
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ, 145 64
Εποπτεύουσα αρχή: Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών Τµήµα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006322201000, ∆ΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ : 999312118
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:  Λ.Μπόµπολας-Πρόεδρος& ∆νων Σύµβουλος, Ιωαν.Μπούκης-Σύµβουλος , Φωτεινή Κούτρα-Σύµβουλος, Γεωργιος Πλιάτσικας - Σύµβουλος, Βασιλική Νιάτσου- Σύµβουλος.
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρειας: www.doal.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 29/03/2017
Ορκωτός ελεγκτής : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ (ΑΡ.Μ.ΣΟΕΛ 22771)
Ελεγκτική εταιρεία : Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Γνώµη χωρίς επιφύλαξη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 313 365
Απαιτήσεις από χορηγηθέντα δάνεια 2.672.088 3.331.269 Κύκλος εργασιών 0 0
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 98.331 79.136 Μικτά κέρδη / ζηµίες 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.770.732 3.410.770 Κέρδη / ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελ. -415.952 -31.298

Κέρδη / ζηµίες προ φόρων -416.283 -28.392
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείον : φόροι -52 -12.920
Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000 60.000 Κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους σύνολο -416.335 -41.313
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -533.905 -117.570
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) -473.905 -57.570

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0 0
Κέρδη / ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών,  επενδυτικών αποτελ. & συνολικών 
αποσβέσεων -415.952 -31.298

∆ανειακές υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 3.141.011 3.364.714
103.626 103.626

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 3.244.637 3.468.340
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 2.770.732 3.410.770

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 31/12/2016 31/12/2015
Αποτελέσµατα (ζηµιές) προ φόρων -416.283 -28.392
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας

31/12/2016 31/12/2015 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -16.059 -240.921
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2016 & 01.01.2015 αντίστοιχα) -57.570 -16.304 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 16.389 238.015
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ΄ευθείας  στην καθαρή θέση 0 47 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης ή
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, µετά από φόρους -416.335 -41.313 που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) -473.905 -57.570 Μείωση / αύξηση απαιτήσεων 404.033 456.322

Εισπράξεις από αποπληρωµές δανείων προς 3ους 240.000 0
Αύξηση / µείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 0 -61.709
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 35.487 -36.222
Καταβεβληµένοι φόροι 0 0
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 263.568 327.093
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες 0 5
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0 5
Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες
∆άνεια αναληφθέντα 0 103.000
Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων -240.000 -420.500
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -240.000 -317.500
Kαθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα (α) + (β )+ (γ) 23.568 9.597

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 15.761 6.164

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 39.329 15.761

ΚΗΦΙΣΙΑ 29/03/2017

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ∆ΟΑΛ Α.Ε. Στον αναγνώστη που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των 
αποτελεσµάτων της, συνιστούµε να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

∆ΟΑΛ Α.Ε.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΑΧΑΝΑ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006322201000, Ε∆ΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ, 145 64
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ €  ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της 31/12/2015 2. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 3. Η Εταιρεία αποτελεί 
θυγατρική της "ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ", η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 100% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
περιλαµβάνονται στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η έµµεσα (µέσω της "ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ") µητρική της "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ" µε έδρα 
την Κηφισιά, η οποία συµµετέχει έµµεσα µε ποσοστό 94.44%στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και η οποία ενσωµατώνει τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας µε 
τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 5. . Για τις χρήσεις από 2011 έως 2015 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές βάσει των  Ν. 2238/1994  και

Ν. 4174/2013 και έλαβε πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης , όλα με τύπο «Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη». Για τη χρήση 2016, δεν έχει ελεγθεί φορολογικά από 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές οι οποίες να έχουν 

σημαντική επίδραση στην Οικονομική Θέση της Εταιρείας. 6. Η εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό στις χρήσεις 2016 και 2015.

Ενας Σύμβουλος 

Ιωάννης Φ. Μπούκης    

ΑΔΤ Ξ-049014       

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δνων Σύμβουλος

Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας 

ΑΔΤ Σ-237945 

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου   

Μαριάννα Π. Εμβαλωμένου

ΑΔΤ X-714742

ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 30611 Α΄ ΤΑΞΗΣ


