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Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΗΛΙΑΚΑ 

ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την  24 Μαρτίου 2017 και έχουν 

αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση    www.spwm2.gr  
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Α. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

για τη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουµε την παρούσα Έκθεση 

∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2016. 

 

Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την 

οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, περιγραφή των σηµαντικών 

γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως, πληροφορίες 

σχετικά µε τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες, πληροφορίες σχετικά µε την 

διαχείριση των σηµαντικών χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που αντιµετωπίζει η 

Εταιρεία καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιµήσεων για την εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόµενη χρήση. 

 

Α. Πληροφορίες για την προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας και για τις 

δραστηριότητες στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης 

 

Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΟ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,η οποία συστάθηκε στις 3 Αυγούστου 2007 και εκπροσωπείται 

νόµιµα από τους κ.κ Καµηλέρη Άννα Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

Μοναχολιά  Ηλία, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, και έχει ως σκοπό: 

 

Την κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκµετάλλευση Μονάδων Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας από ηλιακή ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Έργα). 

 

Την ανάληψη και εκτέλεση σχετικών µε τα ανωτέρω έργα Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας µελετών, επιβλέψεων και ερευνών. 

 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2013, η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ανακοίνωσε την προκήρυξη δύο 

φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 15MW έκαστο, στο Λιγνιτικό Κέντρο 

∆υτικής Μακεδονίας µε τη διαδικασία της Μελέτης Προµήθειας και Κατασκευής.  
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Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελούσαν η µελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση, θέση 

σε λειτουργία και η χρηµατοδότηση, δύο φωτοβολταϊκών σταθµών στην περιοχή 

Πτολεµαΐδας, νοµού Κοζάνης, συνολικής ισχύος 30MW.  

 

Κατά την 26.03.2013, ηµεροµηνία παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών για τους 

εν λόγω ∆ιαγωνισµούς, δεν υπεβλήθη καµία προσφορά. 

 

Με την από 26.04.2013 και υπ’αρ. ∆Α/∆Σ/252/16 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κηρύχθηκαν ως άγονοι οι ∆ιαγωνισµοί. 

 

Η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. εκµεταλλευόµενη τις διατάξεις του Νόµου 4203/2013 

αιτήθηκε εµπρόθεσµα (στις 30/09/2014) στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – 

∆υτικής Μακεδονίας την παράταση των Αδειών Εγκατάστασης των 2 Φ/Β Σταθµών για 

2 έτη. 

 

Η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. παρακολουθώντας την πτωτική πορεία των τιµών των 

Φ/Β Πλαισίων, αναµένοντας την οριστικοποίηση του Νοµοθετικού Πλαισίου και την 

απόφαση παράτασης των Αδειών Εγκατάστασης, βρίσκεται πλέον σε εξέταση 

εναλλακτικών σεναρίων για την υλοποίηση των έργων. 

 

Η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. αναµένοντας την οριστικοποίηση του Νοµοθετικού 

Πλαισίου, που κυρίως αφορά το νέο τρόπο υλοποίησης µέσω ∆ιαγωνιστικής 

διαδικασίας και τιµολόγησης της ενέργειας από ΦΒ Σταθµούς, θα αξιολογήσει εκ νέου 

την οικονοµική βιωσιµότητα των Έργων. 

 

Β. Μερισµατική πολιτική και λοιπά διανεµόµενα κέρδη 

 

Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία δεν κατέβαλε µέρισµα. 

Λόγω της µη πραγµατοποίησης εσόδου  τη χρήση 2016, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταρείας δεν δύναται να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της Εταιρείας τη διανοµή µερίσµατος. 

 

 

Γ. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόµενης 

οικονοµικής χρήσεως και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

∆εν υπήρχαν σηµαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της  χρήσης. 

 

∆. Περιγραφή κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
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Οι λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται βάσει της 

ιστορικής εµπειρίας και άλλων παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών για 

µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες. 

 

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις και υποθέσεις που αφορούν το µέλλον. Οι 

υπολογιζόµενες λογιστικές εκτιµήσεις σπανίως θα ισούνται µε τα σχετικά πραγµατικά 

αποτελέσµατα. Οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις, που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο στο να 

αλλοιώσουν τα λογιστικά αποτελέσµατα των στοιχείων του ενεργητικού και των ιδίων 

κεφαλαίων και υποχρεώσεων της χρήσης, παρατίθενται παρακάτω. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007-2016.  

Ειδικά για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 

2238/ 1994 και έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης για τις χρήσεις 2011, 

2012 ,2013, 2014 & 2015.  Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2016 ήδη διενεργείται 

από την BAKER TILLY GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.    Κατά την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν αναµένει να 

προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέρα από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.   

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 η Εταιρεία παρουσιάζει στην τρέχουσα χρήση ζηµιές 

µετά από φόρους ύψους  € 7.347 ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων  ανέρχεται σε € 

25.546 το οποίο είναι µικρότερο από το ½ του µετοχικού κεφαλαίου, µε αποτέλεσµα να 

συντρέχει η περίπτωση της εφαρµογής τους άρθρου 47 του Ν2190/1920.Σηµειώνεται 

ότι η Εταιρεία έχει λάβει έγγραφη διαβεβαίωση από τη µητρική της εταιρία ∆ΕΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης όταν και αν αυτή 

κριθεί απαραίτητη. 

Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν 

ετοιµαστεί στη βάση της δυνατότητας οµαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της. Ως 

εκ τούτου, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές 

σχετικές µε την ανακτησιµότητα και την ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του 

ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόµηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρµογές οι 

οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν οµαλά τις 

δραστηριότητές της. 

 

Εκτίµηση ζηµίας από ενδεχόµενα γεγονότα 

 

∆εν υπάρχουν  
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ΣΤ. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας 

 

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόµενης και προηγούµενης χρήσεως και µέχρι 

σήµερα δε διατηρεί υποκαταστήµατα µέσω των οποίων ασκεί τις επιχειρηµατικές της 

δραστηριότητες. 

 

 

Ζ. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την 

ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 

 

∆εν υπήρχαν σηµαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης µέχρι την υποβολή της 

έκθεσης. 

 

 

 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των 

οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 γεγονότα, που θα µπορούσαν 

να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική θέση της Εταιρείας. 

 

 

Αγία Παρασκευή , 24 Μαρτίου 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καµηλέρη Άννα 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την 
κατάσταση οικονοµικής θέσης  της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, 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 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 δικλίδες, 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 που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία 
(ΦΕΚ/Β’/2848/23.10.2012).  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 δικλίδες 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 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 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 ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, 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. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
(µέρος Β) του Ν.4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
α)  Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 και το 
περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016. 

β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο µας, για την Εταιρεία «ΗΛΙΑΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το περιβάλλον της, δεν 
έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

γ) Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας υπολείπονται 
του ½ του µετοχικού κεφαλαίου, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των 
διατάξεων του άρθρου 47 του Κωδ.Ν. 2190/2190. 

 
Αθήνα, 6Απριλίου 2017 

 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Κων. Γκρούϊτς  (ΑΜ ΣΟΕΛ 2793) 
BakerTillyGreece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

(ΑΜ ΣΟΕΛ 176) 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο: ΚΑΜΗΛΕΡΗ ΑΝΝΑ : Πρόεδρος ∆.Σ.  

 ΜΟΝΑΧΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ: ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ: Μέλος ∆.Σ  

   

 

Έδρα Εταιρείας:  Καποδιστρίου 3 

 15343, Αγία Παρασκευή  

 Ελλάδα 

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64015/01ΑΤ/Β/07/008(2011) 

 

Ελεγκτική Εταιρεία:  BAKER TILLY GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

 Λ.Αλεξάνδρας 57 και Καλλιγά γωνία 

 11473 Αθήνα 

 Ελλάδα 
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

Σηµείωση 
 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2016 
 

2015 

Λειτουργικά έξοδα                                                    12   (6.924) (7.420) 

Λοιπά έξοδα                                                             14  (130) (2.252) 

Λειτουργικές ζηµίες προ χρηµατοοικονοµικών 
αποτελεσµάτων  

 
(7.054) 

 
(9.672) 

  
 

  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (76)   (20) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  2 
 

20 

 (74) 
 

0 

Κέρδη / (Ζηµίες) πρό φόρων  (7.128) 
 

(9.672) 

Φόρος εισοδήµατος                                                 15 0 (154) 

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) (µετά από φόρους) 
  

(7.128) 
 

(9.826) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα :  0,00 
 

0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  
 

(7.128) 
 

(9.826) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 9  έως και την σελίδα 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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∆. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 
 

 
Σηµείωση 2016 2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   

    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

   
Ενσώµατες  ακινητοποιήσεις 7 10.312 10.312 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 

10.312 10.312 

    
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

   

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8 947 7.536 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 14.906 2.564 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 

15.853 10.100 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
26.165 20.412 

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   

    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

   
Μετοχικό κεφάλαιο  10 150.000 130.000 

Αποτελέσµατα εις νέο 
 

(124.455) (117.107) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

25.545 12.893 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   

    
Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

11 620 7.519 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

620 7.519 

    
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

26.165 20.412 

 
 
 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα  9  έως και την σελίδα 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                                                                                  
(Ποσά εκφρασµένα σε  ευρώ)          

 
 

Μετοχικό                      
Κεφάλαιο 

  

Αποτελέσµατα                            
εις νέο  

  

Σύνολο                  
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 130.000    (107.281)   22.719 

Ζηµίες χρήσης  0   (9.826)   (9.826) 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2015 130.000    (117.107)   12.893 

Ζηµίες χρήσης  0   (7.128)   (7.128) 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 20.000 0 20.000 

Έξοδα Αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 (220) (220) 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2016 150.000    (124.455)    25.545 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 9 έως και την σελίδα 26  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
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ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2016 2015 

Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων  (7.128)     (9.672) 

Πλέον /µείον προσαρµογές για:   

Χρεωστικοί τόκοι             76           20 

Πιστωτικοί τόκοι               (2)               (20) 

Μείωση / (αύξηση)  λογαριασµών απαιτήσεων         6.589        2.114 

(Μείωση) / αύξηση λογαριασµών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   (6.899)         5.502 

Καθαρές Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (7.364)         (2.056) 

Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά ενσώµατων και ασώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων  0 0 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 0 0 

Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου       20.000 0 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) καθαρά (74) 0 

Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (220) 0 

Καθαρές ταµειακές (εκροές)/εισροές από χρηµατοοικονοµικές 
δραστηριότητες 19.706 

 
0 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων  12.342 (2.056) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα έναρξης της χρήσης  2.564 4.620 

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα τέλους χρήσης  14.906 2.564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 9  έως και την σελίδα 26  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Εταιρεία" ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "εφεξής η 

"Εταιρεία" ιδρύθηκε στις 03/08/2007, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 13.580/31.07.2007 πράξη του 

Συµβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Κων.Σπανδάγο.  Η εγκριτική υπ’ αριθµ. 28698 – 

03.08.2007 απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών µαζί µε περίληψη της ως άνω πράξεως δηµοσιεύτηκε 

στο υπ’ αριθµ. 9297/07.08.2007 Φύλλο του ∆ελτίου Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της 

Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Αρχικός σκοπός της Εταιρείας ήταν η παραγωγή Ηλεκτρικής 

Ενέργειας. 

 

Ο Αρ.Μ.Α.Ε. της Εταιρείας είναι ο 64015/01ΑΤ/Β/07/008(2011). 

 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016 η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της µητρικής της εταιρείας ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, η οποία συµµετέχει στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 

έµµεσα µε ποσοστό 100 % στο µετοχικό κεφάλαιο της και έχει έδρα στην Ελλάδα. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2016 τελούν υπό την αίρεση 

της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΝΟΝΙΑΣ ∆ΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της "ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ "έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς(∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 

και τον ΚΝ 2190/1920 που εφαρµόζεται για τις εταιρείες που δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.  

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 η Εταιρεία παρουσιάζει στην τρέχουσα χρήση ζηµιές µετά από 

φόρους ύψους  € 7.347 ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων  ανέρχεται σε € 25.546 το οποίο είναι 

µικρότερο από το 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου µε αποτέλεσµα να συντρέχει η περίπτωση της 

εφαρµογής τους άρθρου 47 του Ν2190/1920. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία έχει λάβει έγγραφη 

διαβεβαίωση από τη µητρική της εταιρία ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., για την παροχή κάθε είδους 

υποστήριξης όταν και αν αυτή κριθεί απαραίτητη. 

 

Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιµαστεί στη βάση 

της δυνατότητας οµαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της. Ως εκ τούτου, οι συνηµµένες 

οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές σχετικές µε την ανακτησιµότητα και την 

ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόµηση των 
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υποχρεώσεων ή άλλες προσαρµογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία δεν ήταν σε 

θέση να συνεχίσουν οµαλά τις δραστηριότητές της. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων 

σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και υποθέσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 

αρχών της Εταιρείας. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι πολύπλοκοι, ή 

τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις, 

αναφέρονται στη σηµείωση 6. 

 

Τα ποσά παρουσιάζονται σε  Ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές αποκλίσεις οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις. 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται, όπως αυτές ισχύουν κατά την κατάρτιση αυτών 

των οικονοµικών καταστάσεων, αναφέρονται παρακάτω. Οι εν λόγω αρχές έχουν εφαρµοστεί για 

όλες της χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

 

3.1Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

(α) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόµισµα λειτουργίας της 

Εταιρείας. 

 

3.2 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους 

µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν ζηµιές αποµείωσης. Το 

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

Οι µεταγενέστερες δαπάνες συµπεριλαµβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή 

αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, ανάλογα µε την περίπτωση, µόνο όταν είναι 

πιθανό ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το στοιχείο θα εισρεύσουν στην Εταιρεία 

και το κόστος του στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του αντικαθισταµένου 

τµήµατος διαγράφεται. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευής και συντήρησης χρεώνονται στην 

κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της οικονοµικής περιόδου κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται. 

Η απόσβεση των άλλων στοιχείων ενεργητικού υπολογίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο για 

την κατανοµή του κόστους τους στις υπολειµµατικές τους αξίες κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης 

ωφέλιµης ζωής τους, ως εξής: 

Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις Βάσει Μισθωτηρίου Συµβολαίου 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5-10 έτη 
 

Η υπολειµµατική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και 

προσαρµόζονται ανάλογα µε την περίπτωση, στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς. 
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Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, µειώνεται αµέσως στο ποσό της ανακτήσιµης αξίας 

του εάν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το υπολογιζόµενο ποσό 

της ανακτήσιµης αξίας. 

Κέρδη και ζηµιές από διάθεση πάγιων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις µε τη 

λογιστική τους αξία και αναγνωρίζονται στα κονδύλια "Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως" και "Λοιπά 

λειτουργικά έξοδα" στην κατάσταση συνολικών εσόδων αντίστοιχα. 

 

3.3Aσώµατα περιουσιακά στοιχεία 

(α) Άδειες λογισµικού 

Οι άδειες λογισµικού που αγοράζονται κεφαλαιοποιούνται βάσει των δαπανών για την απόκτηση και 

της δυνατότητας χρησιµοποίησης του συγκεκριµένου λογισµικού. Η απόσβεση υπολογίζεται κατά τη 

διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, η οποία ανέρχεται σε 5 έτη. 

 

3.4Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση όταν γεγονότα ή 

αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Μία ζηµία 

αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 

υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. Το ανακτήσιµο ποσό είναι η υψηλότερη της εύλογης αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου µείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσης. Για τους σκοπούς 

προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο 

για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστά αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών 

ροών). Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από την υπεραξία που υπέστη 

αποµείωση, ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς. 

 

3.5 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

3.5.1 Ταξινόµηση 

H Εταιρεία κατατάσσει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία δάνεια και 

απαιτήσεις. Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο απέκτησε τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία. Η διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

του ενεργητικού της κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

(α) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε 

σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά. 

Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από αυτά των οποίων η λήξη είναι µεγαλύτερη 

των 12 µηνών µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα εν λόγω στοιχεία ταξινοµούνται ως µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις που ταξινοµούνται ως 

επενδύσεις που διατηρούνται µέχρι τη λήξη τους και διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία. 

 

 

3.5.2 Αναγνώριση και επιµέτρηση 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά την 

ηµεροµηνία της συναλλαγής - την ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να 

πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν το 

κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
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διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η 

Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. Αναφορικά µε 

τα δάνεια και τις απαιτήσεις, η µεταγενέστερη αποτίµηση γίνεται στο αποσβεσµένο κόστος 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

 

 

3.6 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων συµψηφίζονται 

και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης, όταν υπάρχει ένα 

νοµικά εκτελεστό δικαίωµα συµψηφισµού και υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης σε καθαρή βάση, ή 

ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση. 

 

3.7 Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αξιολογεί στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική 

ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί αποµείωση. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή 

µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί αποµείωση αξίας και 

προκύπτουν ζηµίες αποµείωσης µόνον όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης της 

αξίας τους ως αποτέλεσµα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν µετά την αρχική 

αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (ζηµιογόνο γεγονός) και εκείνο το ζηµιογόνο γεγονός (ή 

γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές του χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου ή οµάδας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που µπορεί να 

εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Τα κριτήρια που χρησιµοποιεί η Εταιρεία για να καθορίσει ότι υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι 

υπάρχει ζηµία αποµείωσης περιλαµβάνουν: 

(α) σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του εκδότη ή του οφειλέτη, 

(β) παραβίαση της σύµβασης, όπως αθέτηση ή πληµµέλεια στις πληρωµές τόκου ή κεφαλαίου, 

(γ) η Εταιρεία, για οικονοµικούς ή νοµικούς λόγους που σχετίζονται µε την οικονοµική δυσχέρεια του 

δανειολήπτη, χορηγεί στον δανειολήπτη δικαίωµα υπαναχώρησης που ο δανειστής σε διαφορετική 

περίπτωση δε θα εξέταζε, 

(δ) καθίσταται πιθανό ότι ο δανειολήπτης θα πτωχεύσει ή θα προχωρήσει σε σηµαντική 

αναδιοργάνωση, 

(ε) η εξαφάνιση µιας ενεργούς αγοράς για το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο λόγω 

οικονοµικών δυσχερειών, ή 

(στ) εµφανή στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει µετρήσιµη µείωση στις εκτιµώµενες µελλοντικές 

ταµειακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων από την 

αρχική αναγνώριση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, αν και η µείωση δεν µπορεί ακόµα να 

προσδιοριστεί µε τα επιµέρους χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο, 

συµπεριλαµβανοµένων των εξής:  

(i) δυσµενείς µεταβολές στην κατάσταση πληρωµών των δανειοληπτών στο χαρτοφυλάκιο, και (ii) 

εθνικές ή τοπικές οικονοµικές συνθήκες που συσχετίζονται µε καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των 

περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου. 

 

Η Εταιρεία αξιολογεί το κατά πόσον υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης. 

Το ποσό της ζηµίας υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του ενεργητικού 

στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών (εξαιρώντας 
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µελλοντικές πιστωτικές ζηµίες που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί) προεξοφληµένων µε το αρχικό 

πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου µειώνεται και το ποσό της ζηµίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών 

εσόδων. Εάν ένα δάνειο έχει κυµαινόµενο επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για την µέτρηση της 

ζηµίας αποµείωσης είναι το τρέχον πραγµατικό επιτόκιο που καθορίζεται σύµφωνα µε τη σύµβαση. 

Στην πράξη, η Εταιρεία µπορεί να µετρά την αποµείωση ενός στοιχείου χρησιµοποιώντας µία 

εµφανή αγοραία τιµή.  

Εάν, σε µεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της ζηµίας αποµείωσης µειώνεται και η µείωση µπορεί να 

συνδεθεί αντικειµενικά µε γεγονός που επήλθε µετά την αναγνώριση της αποµείωσης (όπως η 

βελτίωση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη), η αντιστροφή της ζηµίας 

αποµείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

3.8 Εµπορικές απαιτήσεις 

Απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από πελάτες για εµπορεύµατα που πωλούνται ή 

υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης. Αν η είσπραξη των ποσών 

αναµένεται να πραγµατοποιηθεί σε ένα έτος ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου 

εκµετάλλευσης της επιχείρησης, αν είναι µεγαλύτερη), έχουν ταξινοµηθεί στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό. Αν δεν είναι, ταξινοµούνται στο µακροπρόθεσµο ενεργητικό. 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, 

µειούµενο κατά την πρόβλεψη για αποµείωση. 

 

3.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

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

άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας µε αρχική ληκτότητα τριών µηνών ή 

λιγότερο, και τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εµφανίζονται στην 

κατάσταση οικονοµικής θέσης στον δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

3.10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα 

αποδοτέο στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού. 

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών 

δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

3.11 Εµπορικές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις για αγαθά ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί κατά 

τη συνήθη πορεία της επιχείρησης από τους προµηθευτές. Οι εµπορικές υποχρεώσεις 

ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν αναµένεται να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή 

εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εκµετάλλευσης της επιχείρησης, 

εφόσον είναι µεγαλύτερος). Αν δεν ισχύει το παραπάνω κριτήριο, παρουσιάζονται ως 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

3.12 Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος 

Το έξοδο του φόρου για την περίοδο αποτελείται από τους τρέχοντες και αναβαλλόµενους φόρους. 

Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, εκτός εάν πρόκειται για αντικείµενα 

που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
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Η τρέχουσα δαπάνη φόρου εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τους φορολογικούς νόµους που είναι 

σε ισχύ ή ουσιαστικά έχουν εφαρµογή κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης στις 

χώρες όπου η Εταιρεία λειτουργεί και παράγει φορολογητέο εισόδηµα. Η διοίκηση αξιολογεί 

περιοδικά τις θέσεις που λαµβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις όσον αφορά καταστάσεις στις 

οποίες κανονιστικές πράξεις υπόκεινται σε ερµηνεία. ∆ιενεργούνται προβλέψεις, όπου ενδείκνυται, 

βάσει των ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.  

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης, 

για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων 

ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων, καθώς και των αντίστοιχων ποσών στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Ωστόσο, αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν υπολογίζεται εάν 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή των ιδίων κεφαλαίων και 

υποχρεώσεων σε συναλλαγή, εκτός από µία συνένωση επιχειρήσεων, που κατά τη στιγµή της 

συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε φορολογητέο κέρδος ή ζηµία. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και 

νόµους) που έχουν θεσπιστεί, ή έχουν ουσιαστικά εφαρµογή, την ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης και αναµένεται να τακτοποιηθούν όταν η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

πραγµατοποιηθεί, ή η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που είναι πιθανό ότι 

µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά 

εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 

φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και των 

ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων αφορούν φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια 

φορολογική αρχή είτε η φορολογητέα οντότητα ή διαφορετικές οντότητες έχουν την πρόθεση 

τακτοποίησης των υπολοίπων σε καθαρή βάση.  

Η εταιρία δεν αναγνώρισε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις από την διαγραφή των εξόδων 

πολυετούς απόσβεσης λόγω της αµφιβολίας ύπαρξης µελλοντικών φορολογητέων προσωρινών 

διαφορών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την ανάκτηση των ως άνω σχετικών 

προσωρινών εκπεστέων διαφορών. 

3.13 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις 

ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων, 

τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται 

σε κάθε ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν 

τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η 

επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται 

προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο 

οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και 

όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά 

οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 

αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 
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3.14 Αναγνώριση εσόδων  

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή της απαίτησης για την 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Τα 

έσοδα παρουσιάζονται καθαρά από τον φόρο προστιθέµενης αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα, όταν το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα, είναι 

πιθανό ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οντότητα και όταν ειδικά κριτήρια για 

κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας ικανοποιούνται, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Η Εταιρεία 

στηρίζει τις εκτιµήσεις της σε ιστορικά στοιχεία, λαµβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος 

της συναλλαγής και τις ιδιαιτερότητες της κάθε συµφωνίας. 

(α) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται 

από την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών 

υπηρεσιών που προσφέρονται. 

(β) Έσοδα τόκων 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν ένα δάνειο ή 

µία απαίτηση αποµειωθεί, η Εταιρεία µειώνει τη λογιστική αξία µε το ανακτήσιµο ποσό τους, το 

οποίο είναι η κατ'εκτίµηση προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές µε το αρχικό πραγµατικό 

επιτόκιο. Τα έσοδα από τόκους για αποµειωµένα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται 

χρησιµοποιώντας το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. 

3.15 Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις στις οποίες ένα σηµαντικό µέρος των κινδύνων και των ωφελειών της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που 

γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον 

εκµισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της 

µίσθωσης. 

3.16 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από 

τους µετόχους της Εταιρείας. 

4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν µε εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την 

προηγούµενη οικονοµική χρήση εκτός από την υιοθέτηση νέων προτύπων και διερµηνειών, η 

εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. 

 
Νέα Πρότυπα , τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την 
Εταιρεία την 1η Ιανουαρίου 2016 και δεν επιφέρουν σηµαντικές µεταβολές στις 
οικονοµικές καταστάσεις 

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές εργαζοµένων» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2015) 
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Τον Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 

∆ΛΠ 19 µε τίτλο «Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές Εργαζοµένων». Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή σε εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν την 

λογιστική αντιµετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των 

εργαζοµένων, όπως είναι για παράδειγµα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί 

της µισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις  εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2015) 

• Τον ∆εκέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ - 

Κύκλος 2010-2012», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων αναφορικά µε επτά 

θέµατα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 

2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 2: Ορισµός των προϋποθέσεων 

κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου ανταλλάγµατος σε 

συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του 

συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τοµέων µε τα στοιχεία του 

ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 

16/∆ΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των σωρευµένων 

αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24:Υπηρεσίες Βασικών ∆ιευθυντικών Στελεχών. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισµός των Αποκτήσεων Συµµετοχών σε Από 

Κοινού Λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης 

συµµετοχής σε µία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά µία επιχείρηση και διευκρινίζουν τον 

κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις  

εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινίσεις αναφορικά µε Αποδεκτές Μεθόδους 

Αποσβέσεων»(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38. Το 

∆ΛΠ 16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίον 

αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών 

οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι 

η χρήση των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός 

περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δηµιουργούνται από µία 
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δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν 

παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που 

ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρµόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η 

χρηµατοοικονοµική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε 

ότι οι καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα 

πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς, µε τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες 

φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις  

εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 

∆ΛΠ 27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, µία οικονοµική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις 

επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης 

στις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριµένων 

τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις  δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις. 

 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ -  Κύκλος 

2012-2014», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί 

µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες 

επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι 

τα εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις µεθόδους διάθεσης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρµογή 

των τροποποιήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: 

Επιτόκιο προεξόφλησης: θέµα τοπικής αγοράς, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην 

ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις  εταιρικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις. 

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων»(εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις 
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παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις 

οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις  δεν 

έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.  

 

• Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρµόζοντας 

την Εξαίρεση από την Ενοποίηση»(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/01/2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε τις 

απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των 

Προτύπων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Η διαχείριση κινδύνων εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών και µη 

χρηµατοοικονοµικών αγορών και προσβλέπει στην ελαχιστοποίηση των δυσµενών αποτελεσµάτων 

στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας. Η Εταιρεία προσδιορίζει, αξιολογεί και εάν καταστεί 

αναγκαίο αντισταθµίζει τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες. Η Εταιρεία 

δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές κερδοσκοπικής φύσης. Η Εταιρεία σε περιοδική βάση ελέγχει και 

αναθεωρεί τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σε σχέση µε τη διαχείριση χρηµατοοικονοµικού 

κινδύνου. Με την έναρξη του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας η εταιρεία θα διαχειριστεί τους 

κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο επιτοκίων. 

 

Εκτίµηση ζηµίας από ενδεχόµενα γεγονότα 

∆εν υπάρχουν  

6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Οι λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται βάσει της ιστορικής εµπειρίας 

και άλλων παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα που 

θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες. 

 

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις και υποθέσεις που αφορούν το µέλλον. Οι υπολογιζόµενες 

λογιστικές εκτιµήσεις σπανίως θα ισούνται µε τα σχετικά πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι εκτιµήσεις 

και οι υποθέσεις, που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο στο να αλλοιώσουν τα λογιστικά αποτελέσµατα 

των στοιχείων του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων της χρήσης, 

παρατίθενται παρακάτω. 

Εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής περιουσιακών στοιχείων  

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων και ασώµατων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται µέσω απόκτησης. Οι εκτιµήσεις αυτών 

επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα και τις εκάστοτε 

συνθήκες αγοράς. 
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Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σηµαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί 

τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόµενη εν µέρει στην άποψη των νοµικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόµενη 

ζηµιά από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό µπορεί να 

εκτιµηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία αναγνωρίζει µια υποχρέωση για την εκτιµώµενη ζηµιά. Τόσο για τον 

καθορισµό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισµό του αν ο κίνδυνος µπορεί να εκτιµηθεί 

αξιόπιστα, απαιτείται σε σηµαντικό βαθµό η κρίση της ∆ιοίκησης. 

 

7. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Από την έναρξη της εταιρείας έως την 31η ∆εκεµβρίου 2016 , στον λογ/σµό «Ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις» έχουν περιληφθεί µελέτες, γεωτεχνικές έρευνες, παράβολα υπέρ δηµοσίου για 

λήψη άδειας εγκατάστασης καθώς και προµελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειµένου να 

ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του έργου. 

8. ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής : 

 2016 2015 

ΦΠΑ εισπρακτέος 872 7.536 

Απαιτήσεις από δηµόσιο 26 0 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 50 0 

Σύνολο 948 7.536 

   

9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ  ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

Τα  ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως ακολούθως: 

 2016 2015 

Ταµείο 170 280 

Καταθέσεις όψεως     14.736 2.284 

Σύνολο 14.906 2.564 

 

 

10. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016 και την 31 ∆εκεµβρίου 2015, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανερχόταν σε € 150.000 και € 130.000 αντιστοίχως (ποσά σε ευρώ), διαιρούµενο σε 

150.000 και 130.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 1,00 εκάστη, το 

οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. Πραγµατοποιήθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου € 20.000 

µε Πρακτικό ∆Σ της 13 Απριλίου 2016 και καταβολή Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου την 22 Απριλίου 

2016. 
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Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016 αποκλειστικός 

µέτοχος της Εταιρείας είναι η εταιρεία ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.  

 

11. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 
2016 2015 

Πιστωτές διάφοροι  120 6.419 

∆εδουλευµένα έξοδα (αµοιβή ελεγκτών) 500          1.100 

Σύνολο 620 7.519 

 
 
 
 

  

12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 2016 2015 

Αµοιβές τρίτων 3.100 2.295 

Ενοίκια 2.400 2.400 

Φόροι – Τέλη                  1.044 2.167 

Έξοδα δηµοσιεύσεων 60 138 

∆ιάφορα έξοδα                     320     420 

Σύνολο 6.924 7.420 

 

 

 

  

13. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ως συνδεδεµένα µέρη της Εταιρείας θεωρούνται η µητρική εταιρεία ∆ΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ, η 

∆ιοίκηση και τα ανώτατα στελέχη της. Η εταιρεία µισθώνει βάσει σχετικού υπογεγραµµένου 

µισθωτηρίου συµβολαίου από τη µητρική εταιρεία, το χώρο όπου στεγάζει τα γραφεία της. Επίσης, 

βάσει συµφωνητικού, η Εταιρεία λαµβάνει υπηρεσίες λογιστικής, φορολογικής, νοµικής κτλ φύσεως 

και γι’ αυτές χρεώνεται από τη µητρική Εταιρεία ∆ΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ € 300 σε µηνιαία βάση. 

∆εν υφίστανται υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη ∆ΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ που να απορρέουν από 

τις παραπάνω συµβάσεις για τη χρήση 2016. Για το έτος 2015 η Εταιρεία είχε υποχρέωση προς τη 

µητρική Εταιρεία ∆ΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ που ανερχόταν σε € 2.443 από το µισθωτήριο συµβόλαιο . 
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Επίσης, ποσό εξόδων €2.400 της ελεγχόµενης και της προηγούµενης χρήσης αντίστοιχα, αφορά τις 

παραπάνω µισθώσεις και το ποσόν εξόδων των € 1.800 αφορά τις χρεώσεις υπηρεσιών λογιστικής, 

φορολογικής, νοµικής κτλ φύσεως για τη χρήση 2016 . 

Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως δεν δόθηκαν πάσης φύσεως αµοιβές προς Μέλη της 

∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά Στελέχη Επίσης  την 31 ∆εκεµβρίου 2016 δεν υπήρχαν απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις της Εταιρείας από και προς Μέλη της ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά Στελέχη. 

14.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 

Τα λοιπά έξοδα της εταιρείας για τη χρήση 2016 ανέρχονται σε € 130 και αφορούν τέλη 

προηγουµένων χρήσεων. Τα λοιπά έξοδα της εταιρείας για τη χρήση 2015 αφορούσαν απαιτήσεις  

από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ποσού €2.252, τις οποίες και διέγραψε εντός της χρήσης 2015. 

15. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

        

Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο Ν.4334/2015 ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών 

προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα είναι 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2015 και µετά.  Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 

2007-2016.  Ειδικά για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των 

τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/ 1994 

και έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης για τις χρήσεις 2011, 2012,  2013, 2014 & 

2015. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2016 ήδη διενεργείται από την BAKER TILLY GREECE 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η ∆ιοίκηση 

της εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέρα από αυτές 

που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  

 

16.ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(α) ∆ικαστικές υποθέσεις 

Η Εταιρεία δεν εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε δικαστικές 

υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. 

 

(β) ∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα 

Η Εταιρεία έχει συνάψει συµφωνίες µίσθωσης για τη µίσθωση κτιρίου γραφείων. Οι µελλοντικές 

υποχρεώσεις µε βάση τις ήδη υπογεγραµµένες συµβάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015 

αναλύονται ως εξής: 

 

 

 2016 2015 

Εντός ενός έτους 2.400 2.400 

2-5 έτη 9.600 9.600 

Άνω των 5 ετών 2.400 4.600 

Σύνολο 14.400 16.600 
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17.ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα µετά το τέλος της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016, τα 

οποία να αφορούν την εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

 

 

 

 
Η Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος                     Οικονοµολόγος - Φοροτέχνης 

                                           

ΚΑΜΗΛΕΡΗ ΑΝΝΑ 

 

ΜΟΝΑΧΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 

 

ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

Α.∆.Τ. Σ 707069 Α.∆.Τ. Χ038111                             Α.∆.Τ. ΑΕ678875 

                            Αρ. Μητρώου Α Τάξεως ΑΜ 101625 

   

 


