ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 2567001000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38582/01ΑΤ/Β/97/012(08) )
ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 εως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIOY 2014
(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του Οµίλου εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η
έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση διαδικτύου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)

www.eltechanemos.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των οικονοµικών καταστάσεων:

28 Νοεµβρίου 2014

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Νόµιµος ελεγκτής:

∆έσποινα Μαρίνου (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 17681)

30/09/2014

31/12/2013

30/09/2014

31/12/2013

Ελεγκτική εταιρεία:

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

∆εν απαιτείται

194.418.102

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/01-30/09/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

01/01-30/09/2013 01/01-30/09/2014

01/01-30/09/2013

215.761.190

215.159.781

195.566.023

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

16.182.995

17.740.439

9.750.651

10.101.060

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

11.291.264

10.424.991

32.437.427

33.104.302

Απαιτήσεις από πελάτες

11.520.375

18.281.752

10.653.336

17.461.410

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

55.584.204

26.155.300

53.388.378

23.765.548

310.340.029

287.762.263

301.795.814

278.850.423

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κέρδη προ φόρων

4.459.083

7.053.786

3.638.585

5.993.185

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

5.980.828

6.729.883

5.500.904

6.215.436

Προβλέψεις

60.422

55.399

57.702

53.805

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

(779.780)

(78.468)

(487.334)

(57.508)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

5.739.372

6.043.108

5.576.955

5.869.223

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

24.800.100

18.600.000

24.800.100

18.600.000

84.490.759

54.281.760

91.546.149

61.803.557

109.290.859

72.881.760

116.346.249

80.403.557

4.596.709

4.560.660

-

-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)

113.887.568

77.442.419

116.346.249

80.403.557

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

105.626.570

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β)

105.931.939

110.926.279

101.186.121

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

60.615.176

64.242.291

57.542.263

61.184.301

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

22.541.111

26.651.271

20.989.355

25.119.208

6.699.059

(3.062.053)

6.499.082

(3.226.276)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

7.364.234

8.500.002

5.731.825

6.516.787

(2.419.314)

(1.899.787)

(2.026.356)

(1.214.091)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

196.452.460

210.319.843

185.449.565

198.446.865

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

310.340.029

287.762.263

301.795.814

278.850.423

(4.231.128)

(4.199.693)

(4.073.722)

(4.073.234)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

(244.237)

(488.945)

-

(392.417)

15.264.305

10.153.229

14.685.817

9.168.124
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

Επενδυτικές δραστηριότητες
(17.000)

-

(64.683)

-

(7.878.575)

(14.431.896)

(7.856.929)

(13.750.689)

546.612

61.873

542.846

57.508

-

(50.000)

-

-

Μερίσµατα εισπραχθέντα
∆εσµευµένες καταθέσεις

(1.936.253)

7.036.352

104.064
(2.088.343)

7.321.257

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(9.285.216)

(7.383.671)

(9.363.045)

(6.371.923)

(Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
∆άνεια (χορηγηθέντα σε) συνδεδεµένα µέρη

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/01-30/09/2014

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Καταβληθείς φόρος µερισµάτων
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών
Ληφθείσες επιχορηγήσεις

35.133.900

-

35.133.900

-

-

2.552.000

-

2.102.000

(8.927.292)

(4.809.564)

(8.640.476)

(3.915.905)

27.660.055

5.963.950

8.859.835

Μικτά κέρδη

10.175.144

14.939.875

1.813.477

4.895.788

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

9.588.855

13.064.440

1.764.631

4.344.701

Κέρδη προ φόρων

4.459.083

7.053.786

51.033

2.305.972

-

-

-

-

-

(9.998)

-

-

-

Ιδιοκτήτες µητρικής

(2.600.820)

-

(2.600.780)

-

Μη ελέγχουσες συµµετοχές

22.263

-

-

-

313.200

1.611.216

-

-

(4.787.500)

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

20.070.008

(1.944.364)

20.716.360

(1.813.905)

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

26.049.097

825.196

26.039.131

982.296

2.702.224

1.315.610

1.270.797

189.948

28.751.320

2.140.805

27.309.928

1.172.244

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/09/2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2014 και 1/1/2013
αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

30/09/2013

30/09/2014

30/09/2013

77.442.419

74.771.778

80.403.557

78.366.499

3.402.767

6.602.689

2.733.369

5.549.654

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

(99.984)

-

-

-

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές

(66.958)

-

-

-

33.209.323

-

33.209.323

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου

113.887.568

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2014 και 30/09/2013 αντίστοιχα)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

-

1.611.216

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Μη ελέγχουσες συµµετοχές

(92.379)

(4.787.500)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

Ιδιοκτήτες µητρικής

(279.382)

Επιστραφείσες επιχορηγήσεις

81.374.466

116.346.249

83.916.153

01/07-30/09/2013

22.893.207

Κέρδη µετά από φόρους (Α)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

01/07-30/09/2014

Κύκλος εργασιών

Μείον φόροι
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

01/01-30/09/2013

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

(1.056.287)

(456.461)

55.339

80.759

3.402.797

6.597.325

106.372

2.386.730

3.200.889

6.139.438

100.347

2.340.081

201.908

457.887

6.025

46.650

(30)

5.364

(30)

-

3.402.767

6.602.689

106.342

2.386.730

3.200.865

6.143.247

100.323

2.340.081

201.902

459.442

6.019

46.650

0,0472

0,0990

0,0015

0,0377

15.569.683

19.794.323

3.596.078

6.552.841

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01/01-30/09/2014
Κύκλος εργασιών

01/01-30/09/2013

01/07-30/09/2014

01/07-30/09/2013

21.055.560

25.320.664

5.547.231

8.343.330

Μικτά κέρδη

9.357.611

13.518.039

1.745.146

4.676.945

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

8.518.784

11.849.321

1.295.749

4.171.929

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων

3.638.585

5.993.185

(347.842)

2.221.913

Μείον φόροι

(905.216)

(445.332)

81.077

54.327

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

2.733.369

5.547.853

(266.766)

2.276.240

-

1.801

-

-

2.733.369

5.549.654

(266.766)

2.276.240

0,0403

0,0895

(0,0039)

0,0367

14.019.688

18.064.757

2.980.692

6.199.077

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους
(Α)+(Β)

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2013 µε εξαίρεση την αλλαγή στην ωφέλιµη ζωή των αιολικών πάρκων από 20 σε 27 έτη λόγω επταετούς παράτασης των συµβάσεων λειτουργίας των σύµφωνα µε το Ν. 4254/2014 (βλ. σηµ. 3 της ενδιάµεσης
συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2014).
2. Η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., η οποία κατέχει την ηµεροµηνία σύνταξης της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης ποσοστό 64,50%.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 8 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2014.
4. Η Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και
την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2011, 2012 και 2013. Με βάση την απόφαση ΠΟΛ 1236/18.10.2013 του Υπουργείου Οικονοµικών, η οικονοµική χρήση 2011 θεωρείται οριστική από την 30η Απριλίου 2014.
5. Στα πάγια στοιχεία, πέρα από την υποθήκη επί των ακινήτων στη θέση «∆ιλινάτα» του νοµού Κεφαλληνίας, δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη (βλ. σηµ. 6 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2014).
6. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον Όµιλο σε ευρώ 360.000 και για την Εταιρεία σε ευρώ 300.000. Οι λοιπές προβλέψεις για τον Όµιλο ανέρχονται σε ευρώ 1.356.276 και για την Εταιρεία ανέρχονται σε ευρώ 1.248.644.
7. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεµείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου.
8. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.09.2014 ανέρχεται σε 11 άτοµα και του Όµίλου σε 14 και την 30.09.2013 ανερχόταν σε 13 και 15 αντίστοιχα.
9. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων του Οµίλου, από και προς συνδεδεµένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, καθώς επίσης και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Όµιλος
α) Έσοδα
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Έσοδα από µερίσµατα
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης

Εταιρεία

36.624

18.424

392.015
1.144.997
1.025.294
759.794

416.165
992.662
1.345.277
104.064
741.794

10. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα ποσοστά µε τα οποία η µητρική Εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 8 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2014.
11. Στις 3.7.2014 εγκρίθηκε το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (κατά την 687/3.7.2014 συνεδρίασή του) για τη δηµόσια προσφορά µετοχών στην Ελλάδα µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και την εισαγωγή του συνόλου των µετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Στις 11.7.2014 ολοκληρώθηκε η ∆ηµόσια Προσφορά και η διάθεση 20.667.000 νέων κοινών ονοµαστικών
µετοχών της Εταιρείας µε τιµή διάθεσης € 1,70 ανά νέα µετοχή. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν ανέρχονται σε € 35.133.900. Στις 22.07.2014 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Κηφισιά, 28 Νοεµβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Α∆Τ Ξ 434814

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α.ΣΙΕΤΗΣ
Α∆Τ ΑΕ 109207

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
Α∆Τ ΑΑ 086054

