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Α. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της "ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ" 

επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

για τη χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

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

Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2015. 

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 «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 

«ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.», η οποία συστάθηκε στις 26 Μαρτίου 2007 και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Βουγιουκαλάκη Γεώργιος, Πρόεδρο Διοικητικού 

Συμβουλίου και Βρότση Φώτιο , Διευθύνοντα Σύμβουλο, έχει ως σκοπό: 

1. Την κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας από ηλιακή ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Έργα). 

2. Την ανάληψη και εκτέλεση σχετικών με τα ανωτέρω έργα Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας μελετών, επιβλέψεων και ερευνών. 

 

Με το υπ’ αριθμ. 35/12.12.2012 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

αποφασίστηκε η έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού για την Προμήθεια του εξοπλισμού του 

Έργου: «Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί ονομαστικής ισχύος 39 MW και 11 MW στη Μεγαλόπολη 
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Αρκαδίας» καθώς και η έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού για την κατασκευή του πιο πάνω 

Έργου. 

Στις 04 Φεβρουαρίου 2013 δημοσιεύτηκαν οι ακόλουθοι Διαγωνισμοί: 

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 0006/2013/Ε/ΗΛΕ 

«ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ Π/Μ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 39MW ΚΑΙ 

11MW, ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ». 

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 0007/2013/Ε/ΗΛΕ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

39MW ΚΑΙ 11MW, ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ». 

 

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 0008/2013/Ε/ΗΛΕ 

«ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ Υ/Σ 

150/20 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ». 

 

Στις 20 Μαρτίου 2013 έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών. Στο διαγωνισμό υπ’αρ. 

0006/2013/Ε/ΗΛΕ υπέβαλε προσφορά μία (1) εταιρεία, η ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε.. Την ίδια 

ημέρα, έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών για τις 2 ακόμη Διακηρύξεις που αφορούν 

την υλοποίηση του Φ/Β Σταθμού της Μεγαλόπολης, υπ’ αριθμ. 0007/2013/Ε/ΗΛΕ και υπ’ 

αριθμ. 0008/2013/Ε/ΗΛΕ. Μέχρι την ώρα λήξης της παραλαβής των Προσφορών  δεν 

παραδόθηκε στις σχετικές Επιτροπές καμία Προσφορά. 

 

Με την από 26.04.2013 και υπ’αρ.ΔΑ/ΔΣ/252/13 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κηρύχθηκαν ως άγονοι οι υπ’αρ. 0007/2013/Η/ΗΛΕ και 

0008/2013/Η/ΗΛΕ Διακηρύξεις και ματαιώθηκε ο Διαγωνισμός που προκηρύχθηκε με την 

υπ’αρ. 0006/2013/Ε/ΗΛΕ Διακήρυξη.  

- ΆΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ο Φ/Β Σταθμός έχει λάβει ήδη μία παράταση ισχύος άδειας εγκατάστασης, η οποία έληξε 

στις 29.09.2012. Στις 25.09.2012 διατυπώθηκαν εκ νέου αιτήματα προς τη Γ.Γ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου για παράταση ισχύος της άδειας εγκατάστασης έκαστου Φ/Β Σταθμού κατά 

τριάντα δύο (32) μήνες. 

Στη συνέχεια η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. εκμεταλλευόμενη τις διατάξεις του Νόμου 

4203/2013 αιτήθηκε και εξασφάλισε την αναβίωση των Αδειών Εγκατάστασης των 2 Φ/Β 

Σταθμών έως την 1η Νοεμβρίου 2014. Επιπλέον αιτήθηκε εμπρόθεσμα (στις 30/10/2014) 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου την παράταση 

των Αδειών Εγκατάστασης για 2 έτη. 
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- ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. παρακολουθώντας την πτωτική πορεία των τιμών των Φ/Β 

Πλαισίων, αναμένοντας την οριστικοποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου, προσβλέποντας στην 

άρση των Αδειοδοτικών κωλυμάτων και στην απόφαση παράτασης των Αδειών 

Εγκατάστασης, βρίσκεται πλέον σε εξέταση εναλλακτικών σεναρίων για την υλοποίηση του 

έργου της Μεγαλόπολης. 

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. αναμένοντας την οριστικοποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου, 

που κυρίως αφορά το νέο τρόπο υλοποίησης μέσω Διαγωνιστικής 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 2014 η Εταιρεία δεν κατέβαλε μέρισμα. 

Λόγω της μη πραγματοποίησης εσόδου τη χρήση 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας 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 

  Δεν υπήρχαν σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της  χρήσης. 

 

Δ. Περιγραφή κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

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

εμπειρίας και άλλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για μελλοντικά 

γεγονότα που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες. 

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

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

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

αποτελέσματα των στοιχείων του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 

της χρήσης, παρατίθενται παρακάτω. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007-2015.  Ειδικά 

για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 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 και 2014.  
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Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2015 ήδη διενεργείται από την BAKER TILLY GREECE 

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

Διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, 

πέρα από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.   

 

Εκτίμηση ζημίας από ενδεχόμενα γεγονότα 

Δεν υπάρχουν  

 

ΣΤ. Υποκαταστήματα της Εταιρείας 

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

διατηρεί υποκαταστήματα μέσω των οποίων ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. 

 

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

ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 

 

Δεν υπήρχαν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης. 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των 

οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 γεγονότα, που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας. 

 

Αγία Παρασκευή , 23 Μαρτίου 2016 

 

 

 

 

Βουγιουκαλάκης Γεώργιος 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες είναι αυτή που 

αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 22 Απριλίου 2016. 

 

ΑΘΗΝΑ 22 Απριλίου 2016 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

Σπυρίδων Κων. Γκρούϊτς  (ΑΜ ΣΟΕΛ 2793) 
                       

BAKER TILLY GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

Λ.Αλεξάνδρας 57 και Καλλιγά γωνία 

11473 Αθήνα 

Ελλάδα 

(ΑΜ ΣΟΕΛ 176) 
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                                                                                                                                                                    Baker Tilly Greece Ορκωτοί  
                                                                                                                                                                    ΕλεγκτέςΛογιστές Α.Ε. 
                                                                                                                                                                    Λεωφόρος Αλεξάνδρας 57 
                                                                                                                                                                    και Καλλιγά γωνία 
                                                                                                                                                                    114 73 Αθήνα, Ελλάδα 
                                                                                                                                                                    T:  +30 215 5006060 
                                                                                                                                                                    Φ:  +30 215 5006061 
                                                                                                                                                                    info@bakertillygreece.com 
                                                                                                                                                                    www.bakertillygreece.com 

 
 
 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 
ΗΛΙΟΣ ΔΥΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»., οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις 
καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση 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.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 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  
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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 «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Άλλο Θέμα  
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2014, είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς 
διαφοροποίηση , την 27η Μαρτίου 2015, επί των οικονομικών καταστάσεων της 
προηγούμενης χρήσεως. 

 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια 
των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 
Αθήνα,22 Απριλίου 2016 

 
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 

Διοικητικό Συμβούλιο: ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Πρόεδρος Δ.Σ.  

 ΒΡΟΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ : Διευθύνων Σύμβουλος  

  ΜΠΙΣΤΟΛΑ Α. ΑΣΗΜΙΝΑ : Μέλος Δ.Σ. 

 ΧΛΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ : Μέλος Δ.Σ. 

 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Μέλος Δ.Σ.  

 

 

 

Έδρα Εταιρείας:  Καποδιστρίου 3 

 153 43, Αγία Παρασκευή  

 Ελλάδα 

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62834/01ΑΤ/Β/07/096(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 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015   

 
 
 
 

     

Σημείωση        31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

       

                
2015 

 

                    
2014 

 

 

Λειτουργικά έξοδα 
   

                  13 
 

(7.644) 
 

(12.289) 

Λοιπά έξοδα 
     

    14 
 

(2.605) 
 

0 

        
(10.249) 

 
(12.289) 

Χρηματοοοικονομικά έξοδα 
     

(28) 
 

(54) 

Χρηματοοοικονομικά έσοδα 
     

44 
 

12 

        
16 

 
(42) 

Κέρδη/(Ζημίες) πρό φόρων 
     

(10.233) 
 

(12.331) 

Φόρος εισοδήματος 
    

   11 
 

(1.078) 
 

0 

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) (μετά από φόρους) 
   

(11.311) 
 

(12.331) 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα: 

     
0 

 
0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους 
  

(11.311) 
 

(12.331) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 13 έως και την σελίδα 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

 
Σημείωση  

2015 
 

2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   
   

Ενσώματες  ακινητοποιήσεις 7  273.970  273.970 

Ασώματες ακινητοποιήσεις       5.640  5.640 

Αναβαλλόμενος φόρος ενεργητικού              0  1.078 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

  
279.610 

 
280.688 

 
  

 

 

 Κυκλοφορούν ενεργητικό   

 

 

 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

8  11.046  13.125 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9  43.677  49.812 

Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

  
54.723 

 
62.937 

 
  

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        334.333 
 

343.625 

   
 

 
 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

 

 

 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

 

 

 Μετοχικό κεφάλαιο  10  610.000  610.000 

Αποτελέσματα εις νέο   (280.622)  (269.311) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   329.378 
 

340.689 

 
  

 

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

 

 

 Προμηθευτές και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

12 
 

4.955 
 

2.936 

Σύνολο υποχρεώσεων   4.955 
 

2.936 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  
     334.333 

 
343.625 

 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 13 έως και την σελίδα 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

          

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

  
Αποτελέσματα                        

εις νέο 
  

Σύνολο                        
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 600.000   (256.980)   343.020 

Ζημίες χρήσης 0   (12.331)   (12.331) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου   10.000     0      10.000 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 610.000   (269.311)   340.689 

                      

Ζημίες χρήσης               0   (11.311)   (11.311) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015   610.000   (280.622)   329.378 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 13 έως και την σελίδα 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

    Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 

2015 2014 
Κέρδη/ (Ζημίες) προ 
φόρων  

    
(10.233) (12.331) 

Πλέον /μείον προσαρμογές για: 
   

  
 Χρεωστικοί τόκοι 

     
28 54 

Πιστωτικοί τόκοι 
     

(44) (12) 

      
    

 Μείωση / (αύξηση)  λογαριασμών 
απαιτήσεων 

  
2.079 43.598 

(Μείωση) / αύξηση λογαριασμών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.019 (16.775) 

Καθαρές Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (6.151) 14.534 

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  
  

0  10.000 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) καθαρά 
  

16 (42) 

Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες 16 9.958 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων  
 

(6.135) 24.492 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης της 
χρήσης  49.812 25.320 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμεικά ισοδύναμα τέλους χρήσης  43.677 49.812 
 

      

      

        

        

         

      
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 13 έως και την σελίδα 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Εταιρεία "ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" εφεξής η "Εταιρεία" ιδρύθηκε στις 26/03/2007 , σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 3939/20.03.2007 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Νικ. 

Αλμπάνη. Η εγκριτική υπ’ αριθμ. 7797/07 – 26.03.2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών 

μαζί με περίληψη της ως άνω πράξεως δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 2096/28.03.2007 

Φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 

Αρχικός σκοπός της Εταιρείας ήταν η παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

 

Ο Αρ.Μ.Α.Ε. της Εταιρείας είναι ο 62834/01ΑΤ/Β/07/096(2011). 

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, η οποία συμμετέχει στις 

31/12/2015 έμμεσα με ποσοστό 100 % στο μετοχικό κεφάλαιο της και έχει έδρα στην 

Ελλάδα. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 τελούν υπό την 

αίρεση της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 

ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι οικονομικές καταστάσεις της "ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ και τον ΚΝ 2190/1920 που εφαρμόζεται για τις 

εταιρείες που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.  

Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και της 

συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας.  

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 

ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και υποθέσεων στη διαδικασία εφαρμογής 

των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή 

είναι πολύπλοκοι, ή τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις 

οικονομικές καταστάσεις, αναφέρονται στη σημείωση 6. 

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

στρογγυλοποιήσεις. 
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3. 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. 

3.1 Μετατροπή 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. 

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. 

3.3 Aσώματα περιουσιακά  στοιχεία 
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(α) Άδειες λογισμικού 

Οι άδειες λογισμικού που αγοράζονται κεφαλαιοποιούνται βάσει των δαπανών για την 

απόκτηση και της δυνατότητας χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου λογισμικού. Η 

απόσβεση υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία 

ανέρχεται σε 5 έτη. 

3.4 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση όταν 

γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη. Μία ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική 

αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Το ανακτήσιμο ποσό 

είναι η υψηλότερη της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου μείον το κόστος πώλησης 

και της αξίας χρήσης. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά 

στοιχεία ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστά 

αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Μη 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από την υπεραξία που υπέστη απομείωση, 

ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 

3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.5.1 Ταξινόμηση 

H Εταιρεία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία δάνεια 

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

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

 

(α) Δάνεια και απαιτήσεις 

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

σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά. 

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

μεγαλύτερη των 12 μηνών μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα εν λόγω στοιχεία 

ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  

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 διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές 

από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους 
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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:  
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(i) δυσμενείς μεταβολές στην κατάσταση πληρωμών των δανειοληπτών στο χαρτοφυλάκιο, 

και (ii) εθνικές ή τοπικές οικονομικές συνθήκες που συσχετίζονται με καθυστερήσεις στην 

εξυπηρέτηση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου. 

Η Εταιρεία αξιολογεί το κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης. 

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

στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

(εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές ζημίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) 

προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται και το ποσό της ζημίας 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Εάν ένα δάνειο έχει κυμαινόμενο 

επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για την μέτρηση της ζημίας απομείωσης είναι το τρέχον 

πραγματικό επιτόκιο που καθορίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση. Στην πράξη, η Εταιρεία 

μπορεί να μετρά την απομείωση ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας μία εμφανή αγοραία τιμή.  

 

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

μπορεί να συνδεθεί αντικειμενικά με γεγονός που επήλθε μετά την αναγνώριση της 

απομείωσης (όπως η βελτίωση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του 

οφειλέτη), η αντιστροφή της ζημίας απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών 

εσόδων. 

3.8 Εμπορικές απαιτήσεις 

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

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

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

του κύκλου εκμετάλλευσης της επιχείρησης, αν είναι μεγαλύτερη), έχουν ταξινομηθεί στο 

κυκλοφορούν ενεργητικό. Αν δεν είναι, ταξινομούνται στο μακροπρόθεσμο ενεργητικό. 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου, μειούμενο κατά την πρόβλεψη για απομείωση. 

3.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

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

όψεως, άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με αρχική ληκτότητα τριών 

μηνών ή λιγότερο, και τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις 

εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

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. 
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3.11 Εμπορικές υποχρεώσεις 

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

αποκτηθεί κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης από τους προμηθευτές. Οι εμπορικές 

υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του 

κύκλου εκμετάλλευσης της επιχείρησης, εφόσον είναι μεγαλύτερος). Αν δεν ισχύει το 

παραπάνω κριτήριο, παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. 

 

3.12 Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 

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

φόρους. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, εκτός εάν πρόκειται 

για αντικείμενα που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

Η τρέχουσα δαπάνη φόρου εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς νόμους 

που είναι σε ισχύ ή ουσιαστικά έχουν εφαρμογή κατά την ημερομηνία της κατάστασης 

οικονομικής θέσης στις χώρες όπου η Εταιρεία λειτουργεί και παράγει φορολογητέο 

εισόδημα. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές 

δηλώσεις όσον αφορά καταστάσεις στις οποίες κανονιστικές πράξεις υπόκεινται σε 

ερμηνεία. Διενεργούνται προβλέψεις, όπου ενδείκνυται, βάσει των ποσών που αναμένεται 

να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

υποχρέωσης, για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης 

των στοιχείων ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων, καθώς και των 

αντίστοιχων ποσών στις οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος δεν υπολογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου 

του ενεργητικού ή των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων σε συναλλαγή, εκτός από μία 

συνένωση επιχειρήσεων, που κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το 

λογιστικό ούτε φορολογητέο κέρδος ή ζημία. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση φορολογικών 

συντελεστών (και νόμους) που έχουν θεσπιστεί, ή έχουν ουσιαστικά εφαρμογή, την 

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 
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των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 

ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων αφορούν φόρους εισοδήματος που 

επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε η φορολογητέα οντότητα ή διαφορετικές 

οντότητες έχουν την πρόθεση τακτοποίησης των υπολοίπων σε καθαρή βάση.  

Η εταιρία δεν αναγνώρισε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από την διαγραφή των 

εξόδων πολυετούς απόσβεσης λόγω της αμφιβολίας ύπαρξης μελλοντικών φορολογητέων 

προσωρινών διαφορών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση των ως 

άνω σχετικών προσωρινών εκπεστέων διαφορών. 

 

3.13 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες 

υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους 

μέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι 

προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και 

προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται 

να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.  

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

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

υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν 

συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για 

την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που 

σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν 

οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών 

είναι πιθανή. 

3.14 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 
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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 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

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

εγκρίνεται από τους μετόχους της Εταιρείας. 

 

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 2015. 

 
Νέα Πρότυπα , τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από 
την Εταιρεία την 1η Ιανουαρίου 2015 και δεν επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στις 
οικονομικές καταστάσεις 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς 

που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία 

διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η 

υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η 
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οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, 

ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που 

ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που 

υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 

του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση 

του σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις 

οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.   

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα 

χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) 

έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη 

χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 

3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. 

Νέα Πρότυπα , τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί 
αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ  και δεν υιοθετήθηκαν νωρίτερα από την Εταιρεία 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο 
ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών 

ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών 
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που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής 

αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο 

τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα 

ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες 

ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών 

κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να 

εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και 

τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική 

οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των 

αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε 

αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο 

δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν 

μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την 

πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία 

και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, 

εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 

λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 

ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να 

κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, 

και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η εταιρεία 
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βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του 

καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή 

τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την 

λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που 

παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση 

ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.  

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της 

εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί 

μία ‘επιχείρηση’.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων 
Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και 

επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της 

ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών 

φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες 

πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα 

πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς 

φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41.  
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ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την 

μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και 

επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.   

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της 

σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την 

δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: 
Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών 

επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που 

έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που 

υπεισέρχονται σε ορισμένα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 

2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει 

διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 



ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

27 

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί 

τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική 

υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο 

τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της 

καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά 

την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της 

επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των 

τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον 

οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 

και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο 

της αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία 

εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική 

οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε 

τέσσερα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες» 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) 

αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς 

διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή 

και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση 

να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και 

διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της 

τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες 

περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις 

υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό 

είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία 

αυτές προκύπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται 

οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο 

πρότυπο. 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

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

εμπειρίας και άλλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για μελλοντικά 

γεγονότα που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες. 

 

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

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

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

λογιστικά αποτελέσματα των στοιχείων του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και 

υποχρεώσεων της χρήσης, παρατίθενται παρακάτω. 
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Εκτίμηση ζημίας από ενδεχόμενα γεγονότα 

Δεν υπάρχουν  

6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

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 Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των ενσώματων και ασώματων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται μέσω απόκτησης. Οι εκτιμήσεις 

αυτών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και 

τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς. 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

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

αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενη εν μέρει στην άποψη των νομικών υπηρεσιών. 

Εάν η ενδεχόμενη ζημιά από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται 

πιθανή και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία αναγνωρίζει μια υποχρέωση 

για την εκτιμώμενη ζημιά. Τόσο για τον καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον 

καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό 

η κρίση της Διοίκησης. 

7. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Από την έναρξη της εταιρείας έως την 31Η Δεκεμβρίου 2015 , 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. 
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8. ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 2015  2014 

ΦΠΑ εισπρακτέος 11.046  13.125 

Σύνολο 11.046  13.125 

    

9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Τα  ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  αναλύονται ως ακολούθως: 

  

 2015  2014 

Ταμείο            284  710 

Καταθέσεις όψεως 43.393  49.102 

Σύνολο 43.677  49.812 

 

 
   

10. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 

610.000 , διαιρούμενο σε 610.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 

εκάστη και έχει καταβληθεί ολοσχερώς. Την 31 Δεκεμβρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας ανερχόταν στο ποσό ευρώ 610.000 αποτελούμενο από 610.000 κοινές μετοχές 

ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1).  

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 αποκλειστικός 

μέτοχος της Εταιρείας είναι η εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 

11.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

        

Σύμφωνα με το νέο 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 2007-2015.  Ειδικά για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 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 και 2014. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2015 ήδη 

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

την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να 

προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέρα από αυτές που καταχωρήθηκαν 

και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.  
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Ο φόρος εισοδήματος  αναλύεται   ως ακολούθως: 

 2015 2014 

   

      Αναβαλλόμενος φόρος 1.078 0 

   

        Σύνολο 1.078 0 

   

Η κίνηση του αναβαλλόμενου φόρου αναλύεται ως ακολούθως: 

 

    Αναβαλλόμενος φόρος 1/1/2015                      1.078 

    Διαγραφή αναβαλλόμενου φόρου                  (1.078)  

    Αναβαλλόμενος φόρος 31/12/2015                         0 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρο ενεργητικού προερχόταν από προσωρινές διαφορές άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Στις 31/12/2015 η διοίκηση αποφάσισε τη διαγραφή του 

αναβαλλόμενου φόρου ενεργητικού καθώς εκτιμήθηκε η μη ανακτησιμότητα τους λόγω του 

ότι η εταιρεία δεν αναμένεται να έχει φορολογικά κέρδη στο άμεσο μέλλον. Το ποσό 1.078 € 

μεταφέρθηκε στο αποτέλεσμα της τρέχουσας χρήσης. 

 

12. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως 

κάτωθι: 

 

 2015 
 

 2014 

 
  

 

 Προμηθευτές         920 
 

   920 
Πιστωτές διάφοροι      2.935 

 
   891 

Προβλέψεις αμοιβών τρίτων 
 

    1.100  
                 

1.125                    
 Σύνολο    4.955 

 
 2.936 
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13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 2015  2014 

Αμοιβές τρίτων 2.845  6.127 

Ενοίκια 2.400  2.400 

Φόροι – Τέλη 2.044  1.039 

Έξοδα δημοσιεύσεων     35  1.681 

Διάφορα έξοδα    320  1.042 

Σύνολο 7.644  20.509 

14. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

       H εταιρεία διέγραψε απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού €2.605. 

15. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

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

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

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

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ που απορρέουν από την 

παραπάνω σύμβαση ανέρχονται σε €2.443,20 και € 0 για τις χρήσεις 2015 και 2014 

αντίστοιχα.  

Επίσης, ποσό εξόδων €2.400 της ελεγχόμενης όσο και της προηγούμενης χρήσης, αφορά 

στις παραπάνω μισθώσεις. 

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

της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη Επίσης  την 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν υπήρχαν 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας από και προς Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά 

Στελέχη. 

16. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(α) Δικαστικές υποθέσεις 

 

Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η Εταιρεία κατέθεσε την με αριθμό 

5906/2012 αίτηση για την ακύρωση της υπ’ αρ. 4456/27.08.2012 Απόφασης 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την οποία χαρακτηρίσθηκαν εκτάσεις στη θέση 

«Μεγάλες Λάκκες» Μεγαλόπολης Αρκαδίας ως Γεωργική Γη Υψηλής  
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Παραγωγικότητας. Ημερομηνία εκδίκασης της αίτησης ακύρωσης ορίσθηκε αρχικά η 

20.11.2013, μετά όμως από αλλεπάλληλες αναβολές η 18.05.2016.  

 

Ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατατέθηκε η από 13.11.2008 αίτηση των 

Σπύρου Τσιριγώτη και λοιπών κατά των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού για την ακύρωση της υπ΄αρ. 

3240/14.08.2008 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έγκριση 

των περιβαλλοντικών όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας της Εταιρείας ισχύος 11,41 MW στο Δήμο Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας 

και κατά της τροποποιητικής των όρων για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου 

Μεγαλόπολης της ΔΕΗ ΚΥΑ ΕΠΟ με αριθμό 185820/1982/28.05.2008. Ημερομηνία 

εκδίκασης της αίτησης ακύρωσης ορίσθηκε αρχικά η 26.05.2010 μετά όμως από 

αλλεπάλληλες αναβολές η 01.04.2015. Η Εταιρεία έχει ασκήσει παρέμβαση υπέρ 

των καθ΄ων η αίτηση προς διατήρηση του κύρους των προσβαλλόμενων 

αποφάσεων.Σημειώνεται ότι άπαντες οι αιτούντες παραιτήθηκαν εκ του δικογράφου 

της αίτησης ακύρωσης ,οπότε το δικαστήριο προχώρησε σε κατάργηση της δίκης 

εκδίδοντας σχετικά το υπ΄αριθ.453/2015 πρακτικό. 

 

 (β) Δεσμεύσεις 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 Δεκεμβρίου 

2015 και 2014 αναλύονται ως εξής: 
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 2015 2014 

Εντός ενός έτους 2.400 2.400 

2-5 έτη 9.600 9.600 

Άνω των 5 ετών 4.600 9.000 

Σύνολο 16.600 21.000 

 

. 

17. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά το τέλος της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2015, τα οποία να αφορούν την εταιρεία και να χρίζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 1 έως 34 συντάχθηκαν σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23 Μαρτίου 2016 και 

υπογράφονται για λογαριασμό αυτού από τους :      

    

Ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ. 

Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Ο Διευθυντής 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Ο Διευθυντής 

Λογιστηρίου 

 

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ        

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΡΟΤΣΗΣ 

ΦΩΤΙΟΣ 

ΚΩΤΣΑΚΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Α.Δ.Τ  ΑΚ762920 Α.Δ.Τ. ΑΒ528664 Α.Δ.Τ.  ΑΙ014736 ΑΜ 23349 

 

 

 

KPMG Λογιστές 
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