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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ» 

 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 132800036000 

ΠΡΟΣ ΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

• Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον κλάδο της ενέργειας και συγκεκριμένα στη 

διαχείριση απορριμμάτων. 

• Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2015 παρουσιάζουν ζημιά ύψους € 511.110 έναντι 

ζημιών ύψους € 5.487 το 2014. 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΕΤΟΥΣ  2015 

Στις 10/06/2015 υπεγράφη η Σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), διάρκειας 27 ετών 

μεταξύ του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ και της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για το έργο «Μελέτη, 

Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ». Το Έργο περιλαμβάνει την 

κατασκευή Νέων Υποδομών και την λειτουργία των Νέων και ορισμένων Υφιστάμενων Υποδομών και 

αφορά το σύνολο των Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ήτοι 

δυναμικότητας 120.00 χιλ τν / έτος. 

Στη χρηματοδότηση του Έργου συμμετέχουν: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με 12,72 εκατ. €, 

το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (Jessica) Δυτικής Μακεδονίας με 12,72 εκατ. €, η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος χρηματοδοτώντας το κατασκευαστικό ΦΠΑ του Έργου 5,6 εκατ. € και οι συμμετέχουσες στο 

μετοχικό της κεφάλαιο της ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ εταιρείες, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ και ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ μέσω ιδίων 

πόρων με 16,96 εκ. ευρώ. Οι Μέτοχοι προχώρησαν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 4,23 εκατ. € 

και έκδοση Δευτερογενούς Ομολογιακού Δανείου ποσού 12,72 εκατ. €. 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα ή πράξεις  που έλαβαν χώρα από την 31/12/2015 έως και την 

ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων που να επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία και την 

οικονομική επιφάνεια της Εταιρείας. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η κατασκευή του έργου έχει ξεκινήσει και εξελίσσεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του 

έργου, βάσει του οποίου προβλέπεται Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών η 10/06/2017. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Η Εταιρεία για την κλειόμενη χρήση εκτίθεται μόνο στον κίνδυνο αγοράς που σχετίζεται με τον 

επιχειρησιακό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε 

κίνδυνο από τη μεταβολή στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Συγκεκριμένα, τα έσοδα του 

ΙΦΣ θα αποτελούνται κατά κύριο λόγο από πληρωμές διαθεσιμότητας προερχόμενες από τη 

ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ με δεδομένη την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα των 90 χιλ τν / έτος. Τέλος, το 

Ελληνικό Δημόσιο έχει παράσχει εγγύηση αναφορικά με το σύνολο των υποχρεώσεων του Φορέα 

που προκύπτουν από την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης. 

• ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Η έκθεση σε μεταβολές των επιτοκίων κρίνεται ότι είναι μειωμένη καθώς το μεγαλύτερο μέρος 

των συναφθέντων δανείων είναι σταθερού επιτοκίου.  
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• ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Η Εταιρεία, καθώς βρίσκεται στην κατασκευαστική περίοδο, δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο.  

Η Εταιρεία δεν συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της και 

των δανειακών της υποχρεώσεων είναι σε ευρώ.  

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. που έχει έδρα στην Ελλάδα είναι μητρική της Εταιρείας, ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ και της ΑΚΤΩΡ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ καθ’ ότι συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιό της πρώτης κατά ποσοστό 94,44% και της 

δεύτερης κατά 100%. Η «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» και η «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» συμμετέχουν κατά ποσοστό 

50,00% η κάθε μία στο μετοχικό της κεφάλαιο. 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (σύμφωνα με το ΔΛΠ 24) έχουν ως εξής: 

  

    

31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   5.460.016  - 

δ) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Απαιτήσεις)    

   Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   4.963.275 24.000 

β) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις)      

  Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη   14.305.394 2.340 

         

Μετά την ανωτέρω επισκόπηση και τις επεξηγήσεις ως εντεταλμένη Διοίκηση, σας καλούμε κύριοι 

Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2015 και την έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το 

Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την 

εταιρική χρήση 2015. 

 

Αθήνα 28 Μαρτίου 2016 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση που 

αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με 

ημερομηνία 25 Ιουλίου 2016. 
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25 Ιουλίου 2016 

 

 

 

 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΗΛΙΤΣΙΔΗΣΑ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22181 

Ernst & Young (Ελλάς)  

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι, 15 125 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 
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EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί Ελεγκτές–Λογιστές Α.E. 
Χειµάρρας 8Β, Μαρούσι 
151 25 Αθήνα 

 Τηλ.: 210 2886 000 
Φαξ: 210 2886 905 
ey.com 

 

ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΠΑ∆ΥΜ  Α.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΠΑ∆ΥΜ Α.Ε», οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις 
αποτελεσµάτων χρήσεως και 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν 
οι 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. 
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Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΕΠΑ∆ΥΜ Α.Ε» κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2015 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 
 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016 
 
 
 
 

Χαράλαµπος Πηλιτσίδης 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22181 

 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 
Χειµάρρας 8Β, 151 25 Μαρούσι 

Α.Μ ΣΟΕΛ 107 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σημειώσεις 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-14 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

Ενσώματα πάγια στοιχεία 13 610  - 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 14 19  - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10 -  1.612 

Απαίτηση εγγυημένη από τον Φορέα (ΔΙΑΔΥΜΑ) 5 5.557.436  - 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  264  - 

    5.558.329  1.612 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

        

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 6 6.202.245  24.466 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7 16.195.005  - 

  22.397.250  24.466 

Σύνολο ενεργητικού  27.955.579  26.078 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους       

Μετοχικό κεφάλαιο  8 4.251.000  24.000 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον   (543.179)  (5.487) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   3.707.821  18.513 

        

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δάνεια μακροπρόθεσμα 14 20.976.379  - 

  20.976.379  - 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και Λοιπές υποχρεώσεις 9 2.412.062  7.565 

Δάνεια βραχυπρόθεσμα 14 859.317  - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10 -  - 

  3.271.379  7.565 

     

Σύνολο υποχρεώσεων   24.247.758  7.565 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   27.955.579  26.078 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων.  
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σημειώσεις 1/1-31/12/2015  17/12-31/12/2014 

Πωλήσεις   5.555.237  - 

Κόστος πωληθέντων 12  (5.555.237)  - 

Μικτό κέρδος   -  - 

Έξοδα διοίκησης 12 (65.290)  (7.099) 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά)   (5.889)  - 

 Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   (71.179)  (7.099) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά   (425.502)  - 

Αποτελέσματα (ζημιές) προ φόρων   (496.681)  (7.099) 

Φόρος εισοδήματος 11 (14.429)  1.612 

Αποτελέσματα (ζημιές) μετά φόρων   (511.110)  (5.487) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων.  



 ΕΠΑ∆ΥΜ ΑΕ 
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 

 

(11) / (34) 

Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 

 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 

  Σημειώσεις 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου   (511.110) (5.487) 

Λοιπά                                   - - 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 

(μετά από φόρους)  - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

περιόδου   (511.110) (5.487) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

  Σημειώσεις 

Μετοχικό 

κεφάλαιο* 

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

17-Δεκ-14   - - - 

Ζημίες χρήσεως   - (5.487) (5.487) 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου                                  8 24.000 - 24.000 

31-Δεκ-14   24.000 (5.487) 18.513 

 

  Σημειώσεις 

Μετοχικό 

κεφάλαιo* 

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

1-Ιαν-15   24.000 (5.487) 18.513 

Καθαρό κέρδος/(ζημία) που αναγνωρίστηκε 

άμεσα στα ίδια κεφάλαια  - - - 

Ζημίες χρήσεως   - (511.110) (511.110) 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου                                  8 4.227.000 (26.582) 4.200.418 

31-Δεκ-15   4.251.000 (543.179) 3.707.821 

 

* Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν οφειλόμενο και την 31 Δεκεμβρίου 

2015 καταβλημένο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Σημειώσεις 

1/1-

31/12/2015 

 17/12-

31/12/2014 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (9.473.789)  (7.099) 

Προσαρμογές μη ταμειακών δαπανών   -   7.099  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα   (407.443)  - 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   (9.881.232)  - 

        

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (629)  - 

Τόκοι που εισπράχθηκαν  34.368  - 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   33.739  - 

        

Έκδοση κοινών μετοχών 8 4.227.000  - 

Δανεια αναληφθέντα   21.835.696  - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 8  (44.198)  - 

Είσπραξη μετοχικού κεφαλαίου  24.000   

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες   26.042.498  - 

        

Kαθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 

ισοδύναμα   16.195.005  - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως -  - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 7 16.195.005  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων.  
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε. (εφεξής και η «Εταιρεία», ή «Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης» ή «ΙΦΣ») δραστηριοποιείται 

στην Ελλάδα, στον κλάδο της ενέργειας και έχει αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, 

συντήρηση και λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμάτων (ΟΣΔΑ) 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (εφεξής και «ΣΔΙΤ»). 

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. (εφεξής και ο «Φορέας»). Η συνολική επένδυση 

ανέρχεται σε περίπου ευρώ 48 εκατ. Στη χρηματοδότηση του Έργου συνεισφέρουν: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων με περίπου ευρώ 13 εκατ., το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (Jessica) Δυτικής Μακεδονίας με 

περίπου ευρώ 13 εκατ. συνδράμοντας στην απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ που άλλως δεν θα 

αξιοποιούνταν, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτώντας το κατασκευαστικό ΦΠΑ του Έργου 

(ευρώ 5.6 εκατ.) και οι συμμετέχουσες εταιρείες μέσω ιδίων πόρων με ευρώ 17 εκατ.  

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα 

κεντρικά γραφεία της είναι στην Κοζάνη, Αριστοτέλους 8. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης  στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ  ΑΕ», η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέτουνη εταιρεία «Άκτωρ Παραχωρήσεις» με ποσοστό 

50% και η εταιρεία «Ηλέκτωρ ΑΕ» με ποσοστό 50%. Οι οικονομικές καταστάσεις  είναι διαθέσιμες στον 

δικτυακό τόπο www.ellaktor.gr.   

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαρτίου 2016, και 

τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016 και 

είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας , www.epadym.gr. 

2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

περιγράφονται παρακάτω.  

Οι παρούσες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΑ 

που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον κανόνα του ιστορικού κόστους και την αρχή 

της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και 

κρίσης από την Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές 

που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιμήσεις 

επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4. 

2.2  Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

Α) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 

Οι λογιστικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί είναι συνεπείς με αυτές της προηγούμενης χρήσης, με 

εξαίρεση την υιοθέτηση των νέων τροποποιημένων προτύπων και διερμηνειών από την 1η Ιανουαρίου 

2015 
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Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο  κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι μια συλλογή 

των τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. 

• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το 

πεδίο εφαρμογής του τη λογιστική αντιμετώπιση για το σχηματισμό μιας από κοινού συμφωνίας 

στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. Δεν υπάρχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο εφαρμογής της 

εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις 

συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση ή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το 

εάν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Παρουσίαση. Δεν υπάρχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισμός του εάν μια 

συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται 

στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται 

στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων 

ανεξάρτητα του ενός από το άλλο. Δεν υπάρχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

Β) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η 

Εταιρεία  δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα 

• ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις): 

Αποσαφήνιση των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2016. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και του ΔΛΠ 38 Άυλα 

Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονομικές ωφέλειες που δημιουργούνται από τη 

λειτουργία μιας επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί μέρος) αντί των οικονομικών 

ωφελειών που καταναλώνονται μέσω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των 

εσόδων που δημιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων που αναμένεται να δημιουργηθούν, δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζομένων  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού 

χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, 

για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό 

του μισθού. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 

και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των 

χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.  Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 

υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. 
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• ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης συμμετοχικών 

τίτλων σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2016. Το ΔΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε κοινοπραξίες και κοινές 

επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη λογιστικοποίηση της απόκτησης 

συμμετοχής σε μια κοινή επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και διευκρινίζει τον 

κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τις αποκτήσεις αυτές. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018. Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που 

προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της 

συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την 

αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής 

οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). 

Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των 

εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών 

στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και 

εκτιμήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Διοίκηση της Εταιρείας 

εκτιμά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης 

για επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις εταιρικές 

οικονομικές καταστάσεις τους και θα βοηθήσει σε ορισμένες δικαιοδοσίες τη μετάβαση των εταιρικών 

οικονομικών καταστάσεων στα ΔΠΧΑ μειώνοντας τα κόστη συμμόρφωσης χωρίς τον περιορισμό της 

πληροφόρησης που είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς 

επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων 

μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και 

εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων 

μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των 

τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια 

επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η 

συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία 

αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία 

εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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• ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρμογή της Εξαίρεσης Ενοποίησης 

(Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν τρία ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη κατά την εφαρμογή της 

εξαίρεσης ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η 

εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισχύει σε μητρική εταιρεία που 

είναι θυγατρική μιας εταιρείας επενδύσεων, όταν η εταιρεία επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές 

στην εύλογη αξία. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο μία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η 

ίδια μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων ενοποιείται. 

Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρείας επενδύσεων επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Τέλος, οι 

τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες επιτρέπουν στον 

επενδυτή, κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσουν η επιμέτρηση της 

εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από τη συγγενή εταιρεία της εταιρείας επενδύσεων ή κοινοπραξία στις 

συμμετοχές της σε θυγατρικές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις  (Τροποποίηση) 

Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν περαιτέρω τις 

εταιρείες να εφαρμόζουν την επαγγελματική τους κρίση στον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει να 

γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτές οι 

περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν σημαντικά, τις 

υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των 

σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων 

των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (OCI) που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με 

τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

• Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι μια 

συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά 

ότι δεν υπάρχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

> ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Η αναβάθμιση αυτή 

τροποποιεί τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και προσθέτει τους 

ορισμούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού της 

«προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).  

> ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο 

αντάλλαγμα σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση, μεταγενέστερα 

επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από το εάν εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα.  

> ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική οντότητα 

να γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συνάθροισης στους 

λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να παρέχει συμφωνίες μεταξύ του συνόλου 

των περιουσιακών στοιχείων των τομέων και των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας μόνο εάν 

πραγματοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τομέα.  

> ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στην βάση συμπεράσματος του 

ΔΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 39 δεν 

απομάκρυνε την δυνατότητα επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα 

οποία δεν υπάρχει δηλωμένο επιτόκιο, στην τιμολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, εφόσον η 

επίπτωση της μη προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  
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> ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώματων 

παγίων αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την 

αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.  

> ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία 

εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή 

στη μητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της 

αναφέρουσας οικονομικής οντότητας.  

> ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.  

• Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο είναι μια 

συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι 

δεν υπάρχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

> ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μία 

άλλη (πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν 

μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του 

ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την 

ημερομηνία ταξινόμησης. 

> ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η 

σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του 

ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

> ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση  της 

ύπαρξης ενεργούς αγοράς  υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο 

οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργή 

αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σε αυτό το νόμισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα 

επιτόκια των κρατικών ομολόγων. 

> ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι 

απαιτούμενες ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση 

Διαχείρισης ή στην Έκθεση κινδύνου). Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της 

ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την 

ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις 

λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 

• ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση 

των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και τον 

προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες 

μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες 

τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν 

υπάρχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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• ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (Τροποποιήσεις): Aναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές  

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να 

αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη 

πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Για παράδειγμα, 

οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών 

στοιχείων όταν η οικονομική οντότητα δεν επιτρέπεται να εκπέσει τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες για 

φορολογικούς σκοπούς ή όταν έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει τους χρεωστικούς 

τίτλους μέχρι την αντιστροφή των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι 

δεν υπάρχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 7 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Τροποποιήσεις): Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων   

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να 

επιτρέψει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να 

παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 

μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 

πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  Οι οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της 

μητρικής Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

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 χρήσης και από την 

μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού εφόσον υφίστανται, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές 

διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα 

της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

2.4 Μισθώσεις 

Εταιρεία  ως μισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και περιλαμβάνουν τυχόν κόστος 

αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση μίσθωσης. 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της 

ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου 

στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της 



 ΕΠΑ∆ΥΜ ΑΕ 
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 

 

(20) / (34) 

υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 

υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από 

χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου 

που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο 

μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

Εταιρεία ως εκμισθωτής  

Η Εταιρεία εκμισθώνει ακίνητα μόνο με τη μορφή λειτουργικής μίσθωσης. Τα έσοδα των λειτουργικών 

μισθώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  

2.5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις  

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν 

αποµείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 

στοιχείων 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία 

και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται 

στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται.  

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων 

υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους. 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

τουλάχιστον κάθε τέλος χρήσης.  

Οι Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια και η απόσβεσή τους ξεκινάει 

όταν ολοκληρωθούν και είναι έτοιµα για τη χρήση που προορίζονται από τη ∆ιοίκηση.  

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 

(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.  

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για 

το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

2.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών.  

2.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Ταξινόμηση 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση τον 

σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική 

αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης. 
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(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω αποτελεσμάτων 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορία.  

Τα παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθμίσεις. 

Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται 

για εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. 

(β) Δάνεια χορηγηθέντα  και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών.  

Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών 

από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία. Τα χορηγηθέντα δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και 

άλλες απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.  

(γ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 

αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  

Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση 

να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 

(δ) Χρηματοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα ως τη λήξη 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα ώς τη λήξη είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη ληκτότητα, που η Διοίκηση του 

Ομίλου έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να διατηρήσει ως τη λήξη. Στην περίπτωση που η Εταιρεία 

πωλήσει σημαντικό μέρος των χρηματοοικονομικών στοιχείων διακρατούμενων ως τη λήξη, το σύνολο του 

χαρτοφυλακίου των στοιχείων που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία αυτή θεωρείται μολυσμένο και 

αναταξινομείται στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση. Τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα ως τη λήξη κατατάσσονται στο μη κυκλοφορούν νεργητικό, 

εκτός από εκείνα που η ληκτότητα τους είναι μικρότερη των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς της 

Οικονομικής Πληροφόρησης, τα οποία και κατατάσσονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 

Αναγνώριση και επιμέτρηση 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που 

είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις 

αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με 

εξαίρεση τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες των στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

τους μέσω των αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους 

μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το 

δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει 

ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων 

μέχρις ότου τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν 

χαρακτηρισθούν ως απομειώμενα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές 

απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου. 
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Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της 

εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 

μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε 

ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Γα τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία 

οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων 

συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. 

Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές 

εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 

συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν 

στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους 

κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών 

τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 

Ο έλεγχος απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων περιγράφεται στη σημείωση 2.8. 

2.8 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσμα της 

προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό, μειωμένο με τυχόν ζημιά απομείωσης. Η ζημιά απομείωσης για τις 

εμπορικές απαιτήσεις δημιουργείται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση 

να εισπράξει όλα τα ποσά των απαιτήσεων με βάση τους συμβατικούς όρους.  

Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν συναλλαγματικές και γραμμάτια εισπρακτέα από πελάτες.  

Σοβαρά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση και η αδυναμία 

τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης 

απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένη με το πραγματικό επιτόκιο, και καταχωρείται 

ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης.  

2.9 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

2.10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση 

μετοχών εμφανίζονται απαλλαγμένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος, αφαιρετικά στην 

καθαρή θέση. 

2.11 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία και μεταγενέστερα 

επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
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2.12 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

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 περιουσιακών 

στοιχείων 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. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν τεθεί σε 

ισχύ ή ουσιαστικά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

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 συγγενείς 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 ορατό μέλλον. 

2.13 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη 

δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων 

για τον διακανονισμό της δέσμευσης και όταν το απαιτούμενα ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

2.14 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα επιµετρώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή του εισπρακτέου ανταλλάγµατος, αφού 

έχουν αφαιρεθεί τυχόν εκπτώσεις τιµών.  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα εφόσον αυτά µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και είναι πιθανόν ότι 

τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην Εταιρεία. Τα έσοδα 

προέρχονται κυρίως από κατασκευαστικά συµβόλαια, διόδια, λειτουργικές µισθώσεις και από πιστωτικούς 

τόκους τραπεζών.  

Τα έσοδα και το κέρδος από τα κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 όπως 

περιγράφεται στη σηµείωση 2.15 κατωτέρω.  

Τα έσοδα από τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µε την ευθεία µέθοδο, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. Όταν η Εταιρεία παρέχει κίνητρα στους πελάτες του, το κόστος αυτών των 

κινήτρων αναγνωρίζεται καθ’όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την ευθεία µέθοδο, µειωτικά του εσόδου 

από την µίσθωση.  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και την διαχείριση ακινήτων λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι 

υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των δανείων χορηγηθέντων και απαιτήσεων, τα έσοδα από τόκους 

αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας το επιτόκιο που προεξοφλεί τις µελλοντικές ροές για σκοπούς 

αποµείωσης.  

Στην περίπτωση εκείνη, όπου η Εταιρεία ενεργεί ως αντιπρόσωπος, η προµήθεια και όχι το ακαθάριστο 

έσοδο λογίζεται ως έσοδο.  

Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 
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2.15 Συμβόλαια για έργα υπό εκτέλεση 

Σύµβαση κατασκευής είναι µια σύµβαση που έχει συναφθεί ειδικά για την κατασκευή ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή ενός συνδυασµού περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είναι στενά αλληλοσυνδεόµενα ή 

αλληλοεξαρτώµενα σε ό,τι αφορά το σχεδιασµό τους, την τεχνολογία και τη λειτουργία τους ή τον τελικό 

σκοπό ή χρήση τους.  

Τα έξοδα που αφορούν σε κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 

 Όταν το αποτέλεσµα ενός κατασκευαστικού συµβολαίου δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, ως έσοδο 

από το συµβόλαιο αναγνωρίζονται µόνο τα έξοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί και αναµένεται να 

εισπραχθούν.  

Όταν το αποτέλεσµα ενός κατασκευαστικού συµβολαίου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και 

τα έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και 

έξοδο. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο 

ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης 

µετράται βάσει των εξόδων που έχουν πραγµατοποιηθεί έως την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση 

µε τα συνολικά εκτιµώµενα έξοδα για κάθε συµβόλαιο. Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του 

συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα 

αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο.  

Για τον καθορισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που 

σχετίζονται µε µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως έργο σε 

εξέλιξη. Το σύνολο του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους / ζηµίας που αναγνωρίσθηκε για 

κάθε συµβόλαιο συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της χρήσης.  

Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν 

αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά εµφανίζεται ως απαίτηση από 

πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Όταν οι προοδευτικές 

τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) 

που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συµβολαίων έργων 

στο κονδύλι «Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές». 

2.16 Συµφωνίες Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

Στις Συµφωνίες Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα όπου παραχωρείται δικαίωμα παροχής 

υπηρεσιών του ∆ηµοσίου σε ιδιώτη, η Εταιρεία εφαρµόζει τη Ε∆∆ΠΧΑ 12 εφόσον πληρούνται οι παρακάτω 

δύο συνθήκες:  

α) ο παραχωρητής (grantor) (στην περίπτωση της Εταιρείας, ο Φορέας) ελέγχει ή καθορίζει ποιες 

υπηρεσίες θα πρέπει να παράσχει ο παραχωρησιούχος (operator), σε ποιους και σε ποια τιµή και  

β) ο παραχωρητής (στην περίπτωση της Εταιρείας, ο Φορέας) ελέγχει οποιοδήποτε σηµαντικό υπόλοιπο 

συµφερόντων στην υποδοµή στο τέλος της περιόδου της συµφωνίας παραχώρησης.  

Σύµφωνα µε τη Ε∆∆ΠΧΑ 12, τέτοιες υποδοµές δεν αναγνωρίζονται στα στοιχεία ενεργητικού του 

παραχωρησιούχου (στην περίπτωση της Εταιρείας του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, ΙΦΣ) ως ενσώµατα 

πάγια, αλλά στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ως Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

απαίτησης εγγυημένης από τον Φορέα (financial asset model) και/ή στα άυλα περιουσιακά στοιχεία ως 

∆ικαίωµα Παραχώρησης (intangible asset model), ανάλογα µε τους συµβατικά συµφωνηθέντες όρους. Η 

διοίκηση της εταιρείας εξετάζοντας τους συμβατικούς όρους, έκρινε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι εφαρμοστέα η αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου απαίτησης 

εγγυημένης από τον Φορέα. 
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Σύμφωνα με την ΕΔΔΠΧΑ 12 η Εταιρεία, ως ΙΦΣ, αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού 

(ακολουθεί το financial asset model) στο βαθµό που έχει ανεπιφύλακτο συµβατικό δικαίωµα να λάβει 

µετρητά ή άλλο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού από τον φορέα για τις υπηρεσίες 

κατασκευής.  

Στην περίπτωση των συµβάσεων σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ο ΙΦΣ έχει ένα ανεπιφύλακτο 

δικαίωµα να λάβει µετρητά, εάν ο Φορέας συµβατικά εγγυάται να καταβάλει στον ΙΦΣ:  

α) συγκεκριµένα ή καθορισµένα ποσά ή  

β) το έλλειµµα που µπορεί, ενδεχοµένως, να προκύψει µεταξύ των ποσών που λαµβάνονται από τους 

χρήστες της δηµόσιας υπηρεσίας και το συγκεκριµένο ή καθορισµένο ποσό που προβλέπεται από τη 

Σύµβαση Σύμπραξης. 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της Ε∆∆ΠΧΑ 12 εµφανίζονται 

στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ως «Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο απαίτησης εγγυημένης 

από τον Φορέα-ΔΙΑΔΥΜΑ» και αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου αφαιρουµένων και τυχόν ζηµιών αποµείωσης. Το πραγµατικό επιτόκιο ισούται µε 

το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου του ΙΦΣ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύµβαση Σύμπραξης.  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει και λογιστικοποιεί το έσοδο και το κόστος που σχετίζεται µε τις υπηρεσίες 

κατασκευής ή αναβάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 (σηµείωση 2.14). 

2.17 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή 

εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

2.18 Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε Ευρώ. 

Διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιησεις. 

2.19 Αλλαγή απεικόνισης 

Κατά την παρούσα χρήση η Εταιρεία αποφάσισε να αλλάξει την παρουσίαση/απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων χρήσης και αντί της παρουσίασης αυτών μέσω μίας κατάστασης συνολικών εσόδων, 

εφεξής παρουσιάζει τα ποσά σε δύο καταστάσεις, την Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και την 

Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, καθώς έκρινε ότι α) θα παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση στους 

χρήστες των οικονομικών της καταστάσεων και β) η νέα παρουσίαση θα συνάδει με την παρουσίαση που 

ακολουθούν άλλες εταιρείες του Ομίλου στον οποίο ανήκει. 

Η αλλαγή αυτή δεν είχε καμία επίδραση στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματα των 

δραστηριοτήτων της, καθώς κατά την παρούσα και την προηγούμενη χρήση δεν υπήρχε κάποιο κονδύλι το 

οποίο να καταχωρείτο στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται μόνο  στον κινδύνο αγοράς που απορρέει από τις μακροοικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν στην Ελληνική αγορά, καθώς είναι η δεύτερη εταιρική της χρήση χωρίς ουσιαστικά 

δραστηριότητα κατά την χρήση 2015.  

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονομική διεύθυνση της μητρικής Εταιρείας  

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και ειδικότερα από την Κεντρική Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και 
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διαμορφώνεται στα πλαίσια οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριμένων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται με τον επιχειρησιακό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία. Η 

εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από τη μεταβολή στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  

3.2 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία ισολογισμού 

κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της εύλογης αξίας του 

-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία 

προσδιορίζεται από τις τιμές  αγοράς (μη προσαρμοσμένες) ομοίων στοιχείων. 

-Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται με 

δεδομένα της αγοράς, είτε άμεσα (τιμές) είτε έμμεσα (παράγωγα τιμών). 

-Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται με παρατηρήσεις από την αγορά, 

παρά βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιμήσεις.  

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 η εταιρία δεν έχει χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες. 

3.3 Διαχείριση κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρείας, 

την επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική της ικανότητα.  

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις διοικήσεως 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πληροφόρησης καθώς και οι σημειώσεις και αναφορές που τις 

συνοδεύουν ενδέχεται να εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε 

μελλοντικά γεγονότα σε σχέση με τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. 

Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 

Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα 

μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη 

κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

4.1 Αρχή της Συνέχιση Δραστηριότητας 

H Εταιρεία ιδρύθηκε εντός του 2014 και μέσα στο 2015 ξεκίνησε την κατασκευή των Υποδομών του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρεις Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ. 

Με δεδομένο ότι το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2017, η διοίκηση της Εταιρίας 

έχει συντάξει τις Οικονομικές Καταστάσεις επι της βάσης της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας της 

καθώς αναμένεται να δραστηριοποιηθεί στο προσεχές μέλλον στον κλάδο της ενέργειας με στόχο την 

ανάπτυξη και διαχείριση έργων Χ Υ Τ. 

4.2 Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές 

συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το 

τελικό αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η 

διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της 

περιόδου. 
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Περαιτέρω, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές ζημίες 

στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές 

τις φορολογικές ζημίες.  Απαιτείται σημαντική άσκηση κρίσης εκ μέρους της διοίκησης για τον καθορισμό 

του ποσού των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που μπορεί να αναγνωριστεί, βάσει του 

πιθανού χρόνου και του επιπέδου των μελλοντικών φορολογητέων κερδών καθώς και στρατηγικές 

μελλοντικού φορολογικού σχεδιασμού. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 10 των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

4.3  Ταξινόμηση περιουσιακών στοιχείων βάσει ΕΔΔΠΧΑ 12 

Σύµφωνα µε τη Ε∆∆ΠΧΑ 12, οι υποδομές που κατασκευάζονται από ένα παραχωρησιούχο (ή στην 

περίπτωση της Εταιρείας, ΙΦΣ) δεν αναγνωρίζονται στα στοιχεία ενεργητικού του ως ενσώµατα πάγια, 

αλλά στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ως Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

απαίτησης εγγυημένης από τον Φορέα (financial asset model) και/ή στα άυλα περιουσιακά στοιχεία ως 

∆ικαίωµα Παραχώρησης (intangible asset model), ή εν μέρει ως Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχεία 

και εν μέρει ως άυλο περιουσιακό στοιχείο (hybrid model) ανάλογα µε τους συµβατικά συµφωνηθέντες 

όρους. Η οριστική ταξινόμηση των ποσών με βάση της ανωτέρω μεθόδους/μοντέλα, απαιτεί κρίση από την 

διοίκηση της Εταιρείας σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύμβασης σύμπραξης καθώς και άλλων 

παραγόντων όπως χρηματοοικονομικών παραμέτρων. Η διοίκηση έκρινε ότι βάση των υφιστάμενων 

στοιχείων, τα εν λόγω ποσά κατανέμονται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

 

5 Απαίτηση εγγυημένη από τον Φορέα (ΔΙΑΔΥΜΑ) 

Υπόλοιπο 

στις 

31/12/2014 

Αύξηση 

απαιτήσεων 

Αναστροφή 

προεξόφλησης 

Υπόλοιπο 

στις 

31/12/2015 

Ενεργητικό 

Απαίτηση εγγυημένη από τον Φορέα 

(ΔΙΑΔΥΜΑ) - 5.557.436 - 5.557.436 

Σύνολο - 5.557.436 - 5.557.436 

 

 

31-Δεκ-15 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 5.557.436 

Κυκλοφορούν ενεργητικό - 

5.557.436 

    

6 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 

 

   31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο    1.116.174 466 

Λοιπές Απαιτήσεις   92 - 

Προκαταβολές Υπεργολάβων    4.963.275  

Έξοδα επόμενων χρήσεων   117.549 - 

Απαιτήσεις από οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο   - 24.000 

Σύνολο   6.202.245 24.466 
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7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

  31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

Διαθέσιμα στο ταμείο  -   - 

Καταθέσεις όψεως  16.195.005 - 

Σύνολο  16.195.005 - 

 

8 Μετοχικό κεφάλαιο 

    
Αριθμός 

μετοχών 

Μετοχικό 

κεφάλαιο Σύνολο 

31-Δεκ-14   2.400   24.000   24.000   

Έκδοση μετοχών   422.700   4.227.000 4.227.000 

31-Δεκ-15   425.100 4.251.000 4.251.000 

Το μετοχικό κεφάλαιο ήταν οφειλόμενο στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και τον Φεβρουάριο του 2015 κατεβλήθη 

πλήρως από τους μετόχους της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ. Την 31η Δεκεμβρίου 

2015 το σύνολο των εκδοθείσων κοινών μετοχών ανήρχετο σε 425.100 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

10 Ευρώ η κάθε μία. 

Η ονομαστική αξία της μετοχής είναι 10,00 Ευρώ. Την  31.12.2015 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας 

αναλύεται ως κάτωθι: 

 

                                                                      

METOXOI 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Ποσοστό 

% 

1 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2.125.500 50% 

2 ΗΛΕΚΤΩΡ 2.125.500 50% 

 Σύνολο 4.251.000 100,00% 

 

9 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εμπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 

  31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

Προμηθευτές  65.987 - 

Προμηθευτές-Συνδεδεμένα μέρη  445.888 - 

Δεδουλευμένα έξοδα  52.427 4.000 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλη  47.228 1.125 

Λοιπές υποχρεώσεις  659.157 100 

Υπεργολάβοι - Συνδεδεμένα μέρη  1.141.374 2.340 

Σύνολο  2.412.062 7.565 

    

Μακροπρόθεσμες  - - 

Βραχυπρόθεσμες  2.412.062 7.565 

Σύνολο  2.412.062 7.565 
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10 Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο 

νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 

φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια 

φορολογική αρχή.  

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

  31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:   

Ανακτήσιμες μετά από 12 

μήνες  - - 

  - - 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 Σημείωση  31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης   -1.612 -  

Χρέωση/(Πίστωση) 

κατάστασης αποτελεσμάτων  

 

 
14.429 (1.612) 

Χρεώση/(Πίστωση) στα ίδια 

κεφάλαια  

 

 
-12.817 - 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης   - (1.612) 

 

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι 

παρακάτω: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

  
Προβλέψεις 

απαιτήσεων  

Φορολογικές 

ζημίες 

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2015 1.612 - 1.612 

(Χρέωση)/Πίστωση στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 
-1.612 836.982 835.370 

Πίστωση στα ίδια κεφάλαια  12.817 12.817 

31 Δεκεμβρίου 2015 0 849.799 849.799 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

  

Διαφορετικές 

φορολογικές 

αποσβέσεις  

Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2015 - - - 

(Χρέωση)/Πίστωση στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 
741.349 108.450 849.799 

Πίστωση στα ίδια κεφάλαια - - - 

31 Δεκεμβρίου 2015 741.349 108.450 849.799 
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Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και του ποσού 

των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα 

κέρδη/(ζημιές) προ φόρων συνοψίζεται στα εξής:  

 

 
31-Δεκ 

2015 2014 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων εισοδήματος (496.681) (6.200) 

Ονομαστικός συντελεστής φόρου 29% 26% 

Φόρος στον ονομαστικό συντελεστή (ωφέλεια) (144.038) (1.612) 

Επίδραση από μη εκπιπτόμενες δαπάνες 298 0 

Επίδραση μη αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης επί μέρους μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών 
158.169 0 

Φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων έξοδο/(ωφέλεια) 
14.429 (1.612) 

Η Εταιρεία κατά την παρούσα χρήση δεν αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επί του 

συνόλου των φορολογικά μεταφερόμενων ζημιών, αλλά μέχρι του ύψους αυτών που έκρινε η διοίκηση 

ότι με βάση την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση και επίδοση πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης των 

ΔΠΧΑ. Η διοίκηση της Εταιρείας θα επανεξετάζει την πιθανότητες χρησιμοποίησης του συνόλου των 

φορολογικών ζημιών (ή μικρότερου μέρους αυτών) σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, και εάν απαιτηθεί θα 

τροποποιήσει την εκτίμησή της σχετικά με το ποσό των φορολογικών ζημιών που αναμένεται να 

ανακτηθούν μέσω μελλοντικής κερδοφορίας και κατά συνέπεια και του ύψους της αναγνωρισθείσας 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

11 Φόρος εισοδήματος 

    31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

Φόρος χρήσης    - - 

Αναβαλλόμενος φόρος    (14.429) 1.612 

Σύνολο    (14.429) 1.612 

Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που αναφέρονται σε αυτές 

θεωρούνται προσωρινές μέχρι τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και την 

έκδοση της σχετικής έκθεσης με την οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις οριστικοποιούνται.  

Φορολογικές ζημιές που μεταφέρονται από προηγούμενες χρήσεις, στο βαθμό που είναι αποδεκτές από 

τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφισθούν με τα κέρδη των πέντε επόμενων χρήσεων που 

ακολουθούν. 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά την περίοδο που ένα περιουσιακό 

στοιχείο πραγματοποιείται ή μια υποχρέωση διακανονίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία των Οικονομικών 

καταστάσεων.  

Οι φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την ίδρυσή της 

(Δεκέμβριο 2014). Η διοίκηση της εταιρείας και οι υπογράφοντες τις οικονομικές καταστάσεις δεν 

προβλέπουν να προκύψουν σημαντικά ευρήματα σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο που θα μπορούσαν 

να είχαν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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12 Έξοδα ανα κατηγορία 

   1 Ιαν – 31 Δεκ 2015  

 

 Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διάθεσης 

Έξοδα 

διοίκησης 

 

Σύνολο 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων  - - 996 996 

Ασφάλιστρα  45.443 - - 45.443 

Παροχές τρίτων  - - 241 241 

Λοιπές παροχές τρίτων      

Αμοιβές υπεργολάβων    3.001.059 - - 3.001.059 

Λοιπές αμοιβές & έξοδα τρίτων   2.438.600 - 33.322 2.471.922 

Φόροι-Τέλη   - - 179 179 

Έξοδα μεταφορών και ταξιδίων  - - 28.836 28.836 

Λοιπά  70.136 - 1.716 71.852 

Σύνολο  5.555.237 - 65.290 5.620.527 

 

13 Ενσώματα πάγια στοιχεία 

Κόστος 

Έπιπλα και 

εξαρτήματα     Σύνολο 

1-Ιαν-15 - - 

Προσθήκες χρήσης 610 610 

31-Δεκ-15 610 610 

 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις   

1-Ιαν-15 - - 

Αποσβέσεις χρήσης - - 

31-Δεκ-15 - - 

 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 610 610 

 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων πάγιων στοιχείων της Εταιρείας. 

   1 Ιαν – 31 Δεκ 2014  

 

 Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διάθεσης 

Έξοδα 

διοίκησης 

 

Σύνολο 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων  - - 100 100 

Ασφάλιστρα  - - - - 

Παροχές τρίτων  - - - - 

Λοιπές παροχές τρίτων  - - - - 

Αμοιβές υπεργολάβων    - - - - 

Λοιπές αμοιβές & έξοδα τρίτων   - - 6.199 6.199 

Φόροι-Τέλη   - - 800 800 

Έξοδα μεταφορών και ταξιδίων  - - - - 

Λοιπά  - - - - 

Σύνολο  - - 7.099 7.099 
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14  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

 Λογισμικό Σύνολο 

Κόστος   

   

1-Ιαν-15 - - 

Προσθήκες χρήσης 19 19 

31-Δεκ-15 19 19 

  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις   

   

1-Ιαν-15 - - 

Αποσβέσεις χρήσης - - 

31-Δεκ-15 - - 

   

   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 19 19 

 

15 Δάνεια 

   31-Δεκ-15 31-Δεκ-14  

Μακροπρόθεσμος δανεισμός      

Τραπεζικός δανεισμός   8.258.247 -  

Από Συνδεδεμένα μέρη   12.718.132 -  

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων   20.976.379 -  

 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός     

Oμολογιακό Δάνειο   859.317 - 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων   859.317 - 

Σύνολο δανείων   21.835.696 - 

 

Η έκθεση σε μεταβολές των επιτοκίων κρίνεται ότι είναι μειωμένη καθώς το μεγαλύτερο μέρος των 

συναφθέντων δανείων είναι σταθερού επιτοκίου. Η ανάλυση των δανείων έχει ως εξής: 

  

 

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

 

   έως 6 μήνες Σύνολο 

31 Δεκεμβρίου 2015    

Σύνολο δανείων  20.976.379 859.317 21.835.696 

  20.976.379 859.317 21.835.696 
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Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: 

 

  31-Δεκ-15 

Μεταξύ 1 και  2 ετών  203.496 

Μεταξύ 2 και 5 ετών  405.720 

Πάνω από 5 έτη  20.367.163 

  20.976.379 

 

Για την εξασφάλιση των δανείων που έχουν χορηγήσει οι Πιστώτριες Τράπεζες έχουν παραχωρηθεί, 

μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ενέχυρα: 

- οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Εταιρείας 

- η Σύμβαση Σύμπραξης 

 η Σύμβαση Μελέτης-Κατασκευής  

- η Σύμβαση Λειτουργίας-Συντήρησης 

- η Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού 

Το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας είναι σε ευρώ. 

 

16 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ανηλειμένες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις: 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 

λειτουργία της Εταιρείας.  

Δεν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης . 

Κατά τα λοιπά δεν υφίστανται άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με άλλα θέματα που προκύπτουν 

στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της.  

Ανηλειμμένες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Οι  συμβατικές  δεσμεύσεις  για  μελλοντικές κεφαλαιουχικές  δαπάνες  κατασκευής έργου (στα πλαίσια 

της σύμβασης σύμπραξης) κατά  την  ημερομηνία  της  χρηματοοικονομικής  θέσης  οι  οποίες  δεν 

αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2015 αφορούν κυρίως σύμβαση κατασκευής 

έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της οποίας κατά την 31.12.2015 ανερχόταν σε € 32,4 εκατ περίπου. 

 

 

 

 

 

 



 ΕΠΑ∆ΥΜ ΑΕ 
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 

 

(34) / (34) 

17 Συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (σύμφωνα με το ΔΛΠ 24) έχουν ως εξής: 

      31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών    5.460.016 - 

δ) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Απαιτήσεις)     

  Απαιτήσεις από τους μετόχους   4.963.275 24.000 

β) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις)       

  Υποχρεώσεις προς τους μέτοχους   14.305.394 2.340 

         

18 Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης μέλη του ΔΣ δεν έλαβαν αμοιβή  ως έξοδα παραστάσεως. 

19 Λοιπές σημειώσεις 

Οι συνολικές αμοιβές των Νομίμων Ελεγκτών της Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2015 

ανήλθαν σε ευρώ 13.500. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα ή πράξεις που έλαβαν χώρα έως την 31/12/2015 και μετά την 

ημερομηνία αυτή που να επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία και την οικονομική επιφάνεια της 

Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου  2016 

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &             

Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Oικονομικός Διευθυντής Ο Προϊστάμενος λογιστηρίου   

  

 

 

 

Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας  Μαριλένα Νιτσοπούλου Κωνσταντίνος Μερτής 


