώλησής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη
υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις.
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ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (τροποποίηση)
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια σειρά από τροποποιήσεις του ΔΛΠ 19.
Οι τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται από θεμελιώδεις αλλαγές όπως η κατάργηση του
μηχανισμού γνωστού ως “μέθοδος περιθωρίου” και την έννοια της αναμενόμενης
απόδοσης από περιουσιακά στοιχεία προγραμμάτων έως απλές διευκρινίσεις και
αναδιατυπώσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει
ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.
ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (αναθεώρηση)
Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ΔΠΧΑ 10 και ΔΠΧΑ
12, ότι απέμεινε στο ΔΛΠ 27 περιορίζεται στο λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις ατομικές οικονομικές
καταστάσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτής της αναθεώρησης στις οικονομικές της καταστάσεις.
ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συμψηφισμός
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών
Υποχρεώσεων
Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει την έννοια “υφίσταται
στο παρόν νομικά επιβαλλόμενο δικαίωμα για συμψηφισμό” και επίσης διευκρινίζει την
εφαρμογή των κριτηρίων συμψηφισμού του ΔΛΠ 32 στα συστήματα διακανονισμού
(όπως σε κεντρικά συστήματα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρμόζουν μηχανισμούς
μεικτού διακανονισμού οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι τροποποιήσεις του
ΔΛΠ 32 εφαρμόζονται αναδρομικά. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Σε περίπτωση
όμως που μια εταιρεία επιλέξει νωρίτερη εφαρμογή, πρέπει να γνωστοποιήσει το
γεγονός και επίσης να πραγματοποιήσει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 για το συμψηφισμό Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών
Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει
ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία μελετά την πιθανή επίδραση
αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση)
Εμπλουτισμένες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης

–

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου
2011. Η τροποποίηση αυτή απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί αλλά δεν έχουν αποαναγνωριστεί για να
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καταστήσουν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ικανούς να κατανοήσουν τη
σχέση με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγωριστεί καθώς και τις
συνδεόμενες υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις
σχετικά με τη συνεχιζόμενη εμπλοκή στα αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία
έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να υπολογίσουν τη φύση της συνεχιζόμενης
εμπλοκής της εταιρείας στα αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία καθώς και το
κίνδυνο που συνδέεται με αυτή. Η τροποποίηση αυτή έχει επίδραση μόνο σε θέματα
παρουσίασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.
Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές της
καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα:
Συμψηφισμός
Χρηματοοικονομικών
Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων

Γνωστοποιήσεις
Περιουσιακών

(τροποποίηση) –
Στοιχείων
και

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Η τροποποίηση εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι
γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιμη
στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης κατά των συμψηφισμό
διακανονισμών στην κατάσταση οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Οι τροποποιήσεις
του ΔΠΧΑ 7 έχουν αναδρομική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει
την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει
επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα - Ταξινόμηση και Επιμέτρηση
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2015. Όπως έχει εκδοθεί το ΔΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της
εργασίας του ΣΔΛΠ για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και εφαρμόζεται κατά την
ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 39. Η Φάση 1 του
ΔΠΧΑ 9 θα έχει σημαντική επίπτωση (ι) στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (ιι) σε αλλαγή λογιστικοποίησης για
εταιρείες που έχουν χαρακτηρίσει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας
την επιλογή της Εύλογης Αξίας Μέσω Αποτελεσμάτων. Στις επόμενες φάσεις, το
ΣΔΛΠ θα ασχοληθεί με τη λογιστική αντιστάθμιση και την απομείωση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού
αναμένεται κατά το πρώτο μισό του 2012. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία βρίσκεται
στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές της
καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
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Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το μέρος του ΔΛΠ 27
Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις που συνεχίζεται με τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιλαμβάνει τα θέματα που
αναπτύσσονται στη Διερμηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονομικές Οντότητες Ειδικού
Σκοπού. Το ΔΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο μοντέλο ελέγχου που έχει εφαρμογή σε
όλες τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών οντοτήτων ειδικού
σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται από το ΔΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να
ασκεί σημαντική κρίση προκειμένου να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και,
συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη μητρική, συγκρινόμενες με τις
απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ΔΛΠ 27. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη
υιοθετήσει το πρότυπο αυτό.
ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 Συμμετοχή σε
Κοινοπραξίες και τη Διερμηνεία 13 Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες –
Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Το ΔΠΧΑ 11 απαλείφει την
επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού ελεγχόμενων εταιρειών. Αντί
αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον ορισμό της
κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο καθαρής θέσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη
υιοθετήσει το πρότυπο αυτό.
ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών
καθοδήγησης των ΔΠΧΑ για όλες τις επιμετρήσεις εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 δεν
αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το πότε η εταιρεία απαιτείται να χρησιμοποιήσει
την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο επιμέτρησης της εύλογης αξίας
στα ΔΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Το πρότυπο αυτό έχει
μελλοντική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό.
Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Η διερμηνεία αυτή εφαρμόζεται μόνο για τις δαπάνες αποκάλυψης
που πραγματοποιούνται κατά την διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της
παραγωγικής φάσης του ορυχείου ('δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγή'). Οι
δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τις δραστηριότητες αποκάλυψης θεωρείται ότι
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δημιουργούν δύο πιθανά οφέλη α) την παραγωγή αποθεμάτων κατά την παρούσα
χρήση και/ή β) βελτιωμένη πρόσβαση σε μετάλλευμα που θα εξορυχτεί στο μέλλον
(περιουσιακό στοιχείο από τη δραστηριότητα αποκάλυψης). Σε περιπτώσεις που οι
δαπάνες δεν μπορούν να κατανεμηθούν συγκεκριμένα μεταξύ των αποθεμάτων που
παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου και του περιουσιακού στοιχείου από τη
δραστηριότητα αποκάλυψης, η διερμηνεία 20 απαιτεί από την εταιρεία να
χρησιμοποιήσει μια βάση κατανομής η οποία βασίζεται σε μια μονάδα μέτρησης
σχετικής παραγωγής. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει
ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή.
ΔΠΧΑ 1, Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2010).
Η τροποποίηση εξασφαλίζει την ίδια βοήθεια σε αυτούς που εφαρμόζουν για πρώτη
φορά τα ΔΠΧΑ, όπως δόθηκε σε αυτούς που έχουν υιοθετήσει ήδη τα ΔΠΧΑ, μετά την
υιοθέτηση των τροπολογιών στο ΔΠΧΑ 7. Επίσης διευκρινίζει τις διατάξεις μετάβασης
των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7.
ΔΠΧΑ 1, Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς – βελτίωση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
(α) Η λογιστική πολιτική αλλάζει εντός του έτους της υιοθέτησης. Διευκρινίζει ότι, εάν
κάποιος που υιοθετεί τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά αλλάξει τον λογιστικό χειρισμό του ή
τη χρήση των εξαιρέσεων του ΔΠΧΑ 1 μετά την δημοσίευση των ενδιαμέσων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΔΛΠ 34, ‘Ενδιάμεση οικονομική
πληροφόρηση’, θα πρέπει να εξηγήσει τις αλλαγές αυτές και να ενημερώσει τις
τροποποιήσεις ανάμεσα στα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα και ΔΠΧΑ. (β) Βάση
επανεκτίμησης σύμφωνα με το τεκμαρτό κόστος. Επιτρέπει σε όσους τα υιοθετούν για
πρώτη φορά να χρησιμοποιούν μία εύλογη αξία ως τεκμαρτό κόστος, ακόμη και αν τα
γεγονότα λαμβάνουν χώρα μετά την ημερομηνία της μετάβασης, αλλά πριν από την
πρώτη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ. Όταν τέτοιου είδους
επαναμετρήσεις λαμβάνουν χώρα μετά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ, αλλά
κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από τις πρώτες οικονομικές
καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ, κάθε μεταγενέστερη προσαρμογή στην εύλογη αξία
αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια. (γ) Χρήση τεκμαρτού κόστους για δραστηριότητες
υπόχρεες σε κανονιστικό πλαίσιο (rate regulation). Οι οντότητες αυτές επιτρέπεται να
χρησιμοποιούν τις λογιστικές αξίες των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή
των ασώματων περιουσιακών στοιχείων βάσει προηγούμενων λογιστικών προτύπων
ως τεκμαρτό κόστος για κάθε ένα μεμονωμένο στοιχείο. Οι οντότητες που κάνουν
χρήση αυτής της εξαίρεσης απαιτείται να ελέγχουν κάθε κονδύλι για απομείωση
σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 κατά την ημερομηνία της μετάβασης.
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5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται βάσει της
ιστορικής εμπειρίας και άλλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για
μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες.
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις και υποθέσεις που αφορούν το μέλλον. Οι
υπολογιζόμενες λογιστικές εκτιμήσεις σπανίως θα ισούνται με τα σχετικά πραγματικά
αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις, που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο στο να
αλλοιώσουν τα λογιστικά αποτελέσματα των στοιχείων του ενεργητικού και των ιδίων
κεφαλαίων και υποχρεώσεων της χρήσης, παρατίθενται παρακάτω.
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
Οι φορολογικές δηλώσεις από την σύσταση της εταιρείας 25/05/2007 έως 31/12/2011
δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές. Θεωρούμε ότι δεν θα προκύψουν
πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν από τις
φορολογικές αρχές. Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82
παράγραφος 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011
Εκτίμηση ζημίας από ενδεχόμενα γεγονότα
Δεν υπάρχουν

6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Οι λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται βάσει της
ιστορικής εμπειρίας και άλλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για
μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες.
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις και υποθέσεις που αφορούν το μέλλον. Οι
υπολογιζόμενες λογιστικές εκτιμήσεις σπανίως θα ισούνται με τα σχετικά πραγματικά
αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις, που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο στο να
αλλοιώσουν τα λογιστικά αποτελέσματα των στοιχείων του ενεργητικού και των ιδίων
κεφαλαίων και υποχρεώσεων της χρήσης, παρατίθενται παρακάτω.
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Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχείων
Η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των ενσώματων και
ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται μέσω
απόκτησης. Οι εκτιμήσεις αυτών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση
λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς.
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση
και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενη εν μέρει στην άποψη των νομικών
υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόμενη ζημιά από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές
υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία
αναγνωρίζει μια υποχρέωση για την εκτιμώμενη ζημιά. Τόσο για τον καθορισμό της
πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί
αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της Διοίκησης.

7. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:
Χρήση 1/131/12/2011

Χρήση 01/0131/12/2010

Φόρος εισοδήματος χρήσεως
Αναβαλλόμενος φόρος

0
0

0
0

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

0

0

Ο φόρος εισοδήματος για τα κέρδη επί της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό
που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο φορολογικό συντελεστή
που εφαρμόζεται στα κέρδη των ενοποιημένων οντοτήτων ως εξής:
Χρήση 1/131/12/2011
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Χρήση 01/0131/12/2010

(14.296)

(12.443)

(0)

(0)

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία εισοδήματος

0

0

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

0

0

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας
(2011: 20 %, 2010: 24 %)

Ο συντελεστής φόρου που ισχύει για τις εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα για τις
χρήσεις 2011 και 2010 είναι 20% και 24% αντίστοιχα. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν επιμετρηθεί με τη χρήση των φορολογικών
συντελεστών που θα είναι σε ισχύ τη χρήση που αυτές καταστούν οριστικές.
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Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες
από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια
βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς
παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές
δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου τη στιγμή κατά την οποία θα
εκκαθαρισθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.
Το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά
σε χρόνο διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα
εκπίπτουν, για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί
την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων
ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax liabilities).

8. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών (ζημιών) ανά μετοχή έχει ως ακολούθως:
Χρήση 1/131/12/2011
Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της Εταιρείας

Χρήση 01/0131/12/2010

(14.296)

(17.462)

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών

99.000
0

550.000
0

Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

99.000

550.000

Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €)

(0,1444)

(0,1257)

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Τα χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία παρουσίασης για την Εταιρεία αναλύονται
ως ακολούθως:
Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31/12/2011

Δάνεια και
απαιτήσεις

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα

Διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού

Σύνολο

0

0

0

Καταθέσεις όψεως και προθεσμία ς

20.102

0

20.102

Σύνολο

20.102

0

20.102

0

Διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
0

Καταθέσεις όψεως και προθεσμία ς

38.836

0

38.836

Σύνολο

38.836

0

38.836

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31/12/2010

Δάνεια και
απαιτήσεις

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
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Σύνολο
0
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10. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν εμπορικές απατήσεις καθώς η Εταιρεία έως και σήμερα δεν έχει
εμπορική δραστηριότητα.

11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κατά την 31/12/2011, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε €
99.000 (ποσό σε ευρώ), διαιρούμενο σε 99.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής
αξίας (ποσό σε €) € 1,00 εκάστη.
Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2011 αποκλειστικός
μέτοχος της Εταιρείας είναι η εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

12. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους
αναλύονται ως κάτωθι:
Κατά την
31/12/2011
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις
Πιστωτές διάφοροι

Κατά την
31/12/2010
0

0

0

10

0

611

681
Υπόλοιπο

681

2.477
3.098

13. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι εταιρείες είναι
υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος πρώτο μέρισμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο
35% των κερδών μετά φόρων και μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού
αποθεματικού. Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση του 70% του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η ελληνική εμπορική νομοθεσία
επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την διανομή μερίσματος,
οι οποίες έχουν ως εξής:
α) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν τα Ίδια Κεφάλαια της
εταιρείας, όπως εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης μετά από αυτή την
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διανομή είναι μικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον των μη διανεμομένων
αποθεματικών.
β) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο
των εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεματικά συν
το υπόλοιπο κερδών εις νέο.
Κατά την κλειόμενη χρήση, λόγω αρνητικού υπολοίπου εις νέον η Εταιρεία δεν
πληρούσε τις προϋποθέσεις για να διανείμει μέρισμα.

14. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), καθώς επίσης και τους
μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι
συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας, κατά τη χρήση 1/1-31/12/2011 και την 31η
Δεκεμβρίου 2011, αντίστοιχα, ήταν οι εξής:

Κατά την χρήση 1/131/12/2011

Κατά την 31/12/2011

Έσοδα από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Έξοδα προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις
από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

0

2.443

0

0

Σύνολο

0

2.443

0

0

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως δεν δόθηκαν πάσης φύσεως αμοιβές προς
Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη Κατά την 31/12/2011 δεν υπήρχαν
απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας από και προς Μέλη της Διοίκησης και
Διευθυντικά Στελέχη.

15. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(α) Δικαστικές υποθέσεις
Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε
δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής
λειτουργίας της.
(β) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2011 είχε συνάψει μισθωτήριο συμβόλαιο αορίστου χρόνου
με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για τη μίσθωση των γραφείων στα οποία εδρεύει η
Εταιρεία επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 3.
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(γ) Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δε
θα προκύψουν σημαντικά ποσά κατά τον έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά
χρήσεων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

16. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά το τέλος της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2011, τα οποία να αφορούν την εταιρεία και να χρίζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

17. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις
που συντάσσει και δημοσιεύει η Εταιρεία SOLARLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), που έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω της απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.
και της εισφοράς του στην Εταιρεία συντρέχει η εφαρμογή του άρθρου 134 παρ.
περίπτωση 1β του Ν. 2190/1920, περί εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων, για τις θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε.. Δεδομένης της ανάγκης
παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούμενης χρήσης στην ίδια βάση, η
αποτίμηση και προσαρμογή της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας έγινε ουσιαστικά την 1η Ιανουαρίου 2010, με συνέπεια τη
διαφοροποίηση των οικονομικών καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί και
δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής
νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση των κυριοτέρων
προσαρμογών επί των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων. Οι κύριες
προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν την 1η Ιανουαρίου
2011 και 1η Ιανουαρίου 2010 έχουν ως ακολούθως:
20.1 Συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεων που έληξε
την 1 Ιανουαρίου 2011 και 1 Ιανουαρίου 2010

1/1/2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν απεικονισθεί σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.
Επίδραση από την διαγραφή των εξόδων εγκαταστάσεως
Επενδεδυμένα κεφάλαια κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς
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1/1/2010

99.000

99.000

(63.237)

(48.940)

35.763

50.060
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20.2 Συμφωνία Αποτελεσμάτων Προ Φόρων Οικονομικών Καταστάσεων της
χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010
1/1-31/12/2010
Αποτελέσματα προ φόρων όπως προγενέστερα είχε δημοσιευθεί
Επίδραση από την διαγραφή των εξόδων εγκαταστάσεως

(12.443)

Αποτελέσματα προ φόρων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

(12.443)

(0)

Οι οικονομικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 1 έως 38 συντάχθηκαν
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαρτίου
2012 και υπογράφονται για λογαριασμό αυτού από τους :

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Λογιστής

ΑΡΘΟΥΡΟΣ Κ. ΖΕΡΒΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. ΝΕΡΗΣ

Α.Δ.Τ ΑΙ 616325

Α.Δ.Τ. ΑΒ 041026
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