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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε.» 
 
Εισαγωγή 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31ης Δεκεμβρίου 2019 και τη σχετικές καταστάσεις 

συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 

συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να 

εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 

επισκόπησή μας. 

 
Εύρος Επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 

2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο 

ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην 

υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει 

ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα 

μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 
Συμπέρασμα 
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020 
 
Νικόλαος Λαζ. Παπάκης   
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 29821  
 
 
 

 

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125  
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Οικονομικές Καταστάσεις 
Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019 

 (Ποσά Σε Ευρώ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2019 30.06.2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 6 17.695.927,03 18.040.383,26

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 7 81.067,99 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 8 53.206,88 59.602,10

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 14.2 0,00 4.648,88

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 17.830.201,90 18.104.634,24

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 573.153,71 342.939,97

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 2.679.032,35 2.749.388,41

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 0,00 0,00

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 298.063,25 100.352,98

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 3.550.249,31 3.192.681,36

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.380.451,21 21.297.315,60

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο 11 6.315.580,00 6.315.580,00

Καταθέσεις μετόχων 12 7,60 7,60

Αποτελέσματα Εις Νέον 13 -873.567,78 -396.296,86

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 5.442.019,82 5.919.290,74

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 14.2 76.672,80 0,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 2.361,43 1.856,43

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 15.1 12.192.500,00 12.900.000,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δικαιωμάτων χρήσης 
περιουσιακών στοιχείων

7 78.900,96 0,00

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 12.350.435,19 12.901.856,43

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 1.402.050,74 911.078,64

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.454,64 0,00

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 15.2 2.171.510,12 1.565.089,79

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δικαιωμάτων χρήσης 
περιουσιακών στοιχείων 

7 7.980,70 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.587.996,20 2.476.168,43

Σύνολο υποχρεώσεων 15.938.431,39 15.378.024,86

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 21.380.451,21 21.297.315,60
 

 
Οι καταστάσεις από τις σελίδες 9 έως 28  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
(Ποσά σε  Ευρώ) 

                                              Σημ.
01.07.2019 
31.12.2019

01.07.2018 
31.12.2018

Πωλήσεις 1.651.611,64 0,00

Κόστος Πωλήσεων -1.520.242,55 0,00

Μικτό αποτέλεσμα 131.369,09 0,00

Άλλα Έσοδα 17 4.784,72 503.813,50

Έξοδα Διοίκησης -8.226,44 -7.380,38

Άλλα Έξοδα 18 -74.129,49 -444.081,65

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 53.797,88 52.351,47

Χρηματοοικονομικά έσοδα 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικά έξοδα -449.581,26 -2.616,85

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -449.581,26 -2.616,85

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου προ φόρων -395.783,38 49.734,62

Φόρος εισοδήματος 14.1 -81.361,49 835,07

Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (Α) -477.144,87 50.569,69

Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους:

Στοιχεία  που δεν ανακατατάσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα

Σύνολο 0,00 0,00

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 
αποτελέσματα 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) -477.144,87 50.569,69

Ιδιοκτήτες μητρικής -477.144,87 50.569,69

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

453.085,47 73.624,70

Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων ανά μετοχή που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε ευρώ/μετοχή) 
- Βασικά 

19 -0,7555 0,1358

Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων ανά μετοχή που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε ευρώ/μετοχή) 
- Απομειωμένα

19 -0,7555 0,1358

 
 
 
 
 
 

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 9 έως 28  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών  
καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης  

 

Σημ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Καταθέσεις 
μετόχων

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2018 3.765.580,00 550.007,60 -413.384,93 3.902.202,67

 - Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα  μετά από φόρους

0,00 0,00 50.569,69 50.569,69

-  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2.550.000,00 -2.550.000,00 0,00 0,00

 -  Καταθέσεις μετόχων 12 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Υπόλοιπα 31.12.2018 6.315.580,00 7,60 -362.815,24 5.952.772,36

 
 
 
 
 

Σημ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Καταθέσεις 
μετόχων

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.07.2019 (Δημοσιευμένο) 6.315.580,00 7,60 -396.296,86 5.919.290,74

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής 0,00 0,00 -126,05 -126,05

Υπόλοιπο 01.07.2019 (Αναπροσαρμοσμένο) 6.315.580,00 7,60 -396.422,91 5.919.164,69

 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  μετά από 
φόρους

0,00 0,00 -477.144,87 -477.144,87

-  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00

 -  Καταθέσεις μετόχων 12 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2019 6.315.580,00 7,60 -873.567,78 5.442.019,82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 9 έως 28  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών  

Λειτουργικές δραστηριότητες  
01.07.2019    
31.12.2019

01.07.2018 
31.12.2018

Εισπράξεις από απαιτήσεις  1.827.327,54 0,00

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.  -964.096,69 -530.414,00

Πληρωμές / (εισπράξεις επιστροφών) φόρων  -198,07 -26.698,07

Τόκοι πληρωθέντες  -447.751,24 -445.289,52

 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  415.281,54 -1.002.401,59

Επενδυτικές δραστηριότητες  

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  -117.571,27 -477.529,43

Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -117.571,27 -477.529,43

 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 2.000.000,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 110.000,00 0,00

Εξοφλήσεις δανείων  -210.000,00 0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  -100.000,00 2.000.000,00

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
περιόδου (α)+(β)+(γ)  

197.710,27 520.068,98

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 100.352,98 306.267,75

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 298.063,25 826.336,73
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι καταστάσεις από τις σελίδες 9 έως 28  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Επιλεγμένες σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

 1.Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας 

H εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2009 (ΦΕΚ 4217/3.6.2009) με την επωνυμία  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και διακριτικό τίτλο Ε.ΒΙ.Φ. Α.Ε. Έδρα της ορίσθηκε ο Δήμος Αχαρνών 

και ειδικότερα  το 15ο χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού σκοπός της εταιρείας είναι: Η ανάπτυξη δικτύων εφοδιασμού, 

εκμετάλλευσης, παραγωγής  και  εμπορίας  βιοαερίου-βιομάζας  για  ενεργειακές  και  άλλες  χρήσεις, 

προερχόμενες από παντός είδους υπολειμματικές μορφές βιομάζας,  από ενεργειακές και μη καλλιέργειες, 

καθώς και από προϊόντα επεξεργασίας τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών όπως: α)ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και προμήθειας βιομάζας  για κάθε 

είδους αξιοποίηση, β)προμήθεια ποσοτήτων βιοαερίου-βιομάζας, γ)συστήματα διαχείρισης βιομάζας με 

παραμέτρους βελτιστοποίησης ενεργειακής πυκνότητας και ελαχιστοποίησης του κόστους μεταφοράς, 

δ)εξασφάλιση σταθερής παροχής πρώτης ύλης με ανάπτυξη κατάλληλων σχημάτων καλλιεργειών καθώς,και 

ε)συμβουλευτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε τρίτους για θέματα εξασφάλισης διαχείρισης και  

αξιοποίησης πρώτων υλών και στ)παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει επένδυση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου ισχύος 5,252 

MW στη θέση Βαμβακού του Δήμου Φαρσάλων-Λαρίσης και η οποία βρίσκεται σε κανονική λειτουργία από 

το  τέλος  της προηγούμενης χρήσης (Απρίλιο 2019 ).Η μονάδα, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και μία από τις 

μεγαλύτερες στην Ευρώπη, θα διαχειρίζεται φυτικά και ζωικά απόβλητα από κτηνοτροφικές και μεταποιητικές 

μονάδες της περιοχής με μεγάλα περιβαλλοντικά, αλλά και αστικά οφέλη τόσο για την περιοχή των 

Φαρσάλων, όσο και για την Ελληνική επικράτεια γενικότερα. 

Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς και το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του 

προγράμματος JESSICA.  

Η λειτουργική απόδοση της νέας μονάδας βελτιώνεται συνεχώς και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα 

κεφάλαια της εταιρείας.  

Η εταιρεία κατά την 31.12.2019 απασχολούσε  δεκαέξι (16) εργαζόμενους. 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Η Εταιρεία βάσει του καταστατικού της δύναται να διοικείται από 3 έως 11 μέλη.  

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των  Μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2018 εκλέχθηκε  

Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται σύμφωνα με το 

άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας  μέχρι την ημέρα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας και  αποτελείται από τους κκ. Ευριπίδη 

Χαραλάμπους Δοντά  Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Απόστολο Ιωάννου Δοντά Αντιπρόεδρο και   

Διευθύνοντα Σύμβουλο, Απόστολο Ηλ. Δοντά  μέλος, Αρετή Ανδρ.Αρσενοπούλου μέλος  και Νικόλαο Γεωργ. 

Λαποκωνσταντάκη μέλος.  
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Αν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς  κωλύεται, τότε τον αναπληρώνει σε 

όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Απόστολος Ιωαν. 

Δοντάς. 

 

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι συνημμένες  ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την περίοδο από 01.07.2019 έως 

31.12.2019 της διαχειριστικής χρήσης 01.07.2019 έως 30.06.2020 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή 

του ιστορικού κόστους.  

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, της περιόδου 01.07.2019 έως 30.06.2020, 

έχουν καταρτισθεί σύμφωνα  με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), καθώς και 

των διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και την μόνιμη επιτροπή  

Διερμηνειών που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Πρώτη χρήση εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α.:  

Σύμφωνα με  την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία  1606/2002 και βάσει του Νόμου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε 

από το Νόμο 3301/04) οι ελληνικές εταιρείες που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες  σε οποιοδήποτε 

Χρηματιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) και οι θυγατρικές τους  υποχρεούνται να ετοιμάζουν  τις 

οικονομικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν  μετά  την 1η Ιανουαρίου 2005,  σύμφωνα με  τα 

Δ.Π.Χ.Α.  

Η εταιρεία είναι θυγατρική του ομίλου «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και 

συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η 

κορυφαία μητρική εταιρεία συμμετέχει έμμεσα μέσω της ενδιάμεσης θυγατρικής εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 99,98 %.  

Οι λογιστικές πολιτικές και οι μέθοδοι υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019 είναι οι ίδιες με εκείνες που ακολουθήθηκαν και στις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30.06.2019 ( Χρήση 2018 - 2019).  

 

2.2  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα.  

Στην χρήση 2019 η Εταιρεία υιοθέτησε το πρότυπο ΔΠΧΑ 16. Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες 

τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2019, δεν έχουν επίδραση στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες 

ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν 

έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2019. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2019 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 το οποίο και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 και τις 

Διερμηνείες 4, 15 και 27. 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. Το περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από το ποσό της 

αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης μίσθωσης, τις αρχικές άμεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές 

μισθωμάτων και την εκτίμηση  κόστους από την υποχρέωση αποκατάστασης του στοιχείου. Η υποχρέωση 

μίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των μελλοντικών υπολειπόμενων 

πληρωμών μισθωμάτων. 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. Το νέο πρότυπο εφαρμόστηκε από την Εταιρεία εντός της 

αναφερόμενης περιόδου. Οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σχετικά με την εφαρμογή του προτύπου 

περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 8 των σημειώσεων. 

Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 

Η Εταιρεία εφάρμοσε αναδρομικά το πρότυπο σε όλες τις ενεργές την 1.7.2019 συμβάσεις μίσθωσης 

αναγνωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής εφαρμογής στην καθαρή θέση της 1.7.2019 και δεν 

αναμόρφωσε τα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου σύμφωνα µε τις µμεταβατικές διατάξεις του προτύπου. 

Κατά συνέπεια, τα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου δεν είναι συγκρίσιμα.  

Κάνοντας χρήση της πρακτικής διευκόλυνσης (practical expedient) που παρέχεται από το ΔΠΧΑ 16 η 

Εταιρεία, κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής, δεν επαναξιολόγησε εάν µία σύμβαση αποτελεί ή 

εμπεριέχει µία μίσθωση και συνεπώς εφήρμοσε το πρότυπο µόνο στις συμβάσεις που είχαν προηγουμένως 

αναγνωριστεί ως μισθώσεις σύμφωνα µε το ΔΛΠ 17.  

 

Επίσης, η Εταιρεία επέλεξε κατά τη µμετάβαση τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις που παρέχονται από 

το πρότυπο: 

- εφάρμοσε ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο ανάλογα µε τη διάρκεια της μίσθωσης για όλες τις κατηγορίες 

μισθώσεων,  

- εξαίρεσε το αρχικό κόστος σύναψης σύµβασης από την αποτίµηση του δικαιώµατος χρήσης, 

- χρησιμοποίησε την αποκτηθείσα γνώση για τον καθορισµό της διάρκειας µίσθωσης εάν η σύµβαση 

περιλαμβάνει δικαιώµατα παράτασης ή καταγγελίας της μίσθωσης και 

- για τον προσδιορισµό της αξίας κτήσεως του στοιχείου ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσης θεώρησε 

πως αυτή είναι ίση µε την υποχρέωση από τη μίσθωση, προσαρμοσμένη κατά το ποσό τυχόν 
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προπληρωμένων ή δουλευμένων μισθωμάτων που αφορούν την εν λόγω μίσθωση. 

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία επέλεξε να κάνει χρήση της εξαίρεσης και δεν εφήρμοσε τις νέες διατάξεις στις 

μισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες (short term) καθώς και στις μισθώσεις στις 

οποίες το στοιχείο που εκμισθώνεται είναι χαµηλής αξίας (αξίας µμικρότερης των € 5.000 όταν είναι 

καινούργιο).  

Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόµενα µμελλοντικά µισθώµατα χρησιμοποίησε το διαφορικό 

επιτόκιο (IBR) το οποίο προσδιόρισε χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο του 

εξασφαλισμένου δανεισµού (secured funding).  

 

Συνοπτικά, παρατίθενται οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 16: 
 

 

Επίπτωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης την 31.12.2019

Περιουσιακά στοιχεία

Δικαιώματα χρήσης ακινήτων 81.067,99

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 1.395,29

Αποτελέσματα εις νέο 126,05

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις δικαιωμάτων χρήσης -78.900,96

Βραχυπρόθεσμες  Υποχρεώσεις δικαιωμάτων χρήσης -7.980,70

Καθαρή επίδραση στην Καθαρή Θέση -4.292,33
 

 
 

Επίπτωση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 31.12.2019

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ακινήτων 2.743,62

Δαπάνες λειτουργικών μισθώσεων 0,00

Λειτουργικά αποτελέσματα (Ζημίες) 2.743,62

Χρηματοοικονομικά έξοδα 2.904,19

Ζημιές προ φόρων 5.647,81

Φόρος εισοδήματος (1.355,48)

Ζημίες μετά φόρων 4.292,33
 

 
Η συνολική επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16    ανέρχεται σε 4.418,38  εκ των οποίων 4.292,33 € 

καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσης και 126,05  € αναγνωρίσθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια της 

01.07.2019 ως αλλαγή πολιτικής. 
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Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν είχαν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας  εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο 

εξέδωσε, την 12.12.2017, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιμέρους πρότυπα ως 

ακολούθως: 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας 

επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των 

συμφερόντων που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον 

έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η 

δραστηριότητα αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα 

στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 

ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει 

όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα 

συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή 

από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.  

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού 

στοιχείου  παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την 

προοριζόμενη χρήση ή πώλησή του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου 

κεφαλαιοποίησης. 

ΔΛΠ 28  (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες» 

Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η 

εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η 

μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές 

τις συγγενείς και κοινοπραξίες. 
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ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός 

του Προγράμματος Παροχών.  

Το ΣΔΛΠ στις 7 Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο 

με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή 

διακανονισμού, απαιτείται επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισμένων 

παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αναθεωρημένες 

παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης 

προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά την 

αλλαγή στο πρόγραμμα. 

Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή 

διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης 

(ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου).  

 ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

Στις 7 Ιουνίου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε τη Διερμηνεία 23. Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό 

του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 

ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει 

αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι 

οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών 

• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των 

φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων 

φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και  

 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις  

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. 

ΔΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική 

αποζημίωση» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 9, με την οποία επιτρέπεται σε 

κάποια προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με χαρακτηριστικά αρνητικής αποζημίωσης, 

που διαφορετικά θα αποτιμώνταν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, να αποτιμηθούν στο 

αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας 

στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συμβατικοί όροι που διέπουν ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του 

απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (Solely Payments of 

Principal and Interest- SPPI), ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συμβολαίου 

και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση για την 
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πρόωρη λήξη του συμβολαίου. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία.   

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 

Μαρτίου 2018) 

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο 

εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων 

και των εξόδων, 

-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και, 

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν 

οικονομικές καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα 

που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα 

επιλογής μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις 

στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που 

επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 

εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού» 

Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το ΣΔΛΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις 

στο ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8, οι οποίες αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο 

πρέπει να εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε 

άλλα ΔΠΧΑ. Ο νέος ορισµός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σηµαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, 

υπόκρυψης ή ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναµενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι 

κύριοι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων λαµβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις 

περιλαµβάνουν παραδείγµατα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σηµαντικής 

πληροφορίας. Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις 
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εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους 

καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών 

Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η 

τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η 

τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 

7 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική αναφορά από τη μεταρρύθμιση 

των επιτοκίων αναφοράς κατά την περίοδο πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου 

αναφοράς με εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν προσωρινές και περιορισμένες 

εξαιρέσεις στις απαιτήσεις της λογιστικής αντιστάθμισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου (ΔΛΠ) 

39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 Χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να πληρούν 

τις απαιτήσεις υποθέτοντας ότι τα υφιστάμενα κριτήρια αναφοράς επιτοκίων δεν μεταβάλλονται λόγω της 

μεταρρύθμισης του διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού. 

Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: 

- Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθμίσεις ταμειακών 

ροών,  

- Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο και το μέσο 

αντιστάθμισης,  

- Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου. 

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

2020.  

 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4. 

To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης 

και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος 

αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

 αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 

επικαιροποιημένες παραδοχές,  

 προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των 

συμβάσεων και  
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 εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την 

έκδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

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

2021. 

Σημειώνεται, επίσης, πως τον Νοέμβριο 2018 το ΣΔΛΠ πρότεινε τη µετάθεση της ημερομηνίας 

υποχρεωτικής εφαρμογής του νέου προτύπου την 1.1.2022. 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να 

καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών 

στοιχείων. Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας 

επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός 

εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους 

απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες. Επιπλέον με την τροποποίηση 

προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο µία αποκτώμενη διαδικασία είναι ουσιαστική και 

εισάγεται µία προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης εύλογης αξίας µε ενδεικτικά παραδείγματα. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα 

πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Με 

την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενα 

δικαιώματα κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι 

προσδοκίες της Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του 

ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

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

2022.  

 
 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες  χρηματοοικονομικού κινδύνου 

α. Κίνδυνος αγοράς 

1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Οι συναλλαγές της εταιρείας  διενεργούνται σε ευρώ. Επομένως εκτιμάται ότι ο συναλλαγματικός κίνδυνος 

δεν  έχει επιπτώσεις στην θέση  της εταιρείας. 

2. Κίνδυνος τιμής 

Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος 
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β. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν έχει ιδιαίτερη εμπορική δραστηριότητα και  επομένως  δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος.  

γ. Κίνδυνος πτώσης πωλήσεων 

Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος. 

δ. Κίνδυνος μεταβολής τιμής πρώτης ύλης  

Οι πρώτες ύλες αφορούν κυρίως σε αγορά ενσιρωμάτων από αγρότες παραγωγούς δύο φορές το έτος (από 

θερινές καλλιέργειες και από χειμερινές καλλιέργειες. Η εταιρεία μέσω συμβολαιακής καλλιέργειας περιορίζει 

τον κίνδυνο μεταβολής της τιμής.   

ε. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων  

Η εταιρεία  δε κατέχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς μια μεταβολή στα επιτόκια 

εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση της εταιρείας. Ο κίνδυνος μεταβολής των 

επιτοκίων προέρχεται κυρίως από το δανεισμό. Κατά την 31.12.2019 η εταιρεία είχε 12.192.500,00 ευρώ 

μακροπρόθεσμο δανεισμό και 2.171.510,12 ευρώ βραχυπρόθεσμο δανεισμό.   

Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσματος καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια  

μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +0,5% ή του -0,5%. 

1. Αύξηση επιτοκίου κατά 0,5%: Τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε αυτή την    

περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά  71.375,00 ευρώ. 

2. Μείωση επιτοκίου κατά 0,5%: Τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε αυτή την περίπτωση 

θα βελτιώνονταν  κατά  71.375,00 ευρώ. 

στ. Κίνδυνος Ρευστότητας  

Στα πλαίσια διαχείρισης του συγκεκριμένου κινδύνου το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία κυρίως της 

Οικονομικής Διεύθυνσης του ομίλου, διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της  μέσω προσεκτικής 

παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και των 

ταμειακών εκροών από τη καθημερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες της ρευστότητας παρακολουθούνται 

σε διάφορες χρονικές ζώνες (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση). Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας 

επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων 

τραπεζικών πιστώσεων.  Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη 

επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς 

χρήση. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε 15,12% 

(30.06.2019:10,82%) και ο μακροπρόθεσμος σε 84,88% (30.06.2019: 89,18%) αντίστοιχα του συνολικού 

δανεισμού. 

Η εταιρεία διατηρεί μετρητά και καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 

ρευστότητας για διάστημα τουλάχιστον για δύο μήνες.     
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4.Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της εταιρείας, η Διοίκηση  προβαίνει σε εκτιμήσεις, 

παραδοχές και κρίσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στα κονδύλια που αναγνωρίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις  επανεξετάζονται από τη 

Διοίκηση περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους 

εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε 

δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων 

τους επόμενους  12 μήνες έχουν ως εξής:  

4.1 Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

(going concern basis). Η αρχή αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η Εταιρεία θα έχει στη διάθεσή της, τους 

απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.  

4.2 Προβλέψεις αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών εμπορικών απαιτήσεων   

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για τις οποίες θα έπρεπε να διενεργηθούν προβλέψεις απομείωσης . 

4.3 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών:  

Η εταιρεία παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μέσω μιάς 

ιεράρχησης τριών επιπέδων. 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού («Επίπεδο 

1»). 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα σε 

δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού («Επίπεδο 2»).  

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που δεν στηρίζονται κυρίως σε δεδομένα 

της αγοράς κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού («Επίπεδο 3»).  

Την 31.12.2019 και την 30.06.2019   η εταιρεία δεν κατείχε περιουσιακά στοιχεία που να επιμετρώνται στην 

εύλογη αξία. 

4.4 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Την 31.12.2019 και την 30.06.2019 η εταιρεία δεν κατείχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις που έχουν συμψηφισθεί ή που υπόκεινται σε εκτελεστέους "κύριους διακανονισμούς 

συμψηφισμού" ("master netting arrangements")  και παρόμοιους διακανονισμούς. 

 4.5 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων. Οι 

υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών 

μεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί απο τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένους παραμέτρους όπως 

τη μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω 
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υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων κ.λ.π. Η Διοίκηση προσπαθεί σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο 

τις παραμέτρους αυτές. 

4.6 Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή  

των λογιστικών αρχών. 

5.Πληροφορίες ανά τομέα 

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 

καθεστώς πώλησης ενέργειας αυτή τη στιγμή στη Ελλάδα  δίνει τη δυνατότητα να πωλείται μόνο στη ΛΑΓΗΕ  

ΑΕ,  επομένως δεν υπάρχουν τομείς που θα μπορούσαν να δοθούν πληροφορίες . 

 

6.Ενσώματα πάγια 

31.12.2019 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα - Οικόπεδα
Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Μηχ. - Τεχν. 
Εγκατ. & Λοιπ. 
Μηχ. Εξοπλ.

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & Λ. 
Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσης  30/06/2019 328.475,70 4.734.419,36 11.662.374,58 570.849,67 591.175,79 336.707,33 18.224.002,43

Αγορές, προσθήκες, βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 52.087,74 52.087,74

Σύνολο αξίας κτήσης 31/12/2019 328.475,70 4.734.419,36 11.662.374,58 570.849,67 591.175,79 388.795,07 18.276.090,17

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2019 0,00 11.988,35 99.865,59 60.713,95 11.051,28 0,00 183.619,17

Μειώσεις Αποσβεσθέντων-πωλήσεις 0,00 0,00 0,00

Τακτικές αποσβέσεις  περιόδου 0,00 35.866,83 297.556,09 33.562,45 29.558,60 0,00 396.543,97

Σύνολο αποσβέσεων περιόδου 0,00 35.866,83 297.556,09 33.562,45 29.558,60 0,00 396.543,97

Αξία αποσβεσθέντων 31/12/2019 0,00 47.855,18 397.421,68 94.276,40 40.609,88 0,00 580.163,14

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019 328.475,70 4.686.564,18 11.264.952,90 476.573,27 550.565,91 388.795,07 17.695.927,03

Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων 17.695.927,03

Για  την  εξασφάλιση   τραπεζικών  δανείων  της   εταιρείας  ανεξόφλητου  υπολοίπου  την  31.12.2019  ευρώ 
14.254.010,12 έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί των αγροτεμαχίων της εταιρείας ποσού 11.500.000 
ευρώ. 

30.06.2019 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γήπεδα - Οικόπεδα
Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Μηχ. - Τεχν. 
Εγκατ. & Λοιπ. 
Μηχ. Εξοπλ.

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & Λ. 
Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσης  30/06/2018 328.475,70 0,00 0,00 99.211,43 0,00 16.258.063,70 16.685.750,83

Αγορές, προσθήκες, βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 1.538.251,60 1.538.251,60

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 
Καταστροφές

0,00 0,00 0,00

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων 0,00 4.734.419,36 11.662.374,58 471.638,24 591.175,79 -17.459.607,97 0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30/06/2019 328.475,70 4.734.419,36 11.662.374,58 570.849,67 591.175,79 336.707,33 18.224.002,43

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2018 0,00 0,00 0,00 13.485,57 0,00 13.485,57

Μειώσεις Αποσβεσθέντων-πωλήσεις 0,00 0,00 0,00

Τακτικές αποσβέσεις  χρήσης 0,00 11.988,35 99.865,59 47.228,38 11.051,28 0,00 170.133,60

Σύνολο αποσβέσεων χρήσης 0,00 11.988,35 99.865,59 47.228,38 11.051,28 0,00 170.133,60

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2019 0,00 11.988,35 99.865,59 60.713,95 11.051,28 0,00 183.619,17

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2019 328.475,70 4.722.431,01 11.562.508,99 510.135,72 580.124,51 336.707,33 18.040.383,26

Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων 18.040.383,26
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Για  την  εξασφάλιση   τραπεζικών  δανείων  της   εταιρείας  ανεξόφλητου  υπολοίπου  την  30.06.2019  ευρώ 
14.465.089,79 έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί των αγροτεμαχίων της εταιρείας ποσού 11.500.000,00 
ευρώ. 

 

7.Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 

31.12.2019

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 81.067,99

Συνολο 81.067,99
 

 

Κατωτέρω παρατίθενται περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης  

 
Περίοδος 01.07.19 - 31.12.19

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Αρχική αναγνώριση 01.07.2019 (1η εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α. 16) 86.175,84

Προσθήκες περιόδου (01.07.19 – 31.12.19) 0,00

Μειώσεις περιόδου (01.07.19 – 31.12.19) 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2019 86.175,84

Σωρευμένες αποσβέσεις

Απογραφή 01.07.2019 2.364,23

Αποσβέσεις περιόδου (01.07.19 – 31.12.19) 2.743,62

Μειώσεις αποσβέσεων (01.07.19 – 31.12.19) 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2019 5.107,85

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 01.07.2019 83.811,61

Κατά την 31.12.2019 81.067,99  
 
Τα έξοδα τόκων επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις ανήλθαν σε € 2.904,19  

 

Η ληκτότητα εξόφλησης των αντίστοιχων υποχρεώσεων από δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

αναλύεται ως εξής: 
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Υπόλοιπο λήξεως Υποχρέωσης χρηματοδοτικών μισθώσεων

31.12.2019

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:

Έως 1 έτος 7.980,70

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος 7.980,70

Μακροπρόθεσμο τμήμα:

1 έως 2 έτη 78.900,96

2 έως 5 έτη 0,00

Άνω των 5 ετών 0,00

Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος 78.900,96

Γενικό Σύνολο 86.881,66
 

 
8.Λοιπές απαιτήσεις 

 

31.12.2019 30.06.2019

Δοσμένες εγγυήσεις σε Δ.Ε.Η 7.300,00 7.300,00

Προκαταβολές για απόκτηση παγίων 45.906,88 52.302,10

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 53.206,88 59.602,10

 
 

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

31.12.2019 30.06.2019

Πελάτες 734.503,30 875.634,57

Μείον: προβλέψεις απομείωσης -8.756,35 -8.756,35

Τελικές απαιτήσεις πελατών 725.746,95 866.878,22

Προκαταβολές προσωπικού

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α) 1.908.601,17 1.786.721,27

Έξοδα επόμενων χρήσεων 43.725,87 95.526,73

Λοιπές απαιτήσεις 958,36 262,19

Σύνολο πελατών και λοιπών απαιτήσεων 2.679.032,35 2.749.388,41

 
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του Δ.Π.Χ.Α. 9 για τον 

προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στα υπόλοιπα των εμπορικών απαιτήσεων με βάση τη 



 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2019 - 31.12.2019 
 

23 

συνολική τους διάρκεια.   

Η Εταιρεία  έχει συνάψει σύμβαση με τον  ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (πρώην Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΛΑΓΗΕ), ο οποίος εφαρμόζει τους κανόνες για την λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με 

τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον 

Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. 

Ο προσδιορισμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών διενεργείται σε ετήσια βάση.  

 
10.Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

31.12.2019 30.06.2019

Ταμείο 1.083,69 988,87

Καταθέσεις σε ευρώ 296.979,56 99.364,11

Σύνολο 298.063,25 100.352,98

 
Τα διαθέσιμα  αντιπροσωπεύουν μετρητά και καταθέσεις  λογαριασμών όψεως διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

 

11.Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το κεφάλαιο κατά την ίδρυση  της εταιρείας το 2009 ορίστηκε  σε  εξήντα  χιλιάδες  (60.000) ευρώ, 

διαιρούμενο σε  έξι  χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα  (10) ευρώ η  καθεμία. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 2012 το μετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000) με καταβολή μετρητών, με έκδοση δώδεκα 

χιλιάδων (12.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμιά. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου 2013 το μετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000) με καταβολή μετρητών, με έκδοση τριάντα 

χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμιά. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 2015 το μετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000) με καταβολή μετρητών, με έκδοση τριάντα 

χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμιά. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 2016 το μετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (982.470) με 

καταβολή μετρητών, με έκδοση ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά  (98.247) νέων 

ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμιά. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Ιανουαρίου 2018 το μετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες τρείς χιλιάδες εκατόν δέκα  ευρώ (1.703.110) με 

καταβολή μετρητών, με έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων έντεκα (170.311) νέων ονομαστικών 

μετοχών , ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμιά. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2018 το μετοχικό 
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κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες  πενήντα χιλιάδες ευρώ (2.550.000) με καταβολή 

μετρητών, με έκδοση διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων  (255.000) νέων ονομαστικών μετοχών , 

ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμιά. 

 

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε έξι 

εκατομμύρια  τριακόσιες δέκα πέντε  χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ (6.315.580), διαιρούμενο σε 

εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ (631.558) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 

δέκα (10) ευρώ η καθεμιά.     

12.Καταθέσεις μετόχων 

Με αποφάσεις του Δ.Σ της εταιρείας παρασχέθηκε άδεια στο μοναδικό μέτοχο της "ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" να καταθέτει χρηματικά ποσά στο λογαριασμό όψεως της εταιρείας για 

«Μελλοντική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» για την διευκόλυνση των επιχειρηματικών στόχων  της 

εταιρείας. 

Ο λογαριασμός παρουσίασε την εξής κίνηση : 

31.12.2019 30.06.2019

Υπόλοιπο απογραφής 7,60 550.007,60

Πλέον : Καταθέσεις μετόχων  έναντι μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου 0,00 2.000.000,00

Μείον :Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 -2.550.000,00

Σύνολο 7,60 7,60
 

 

13.Αποτελέσματα εις νέον  

31.12.2019 30.06.2019

Αποτελέσματα εις Νέον -873.567,78 -396.296,86

Σύνολο -873.567,78 -396.296,86
 

 
 

14. Φόρος εισοδήματος 

 
14.1 Ανάλυση Φόρου Εισοδήματος 

 

31.12.2019 31.12.2018

Αναβαλλόμενος φόρος -81.175,54 857,66

Διαφορές από αλλαγή συντελεστη -185,95 -22,59

Σύνολο -81.361,49 835,07
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14.2 Ανάλυση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων – υποχρεώσεων 
 

31.12.2019 30.06.2019

Από υπεραξία κτιρίων -15.027,51 -948,27

Από υπεραξία μηχανημάτων -67.892,06 669,78

Από μεταφορικά μέσα 1.056,73 1.100,76

Από έπιπλα & λοιπό εξοπλισμό 1.126,49 1.173,42

Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 566,74 464,10

Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2.101,52 2.189,09

Από δικαιώματα μίσθωσης ακινήτων 1.395,29 0,00

Σύνολο -76.672,80 4.648,88

 
14.3  Ανέλεγκτες χρήσεις 

 
Η εταιρεία  δεν  έχει ελεγχθεί φορολογικά για  τις χρήσεις που  έληξαν  την  30.06.2010 ,την   30.06.2015 ,την 

30.06.2016. Για την 30.06.2019 καθώς και για την περίοδο 01.07.2019 – 31.12.2019 ο φορολογικός έλεγχος 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τον έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν αναμένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις  

που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 
15. Δάνεια 

15.1 Μακροπρόθεσμα δάνεια 
 
 

31.12.2019 30.06.2019

Τραπεζικά Δάνεια 12.192.500,00 12.900.000,00

Σύνολο 12.192.500,00 12.900.000,00
 

 
15.2 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 

 

31.12.2019 30.06.2019

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτεές στην επόμενη χρήση 1.977.500,00 1.480.000,00

Ενδοομιλική χρηματική διευκόλυνση 110.000,00 0,00

Δουλευμένοι τόκοι 84.010,12 85.089,79

Σύνολο 2.171.510,12 1.565.089,79
 

 
Για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων από ευρώ 14.254.010,12 την 31.12.2019 έχει εγγραφεί 

προσημείωση υποθήκης επί των αγροτεμαχίων της εταιρείας ποσού 11,5 εκατ.ευρώ. Επιπλέον έχει 

ενεχυρασθεί το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της εταιρείας καθώς επίσης και το σύνολο των μετοχών 

της. 
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16.Προμηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις 

31.12.2019 30.06.2019

Προμηθευτές 1.260.454,17 862.206,67

Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00

Σύνολο προμηθευτών 1.260.454,17 862.206,67

Αμοιβές προσωπικού πληρωτεές 16.582,53 11.336,57

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0,00 3.446,74

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 15.991,03 6.060,78

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 28.027,88

Περιοδικές κατανομές δαπανών 109.023,01 0,00

Σύνολο προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 1.402.050,74 911.078,64
 

 
Οι περιοδικές κατανομές δαπανών αφορούν ποσά προϋπολογιζομένων αγορών α΄ υλών  συνολικής αξίας 

90.864,77 ευρώ, ποσό 17.363,50 ευρώ για αγορές διαφόρων αναλωσίμων υλικών και διαφόρων εξόδων 

ποσού 794,74 ευρώ.  

17.Άλλα έσοδα 

01.07.2019 
31.12.2019

01.07.2018 
31.12.2018

Λοιπά έσοδα 4.784,72 0,00

Έσοδα από πώληση βιοαερίου δοκιμαστικής περιόδου 0,00 503.813,50

Σύνολο άλλων Εσόδων 4.784,72 503.813,50
 

 
 

18.Άλλα έξοδα 

01.07.2019 
31.12.2019

01.07.2018 
31.12.2018

Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού 0,00 1,63

Μεταβατικό τέλος ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού 62.761,24 0,00

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) 198,07 198,07

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 10.085,18 185,00

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 0,00 25.500,00

Λοιπά έξοδα 1.085,00 6.901,58

Κόστη παραγωγής βιοαερίου δοκιμαστικής περιόδου 0,00 411.295,37

Σύνολο άλλων Εξόδων 74.129,49 444.081,65
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19.Κέρδη/Ζημίες ανά μετοχή 

 
Τα κέρδη/ζημίες ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της εταιρείας 

κέρδους με τον σταθμισμένο μέσο όρο των σε κυκλοφορία μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

31.12.2019 31.12.2018

Κέρδη / (Ζημιές) που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της εταιρείας -477.144,87 50.569,69

Σταθμισμένος Μ.Ο μετοχών 631.558,00 372.378

Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή σε ευρώ (βασικά και απομειωμένα) -0,7555 0,1358
 

 

20.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από  ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

 

 21.Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια  του Δ.Λ.Π 24 

 

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 31.12.2019 31.12.2018

Από μητρική 0,00 0,00

Απο κορυφαία μητρική 35.764,15 2.824,30

Σύνολο αγορών και υπηρεσιών 35.764,15 2.824,30

 
 

Υποχρεώσεις 31.12.2019 30.06.2019

Σε κορυφαία μητρική 110.583,52 66.384,80

Σε μητρική 7,60 7,60

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 110.000,00 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων 220.591,12 66.392,40

 
 

22. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 

31.12.2019 30.06.2019

Υποχρεώσεις σε κορυφαία μητρική  Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.Β.Ε 110.583,52 66.384,80

Υποχρεώσεις σε μητρική Επίλεκτο Ενεργειακή ΑΕ 7,60 7,60

 

31.12.2019 30.06.2019

Υποχρεώσεις σε Selected Volt A.E. 110.000,00 0,00

 

31.12.2019 30.06.2019

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από κορυφαία μητρική Επίλεκτο 
Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.Β.Ε

35.764,15 2.824,30
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23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που να επηρεάζουν τις 

οικονομικές καταστάσεις.  

 
Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών   

Οι  ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση της εταιρείας  www.selectedbiogas.gr. και του ομίλου  www.stiafilco.com. Οι ανωτέρω οικονομικές 

καταστάσεις  θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών από την ημερομηνία σύνταξής τους. 

Υπεύθυνοι για την κατάρτιση  των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/07/2019 - 

31/12/2019 και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε  αυτές είναι οι: 

 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΟΝΤΑΣ,       Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΔΟΝΤΑΣ ,     Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής  Διευθύνων του  Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ.ΑΡΕΤΗ,  Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ   Ο Αντιπρόεδρος  του  Δ.Σ      
και Διευθύνων Σύμβουλος  και Διευθύνων Σύμβουλος  

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ.ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ.ΔΟΝΤΑΣ  ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  

 Η υπεύθυνη οικονομικών 
υπηρεσιών

 


