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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της εταιρείας «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΑΧΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(∆.Ο.Α.Λ. Α.Ε.)» 

 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

• Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον κλάδο της ενέργειας και συγκεκριµένα 
στην παραγωγή ενέργειας από επεξεργασία Βιοµάζας. 

• Η Εταιρεία δεν ανέπτυξε την κύρια δραστηριότητά της µέχρι σήµερα.  
• Το αποτέλεσµα της χρήσεως 2015 είναι ζηµία -28.392 προ φόρων και -41.313 µετά τους 

φόρους. Το αντίστοιχο αποτέλεσµα κατά την προηγούµενη χρήση 2014 ήταν επίσης 
ζηµία € -10.638 προ φόρων και € -22.720 µετά τους φόρους. Οι ζηµίες οφείλονται στη µη 
ουσιαστική δραστηριοποίηση της εταιρείας µέχρι σήµερα. Αποτέλεσµα τούτου είναι, 
κατά την 31/12/2015 να έχουν σωρευτεί ζηµίες εις νέο ύψους € -117.570, τα δε ίδια 
κεφάλαια να έχουν καταστεί αρνητικά κατά € -57.570. Τούτο, σε καµία περίπτωση δεν 
θέτει ζήτηµα συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης, καθώς αποκλειστικός 
λόγος είναι η µη άσκηση της δραστηριότητας της επιχείρησης. Όταν η εταιρεία 
δραστηριοποιηθεί θα αλλάξει πλήρως η χρηµατοοικονοµική της θέση, είναι δε σε θέση 
να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα που απαιτούνται για τη συνέχιση της λειτουργίας της.    

 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΕΤΟΥΣ  2015 

• Η εταιρία δεν ανέπτυξε την κύρια δραστηριότητά της ούτε στη χρήση 2015.  
• Αναφορικά µε τις δανειακές συµβάσεις υφίσταται από την µία πλευρά  η από 8/1/2013 

σύµβαση χορήγησης δανείου από την «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» προς την ∆.Ο.Α.Λ. Α.Ε. ύψους 
3,4 εκ. ευρώ µε σταθερό επιτόκιο 7% ετησίως και από την άλλη πλευρά η από 
16/11/2012 σύµβαση χορήγησης δανείου από τη ∆ΟΑΛ προς την εταιρία 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Α.Ε.» ύψους 3,4 εκ. ευρώ µε σταθερό επιτόκιο επίσης 7% 
ετησίως και γενικότερα µε τους ίδιους ακριβώς όρους µε το δάνειο που λήφθηκε από την 
ΗΛΕΚΤΩΡ. Προς εξασφάλιση του δανείου που χορήγησε, η εταιρία προέβη σε 
ενεχυρίαση των µετοχών του οφειλέτη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Α.Ε.». Και οι δύο 
ανωτέρω συµβάσεις εξυπηρετούνται κανονικά, οι δε ηµεροµηνίες λήξεως των δανείων 
είναι εντός της χρήσεως 2016 (γι’ αυτό το λόγο ταξινοµήθηκαν στην κατάσταση 
χρηµατοοικονοµικής θέσης της εταιρείας της 31/12/2015: στο κυκλοφορούν ενεργητικό 
η απαίτηση κατά της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Α.Ε.», στις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις η υποχρέωση προς την «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»). 
 
 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
Η εταιρία πρόκειται να ασχοληθεί µε την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. και µε την 
επεξεργασία Βιοµάζας.    
 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς 
(µεταβολές σε τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών 
από µεταβολές επιτοκίων. 
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Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και διαµορφώνεται στα 
πλαίσια κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η οικονοµική διεύθυνση 
προσδιορίζει και εκτιµά τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες 
που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και 
κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση 
συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, η χρήση 
παραγώγων και µη-παραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και επένδυσης των 
διαθεσίµων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

∆εν υφίσταται ακόµα κίνδυνος αγοράς αφού η εταιρία δεν έχει ακόµα αναπτύξει δραστηριότητα.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, καθώς και 
στις επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του 
αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την 
ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο εγκεκριµένων 
πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο 
χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία 
συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθµισης.       

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώνει τις 
χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις όταν αυτές γίνονται απαιτητές. ∆εδοµένης της τρέχουσας 
κρίσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού τοµέα, ο κίνδυνος ρευστότητας 
είναι µεγαλύτερος και η διαχείριση των χρηµατοροών έχει γίνει πιο επιτακτική. Για τη διαχείριση του 
κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές της και 
ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µε εξασφαλισµένη επάρκεια 
τραπεζικών πιστωτικών ορίων. Η Εταιρεία διαθέτει επαρκή διαθέσιµα καθώς και σηµαντικά 
πιστωτικά όρια για να καλύψει ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν σε ρευστά διαθέσιµα.  

 (δ) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο δανεισµός της Εταιρείας είναι σε σταθερό επιτόκιο 7% και όλο το µέρος του δανεισµού είναι 
σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κίνδυνος επιτοκίου. Η εταιρία παρακολουθεί διαρκώς τις 
τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των χρηµατοδοτικών αναγκών της. Οι 
αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων αλλά και τη σχέση µεταξύ κυµαινόµενου και σταθερού 
επιτοκίου λαµβάνονται σε µεµονωµένη βάση από τη διοίκηση.  

 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Πλήρους 
Ενοποίησης στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ η 
οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 100% και η οποία 
περιλαµβάνεται στις Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής και 
εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." που έχει έδρα την Κηφισιά. Οι λογαριασµοί 
της 31/12/2015 που έχουν να κάνουν µε την «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» είναι οι εξής: 
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31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

 

    

Τόκοι δανείων που χρεώθηκαν από τη 
συνδεµένη (µητρική) εταιρεία 

 

 
237.931 

 
243.861 

Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις) 

 

    

Υποχρεώσεις προς της συνδεµένη 
(µητρική) εταιρεία 

 

 
3.467.714 

 
3.599.283 

 

Μετά την ανωτέρω επισκόπηση και τις επεξηγήσεις, ως εντεταλµένη ∆ιοίκηση, σας καλούµε 
κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2015 και την 
Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που τις συνοδεύει και να απαλλάξετε τα Μέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον 
Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την εταιρική χρήση 2015. 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

Λεωνίδας Γ. Μπόµπολας 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση που 
αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που 
χορήγησα µε ηµεροµηνία 27 Μαΐου 2016. 

 
Αθήνα, 27 Μαΐου 2016 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 

ΟΜΗΡΟΣ ∆. ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ 
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10461 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΑΧΑΝΑ Α.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΑΧΑΝΑ Α.Ε.» που αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης 
∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, 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 Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικές 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 χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 
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 δικλείδων 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 χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα 
ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής 
µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΑΧΑΝΑ 
Α.Ε.» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015, 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. 

 



  ∆ΟΑΛ ΑΕ 

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2015 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

ΟΜΗΡΟΣ ∆. ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10461 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2015 
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Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7 0 3.546.990 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 7 365 356 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 365 3.547.345 

      

Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 8 3.394.644   39.805 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 15.761 6.164 

Σύνολο ενεργητικού 3.410.405 45.969 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.410.770 3.593.314 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους     

Μετοχικό κεφάλαιο 10 60.000 60.000 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον   -117.570 -76.304 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -57.570 -16.304 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις προς 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις 11  0 3.547.283 

  0 3.547.283 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προµηθευτές και Λοιπές υποχρεώσεις 12 103.626 62.335 

∆ανειακές υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 13 3.364.714 0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3.468.340 62.335 

3.410.770 3.593.314 
 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-Δεκ-15 31-∆εκ-14 

Πωλήσεις 0 0 

Κόστος πωληθέντων 
 

0 0 

Μικτό κέρδος 0 0 

Έξοδα διοίκησης 15 -14.386 -8.414 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης 
(καθαρά) 17 -16.912 -1.679 

  -31.298 -10.093 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 14 2.906 -545 

Αποτελέσµατα (ζηµιές) προ φόρων -28.392 -10.638 

Φόρος εισοδήµατος 16 -12.920 -12.082 

Αποτελέσµατα (ζηµιές) µετά φόρων -41.313 -22.720 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποτελ. 
εις νέο Σύνολο 

1-Ιαν-14 60.000 -53.584 6.416 

Αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως 0 -22.720 -22.720 

31-∆εκ-14 60.000 -76.304 -16.304 
        

1-Ιαν-15 60.000 -76.304 -16.304 

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ΄ευθείας στην καθαρή θέση 0 47 47 

Αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως 0 -41.313 -41.313 

31-∆εκ-15 60.000 -117.570 -57.570 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 18 363.315 -304.049 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -85 -66.809 

Καταβεβληµένοι φόροι -36.137 0 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 327.093 -370.858 

      

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Τόκοι εισπραχθέντες 5 243.546 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 5 243.546 

      

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

∆ανεια αναληφθέντα 103.000 290.000 

Μείον:     

Εισπράξεις - εξοφλήσεις δανείων -420.500 -180.000 

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -317.500 110.000 

      
Kαθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 
ισοδύναµα 9.597 -17.312 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 6.165 23.477 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 15.762 6.165 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 



  ∆ΟΑΛ ΑΕ 

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2015 

 
 

  
 

(15) / (31) 

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία αναµένεται να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, στον κλάδο της ενέργειας µε στόχο την 
ανάπτυξη και διαχείριση έργων χρήσης ΑΠΕ.  

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα 
κεντρικά γραφεία της είναι στην Κηφισιά, Ερµού 25, ΤΚ 14564. 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της πλήρους 
ενοποίησης  στις ενοποιηµένες καταστάσεις της Εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ», η οποία συµµετέχει στο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 94,44% και η οποία περιλαµβάνεται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση της µητρικής και εισηγµένης στο ΧΑ «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», που έχει έδρα στην Κηφισιά. Οι 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο www.etae.com. 

Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Μαρτίου 
2016, τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση 
του διαδικτύου της εταιρείας, www.doal.gr. 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις 
χρήσεις  που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι παρούσες εταιρικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοχρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των 
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοχρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα του ιστορικού κόστους.  

Η σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών 
εκτιµήσεων και κρίσης από την ∆ιοίκηση 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4. 

2.1.1 Συνέχιση δραστηριότητας 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τις 31.12.2015 προετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοχρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση, τα 
αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας µε βάση την αρχή συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 
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2.2 Νέα πρότυπα, τροποποίησεις Προτύπων και διερµηνείες  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής 
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση 
από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Για επεξηγηµατικούς σκοπούς απαριθµούνται όλα τα νέα πρότυπα και διερµηνείες καθώς και οι 
τροποποιήσεις  και  οι βελτιώσεις επί προτύπων και διερµηνειών που εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά στη 
χρήση 2015 ή είναι υποχρεωτική η εφαρµογή τους σε επόµενες χρήσεις, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι 
εφαρµογή στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2015 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» 
Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής 
εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή 
της εισφοράς. Η διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
17η Ιουνίου 2014 και δεν αναµένεται να  έχει σηµαντική επίπτωση  στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρείας. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του 
Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2013 τις 
κατωτέρω τροποποιήσεις σε υφιστάµενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν 
σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 2013,  έχουν 
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2015. 
 Παρατίθενται κατωτέρω αναλυτικά: 

∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοχρηµατοοικονοµικής 
αναφοράς» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής  ενός υπάρχοντος  
και  σε ισχύ  ∆ΠΧΑ ή να εφαρµόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι 
ακόµη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο  ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ επιτρέπει την 
νωρίτερη εφαρµογή. Μια οικονοµική οντότητα απαιτείται να εφαρµόσει την ίδια έκδοση του 
∆ΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε τα  ∆ΠΧΑ.  
∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική 
αντιµετώπιση της ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 
ίδιας της από κοινού συµφωνίας.  
∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση της εύλογης αξίας» 
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, 
που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που 
λογιστικοποιήθηκαν  και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», ή το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα», ανεξάρτητα 
από το αν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων 
όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση».  
∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» 
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό της 
συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και των 
επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται 
η ξεχωριστή εφαρµογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά.  
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 
εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία 
 
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 
υποχρεωτικά για  µεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω 
πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις: 
 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε 
την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική 
λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Φεβρουαρίου 2015. 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο 
περιλαµβάνει την ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το 
πρότυπο θα αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε 
βάση το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και 
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε  τις υπάρχουσες 
απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις 
χρηµατοοικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί» 
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι 
Λογαριασµοί». 
Σκοπός του ∆ΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
για τα υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» που προκύπτουν όταν µια 
οικονοµική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε 
ειδική ρύθµιση από το κράτος. 
Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ 
να συνεχίσει να λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων 
αναβαλλόµενων λογαριασµών» σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την 
πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Τα 
υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασµών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις 
οικονοµικής θέσης, αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες 
γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 
Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» το 
οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. 
Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες  Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, 
Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆ 31. 
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε µια οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και 
απαιτεί από τις χρηµατοοικονοµικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο 
παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο πέντε βηµάτων, που πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις µε 
τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ∆ΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
∆ΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Κατάσταση Ταµειακών Ροών»: Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων» 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1.1.2017 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 29.1.2016 το Συµβούλιο των 
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∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 βάσει της οποίας µία εταιρία 
καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταµειακές 
ροές ταξινοµούνται στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταµειακών ροών. Οι 
µεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταµειακές, 
περιλαµβάνουν  τις µεταβολές από ταµειακές ροές χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων, τις 
µεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιριών, 
τις µεταβολές από συναλλαγµατικές διαφορές, τις µεταβολές της εύλογης αξίας και λοιπές 
µεταβολές. 
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος»: Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών  
απαιτήσεων για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες» 
Την 19.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 
12 µε την οποία αποσαφήνισε ότι: 
•    Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες χρεωστικών µέσων, τα οποία αποτιµώνται για λογιστικούς 
σκοπούς στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα µε το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την 
αξία των στοιχείων µέσω της πώλησης ή της χρήσης τους. 
•    Η ανακτησιµότητα µίας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασµό µε 
τις λοιπές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός 
νόµος περιορίζει το συµψηφισµό συγκεκριµένων φορολογητέων ζηµιών µε συγκεκριµένες 
κατηγορίες εισοδήµατος, οι σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται 
µόνο σε συνδυασµό µε άλλες εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας. 
•    Κατά τον έλεγχο ανακτησιµότητας των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, 
συγκρίνονται οι εκπεστέες φορολογικές διαφορές µε τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1.1.2017 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
∆ΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 
(Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή 
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 
Κοινοπραξίας του 
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 
2014, είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια 
επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια θυγατρική ή όχι). Ένα  µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται 
όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και 
αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  στεγάζονται σε µια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρµογή των 
εξαιρέσεων ενοποίησης 
Στις 18 ∆εκεµβρίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα  ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και 
∆ΛΠ 28 για θέµατα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρµογής των εξαιρέσεων ενοποίησης 
για τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και 
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 
2013, έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015. 
Παρατίθενται κατωτέρω αναλυτικά: 
∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 
Τροποποιούνται οι ορισµοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και 
προστίθενται ορισµοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που 
προηγουµένως ήταν µέρος του ορισµού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης».  
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∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγµα που κατατάσσεται ως περιουσιακό 
στοιχείο ή υποχρέωση θα επιµετρείται στην εύλογη αξία του  σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.  

                  ∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» 
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή 
των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει επίσης  ότι η οντότητα 
παρέχει µόνο συµφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τοµέων 
µε τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα παρουσιάζονται 
στον επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων σε τακτική βάση. 
∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια» 
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων 
αναπροσαρµόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει 
µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής αξίας.  
∆.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού 
στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα  ή στη µητρική της αναφέρουσας χρηµατοοικονοµικής 
οντότητας, είναι ένα συνδεδεµένο µέρος της χρηµατοοικονοµικής οντότητας.  
∆.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, 
η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την 
αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής αξίας.  

 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 25 Σεπτεµβρίου 
2014,  έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 ∆εκεµβρίου 2015. Οι τροποποιήσεις 
παραθέτονται κατωτέρω: 
∆ΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα προς Πώληση και 
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µια άλλη (π.χ. πώληση ή 
διανοµή στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά µία 
συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής των απαιτήσεων 
του ∆ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της µεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει 
την ηµεροµηνία ταξινόµησής. 
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύµβαση εξυπηρέτησης που περιλαµβάνει αµοιβή, µπορεί να 
αποτελέσει συνεχιζόµενη συµµετοχή σε ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο που έχει 
αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, 
η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε τον συµψηφισµό των 
χρηµατοχρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις 
συνοπτικές ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας 
εταιρικών οµολόγων αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι 
µε βάση τη  χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας 
εταιρικών οµολόγων σε αυτό το νόµισµα , χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών 
οµολόγων.  
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάµεσων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε παραποµπές µεταξύ των ενδιάµεσων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου συµπεριλαµβάνονται στη ενδιάµεση 
οικονοµική έκθεση (π.χ. στη έκθεση ∆ιαχείρισης). ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες 
πληροφορίες, εντός της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των 
χρηστών µε τους ίδιους όρους και την ίδια στιγµή όπως και οι ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες µε αυτόν τον  τρόπο, 
τότε η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση είναι ελλιπής. 
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∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Χρηµατοοικονοµικών  Καταστάσεων» -
Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης 
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 18 ∆εκεµβρίου 2014, 
αποσαφηνίζουν ότι η σηµαντικότητα εφαρµόζεται για το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων και ότι η συµπερίληψη σε αυτές ασήµαντων πληροφοριών  µπορεί να εµποδίσει την 
χρησιµότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να χρησιµοποιούν την επαγγελµατική τους κρίση, καθορίζοντας το που  και µε ποια 
σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 ∆εκεµβρίου 
2015. 
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- ∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  µεθόδους 
απόσβεσης 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες 
για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν 
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των χρηµατοοικονοµικών ωφελειών που 
ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 ∆εκεµβρίου 2015. 
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: ∆ιαρκή Φυτά 
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά και µόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16  έτσι ώστε να 
αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι 
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στις 23 Νοεµβρίου 2015. 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της 
Καθαρής Θέσης στις Ατοµικές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συµβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει 
σε µία οντότητα να χρησιµοποιεί τη µέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των 
επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατοµικές της 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε 
κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 
∆εκεµβρίου 2015. 
∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» - Λογιστικός χειρισµός της 
απόκτησης µεριδίου σε µια από κοινού δραστηριότητα 
Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν 
αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις  24 Νοεµβρίου 2015. 

 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

 Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 
πρωτεύοντος χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  Οι 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το 
νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας. 

Συνναλαγές σε ξένα νοµίσµατα δεν έγιναν στη διάρκεια της χρήσεως 2015. 

 

2.4 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

∆εν υπάρχουν ένσωµατες ακινητοποιήσεις. 
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2.5 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Ταξινόµηση 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της εταιρείας ταξινοµήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση τον 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική 
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 

(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) ∆άνεια 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 Χρηµατοοικονοµικής Θέσης.  

(γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση του 
Οµίλου έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να διατηρήσει ως τη λήξη. Στην περίπτωση που ο Όµιλος 
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 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, τα οποία και κατατάσσονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

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. 
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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. 

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. 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

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. 

2.6 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. 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 πραγµατκό επιτόκιο και καταχωρείται 
ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσης. 

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.  

2.7 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά και καταθέσεις όψεως. 

 

2.8 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.  
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2.9 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. 

2.10 ∆άνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του 
δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να 
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

2.11 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. Ο 
φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός και αν σχετίζεται µε ποσά που έχουν 
αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος 
αναγνωρίζεται επίσης στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. 

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, εφόσον υφίστανται, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική 
νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο 
κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήµατα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η 
κείµενη φορολογική νοµοθεσία χρήζει ερµηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των 
ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

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 που εµφανίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενος 
φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή 
παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το 
λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους 
φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται 
να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

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. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο εάν επιτρέπεται νοµικά 
ο συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που 
φορολογείται και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει µε συµψηφισµό. 

 

2.12 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται από χορηγηθέντα δάνεια, καθώς η εταιρεία δεν έχει ακόµη δραστηριοποιηθεί στον 
κλάδο της ενέργειας, που είναι και ο κύριος κλάδος της. 
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 Τα έσοδα από τόκους λογίζονται την περίοδο που οι τόκοι γίνονται απαιτητοί. 

 

2.13 Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε 
Ευρώ. ∆ιαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιησεις. 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(µακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελληνική αγορά, συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίων), 
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω 
χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, προµηθευτές, λοιπές 
υποχρεώσεις και δανεισµός. Οι λογιστικές αρχές σχετικά µε τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά µέσα 
περιγράφονται στη Σηµείωση 2.  

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση της µητρικής εταιρείας  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και ειδικότερα από την Κεντρική ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης και 
διαµορφώνεται στα πλαίσια οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παραγώγων και µη-
παραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και την βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

(α) 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.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η εταιρία παρακολουθεί επισταµένα 
τα υπόλοιπα των χρεωστών της. 

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, καθώς και στις 
επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού 
κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο 
βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα 
καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές 
της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µε εξασφαλισµένη επάρκεια 
τραπεζικών πιστωτικών ορίων 

 

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 τους: 

-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. 
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-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 ∆εκεµβρίου 2015 και την 31 ∆εκεµβρίου 2014 η εταιρία δεν έχει χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία σε εύλογες αξίες. 

3.3 ∆ιαχείριση 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 χρηµατοοικονοµικές 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 χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις της 
Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 
γνώση της ∆ιοίκησης 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 χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που έχουν γίνει από τη ∆ιοίκηση της εταιρίας δεν ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο 
να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων 
και των υποχρεώσεων. 

5 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

∆εν υπάρχουν ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

6     Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

∆εν υπάρχουν ασώµατες ακινητοποιήσεις 

7     Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

  31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 0 3.546.990 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 365 356 

Σύνολο 365 3.547.346 

      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 365 3.547.346 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 0 0 

Σύνολο 365 3.547.346 

Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της προηγούµενης χρήσεως 2014, είναι εισπρακτέα στη 
χρήση 2016 και γι αυτό το λόγο, στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015 
ταξινιοµήθηκαν σε λογαριασµό του κυκλοφορούντος ενεργητικού (βλέπε περιπτωση αρ. 8) . 
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να 
συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και 
όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι ειδοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή: 

  31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:     

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες -365 -356 
    

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου -356 -449 

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων -9 93 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου -365 -356 

 

8    Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

Απαιτήσεις από χορηγηθέντα δάνεια 3.331.269 0 

Λοιπές απαιτήσεις 63.375 39.805 

3.394.644 39.805 

 

Τα χορηγηθέντα δάνεια χορηγήθηκαν από την εταιρία σε τρίτη εταιρία σε προηγούµενη χρήση. Η διάρκεια 
του δανείου συµφωνήθηκε έως την 30/06/2016 δυνάµενη να παραταθεί κατόπιν συµφωνίας. Το επιτόκιο 
ορίσθηκε σταθερό 7% για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το σύνολο της απαίτησης της 31/12/2015, είναι 
εισπρακτέο στη χρήση 2016 βάσει της υπάρχουσας συµφωνίας. 

Στο λογαριασµό «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνονται: απαίτηση κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για 
επιστροφή φόρου εισοδήµατος € 57.380, συµψηφιστέος στην επόµενη χρήση ΦΠΑ € 5.700 και λοιπές 
απαιτήσεις € 295,00. 

 

9       Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 54 150 

Καταθέσεις όψεως 15.708 6.014 

Σύνολο 15.761 6.164 

 

10      Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 
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Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Σύνολο 

1-Ιαν-14   6.000   60.000   60.000   

31-∆εκ-14   6.000   60.000   60.000   

1-Ιαν-15   6.000   60.000   60.000   

31-∆εκ-15   6.000   60.000   60.000   

 

11     Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός     

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0 3.547.283 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων  0 3.547.283 

Οι δανειακές υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις ταξινοµήθηκαν στις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις της χρήσεως 2015 διότι καθίστανται πληρωτέες στη χρήση 2016 (βλέπε περίπτωση αρ. 13). 

 

12    Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

∆εδουλευµένα έξοδα 626 626 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 0 9.709 

Υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένα µέρη 103.000 52.000 

Σύνολο 103.626 62.335 

Οι υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένα µέρη αφορούν ταµειακές διευκολύνσεις που λήφθηκαν στην παρούσα 
και σε προηγούµενες χρήσεις από τη µητρική εταιρία. 

13   ∆ανειακές υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 
     

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 3.364.714 0 

Οι υποχρεώσεις αυτές, προέρχονται από δανεισµό της εταιρίας από τη µητρική της, σε προηγούµενη 
χρήση, µε σταθερό επιτόκιο δανεισµού 7% για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το σύνολο της υποχρέωσης 
είναι πληρωτέο στη χρήση 2016 βάσει της υπάρχουσας συµφωνίας. 
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14   Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

  31-∆εκ-15 31-∆εκ-14 

Έσοδα τόκων     

 - Έσοδα τόκων από χορηγήσεις δανείων 240.921 243.546 

Έξοδα τόκων     

 -Από δάνεια από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 237.930 243.883 

   Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων 2.991 -337 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα     

 - ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών -85 -208 

   Σύνολο 2.906 -545 

 

15   Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-∆εκ-15 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα διοίκησης Σύνολο 

-Αµοιβές & έξοδα τρίτων  0   7.500   7.500   

-Φόροι-Τέλη 0   6.416   6.416   

-Συνδροµές, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις 0   420   420   

-Έξοδα ∆ηµοσιεύσεων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων κ.λ.π. 0   50   50   

Σύνολο 0   14.386   14.386   

31-∆εκ-14 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα διοίκησης Σύνολο 

-Αµοιβές & έξοδα τρίτων  0   7.500   7.500   

-Φόροι-Τέλη (δηµοτικοί φόροι κ.λ.π.)  0   294   294   

-Έξοδα ∆ηµοσιεύσεων κ.λ.π. 0   620   620   

Σύνολο 0   8.414   8.414   

16  Φόρος εισοδήµατος 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

 31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

Φόρος χρήσης / περιόδου 12.929 11.989 

Αναβαλλόµενος φόρος  7 -9 93 

Σύνολο 12.920 12.082 

 



  ∆ΟΑΛ ΑΕ 

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα 
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Στις 16/07/2015 θεσπίστηκε ο νέος νόµος 4334/16-7-2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση 
και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης ( Ε.Μ.Σ.)». Σύµφωνα µε τον νέο νόµο, ο 
συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των Νοµικών Προσώπων ορίζεται από 26% σε 29% και επίσης 
αυξάνεται από 80% σε 100% η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για τη χρήση 2015 και έπειτα.  

 

17   Λοιπά έσοδα / έξοδα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

Έκτακτα ανόργανα έξοδα -102 0 

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων -16.810 -1.679 

Σύνολο -16.912 -1.679 

 

18     Λειτουργικές ταµειακές ροές 

 Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

 Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµιές) χρήσεως -41.313 -10.638 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές : 

Φόρος εισοδήµατος  16 12.920 0 

Αποτελέσµατα επενδυτικης δραστηριότητας: 

Έσοδα από πιστωτικούς τόκους 14 -240.921 -243.546 

Έξοδα από χρεωστικούς τόκους 14 238.015 244.091 

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης: 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  7 456.322 -434.259 

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 12 -61.709 140.302 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 363.315 -304.049 

 

19   Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Εκτιµούµε ότι οι 
φόροι που ενδεχοµένως προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο της χρήσεως αυτής δεν θα έχουν ουσιώδη 
επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

- Στις χρήσεις από το 2011 έως και το  2014 η εταιρία υπάχθηκε στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011-2013 και βάσει του Ν.4174/2013 για τη 
χρήση 2014  και για όλες τις χρήσεις της χορηγήθηκε «Φορολογικό Πιστοποιητικό» µε τύπο «Συµπέρασµα 
χωρίς επιφύλαξη», το οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπ. Οικονοµικών.  

 - Για τη χρήση 2015 η εταιρία έχει επίσης υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κ.Φ.∆. (Ν. 4174/2013). Ο έλεγχος 
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη 
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δηµοσίευση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του 
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν 
ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Κατά τα λοιπά δεν υφίστανται άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και 
άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας. 

 

20   Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

 (σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24) 

    

 

31-Δεκ-15 31-Δεκ-14 

α) Έξοδα τόκων 

 

    

  Από τόκους δανείων από συνδεδεµένες 
επιχ/σεις 

 

 
237.931 

 
243.861 

β) Υπόλοιπα τέλους χρήσης 
(Υποχρεώσεις ) 

 

    

  Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες 
επιχ/σεις 

 

 
3.477.714 

 
3.599.283 

21   Λοιπές σηµειώσεις 

- ∆εν 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.  

- ∆εν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης . 

-Οι συνολικές αµοιβές των νοµίµων ελεγκτών της εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για το οικονοµικό έτος 2015 ανέρχονται σε ευρώ 2.500 (οι αντιστοιχες 
αµοιβές για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2014 είχαν ανέλθει επίσης σε € 
2.500). 

 

22   Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

∆εν 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, 29 Μαρτίου  2016 

      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ & 
∆νων Σύµβουλος 

Ενας Σύµβουλος Ο οικον. ∆/ντής     Η Υπεύθυνη 
Λογιστηρίου   

    

Λεωνίδας Γ. Μπόµπολας     Ιωάννης Φ. Μπούκης      Γεώργιος Η. Πλιάτσικας   Μαριάννα Π. Εµβαλωµένου   
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(31) / (31) 

Στοιχεία & πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 

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) : 29/03/2016

Ορκωτός ελεγκτής : ΟΜΗΡΟΣ ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ (ΑΡ.Μ.ΣΟΕΛ 10461)

Ελεγκτική εταιρεία : Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου:  Με σύµφωνη γνώµη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 365 3.547.346

Απαιτήσεις από χορηγηθέντα δάνεια 3.331.269 0 Κύκλος εργασιών 0 0

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 79.136 45.969 Μικτά κέρδη / ζηµίες 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.410.770 3.593.314 Κέρδη / ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελ. -31.298 -10.093

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / ζηµίες προ φόρων -28.392 -10.638

Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000 60.000 Μείον : φόροι -12.920 -12.082

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -117.570 -76.304 Κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους σύνολο -41.313 -22.720

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) -57.570 -16.304

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0 3.547.283

∆ανειακές υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 3.364.714 0
Κέρδη / ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών,  επενδυτικών αποτελ. & 
συνολικών αποσβέσεων -31.298 -10.093

103.626 62.335

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 3.468.340 3.609.618

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 3.410.770 3.593.314

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 31/12/2015 31/12/2014

Αποτελέσµατα (ζηµιές) προ φόρων -28.392 -10.638

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας

31/12/2015 31/12/2014 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -240.921 -243.546

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2015 & 01.01.2014 αντίστοιχα) -16.304 6.416 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 238.015 66.809

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ΄ευθείας  στην καθαρή θέση 47 0 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης ή

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, µετά από φόρους -41.313 -22.720 που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) -57.570 -16.304 Μείωση / αύξηση απαιτήσεων 456.322 -434.259

Αύξηση / µείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -61.709 140.302

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -36.222 110.473

Καταβεβληµένοι φόροι 0 0

Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 327.093 -370.858

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες 5 243.546

Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 5 243.546

Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα 103.000 290.000

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων -420.500 -180.000

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -317.500 110.000

Kαθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα (α) + (β )+ (γ) 9.597 -17.312

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 6.164 23.477

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 15.761 6.164

ΚΗΦΙΣΙΑ 29/03/2016

                     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ & ∆νων Σύµβουλος                                                       Ενας Σύµβουλος                                                Ο Οικον. ∆/ντης                                                       Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου                                   

                     Λεωνίδας Γ. Μπόµπολας                                                                Ιωάννης Φ. Μπούκης                                     Γεώργιος Η. Πλιάτσικας                                                 Μαριάννα Π.Εµβαλωµένου

                           Α∆Τ Σ-237945                                                                                                                      Α∆Τ Ξ-049014                    Α∆Τ ΑΙ-559981                                                              Α∆Τ X-714742

                    ΑΡ. Α∆. Ο.Ε.Ε. 18360 Α' ΤΑΞΗΣ                               ΑΡ Α∆. Ο.Ε.Ε. 30611 Α΄ ΤΑΞΗΣ

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 01/01/2015 έως 31/12/2015

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ €  ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της 31/12/2014 2. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς 
και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επ ίπτωση 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. Η χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί 
φορολογικά. Για τις χρήσεις από 2011 έως 2014 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά βάσει των  Ν. 2238/1994  και Ν. 4174/2013 και έλαβε 
πιστοποιητικά φορολογικής συµµόρφωσης , όλα µε τύπο «Συµπέρασµα χωρίς επ ιφύλαξη». Για τη χρήση 2015, η εταιρεία έχει επ ίσης υπαχθεί σε 
φορολογικό έλεγχο από Ο.Ε.Λ. , όπως προβλέπεται από το Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.∆.). Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη. 6. Η εταιρεία 
δεν απασχόλησε προσωπικό στις χρήσεις 2015 και 2014.

 

 


