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Α. ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και διακριτικό τίτλο
ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (εφεξής Εταιρεία), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερµού, αρ. 25:
1.

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

2.

Θεόδωρος Σιετής του Αργυρίου, Εντεταλµένος Σύµβουλος & Γενικός ∆ιευθυντής

3.

Γεράσιµος Γεωργούλης του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος, ειδικώς προς τούτο ορισθείς µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας

υπό την ως άνω ιδιότητά µας, δηλώνουµε µε την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουµε:
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου για τη χρήση 01.01-31.12.2014, οι
οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως και συνολικών
εσόδων της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων
ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και
(β) η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007.

Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Α∆Τ Ξ 434814

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝ.
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΣΙΕΤΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Α∆Τ ΑΕ 109207

Α∆Τ ΑΑ 086054
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Β. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Β.1. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
Επί των ενοποιηµένων και ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων
Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2014
Αγαπητοί µέτοχοι,
Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο των δώδεκα µηνών της
κλειόµενης χρήσης 2014 (01.01-31.12.2014) και παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ και του Οµίλου
Εταιρειών ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ. Στην Έκθεση περιγράφονται τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν
χώρα κατά τη χρήση 2014 και η επίδρασή τους στις οικονοµικές καταστάσεις, οι κυριότεροι κίνδυνοι και
αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει ο Όµιλος, ενώ παρατίθενται και ποιοτικού χαρακτήρα στοιχεία και εκτιµήσεις
για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του. Τέλος, περιλαµβάνονται οι σηµαντικές συναλλαγές που
πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και του Οµίλου και συνδεδεµένων προσώπων καθώς και ∆ήλωση
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (βάσει του Ν.3873/2010).
Οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πλην της µητρικής εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ,
είναι εκείνες που αναφέρονται στη σηµείωση 8 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και συνοδεύει τις οικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης 01.01.-31.12.2014.

I.

Επισκόπηση αποτελεσµάτων 2014

Ο Όµιλος εµφάνισε για τη χρήση του 2014 έσοδα € 31.630.436 έναντι εσόδων € 36.891.902 για τη χρήση του
2013 και το EBITDA ανήλθε σε € 20.901.304 έναντι € 22.141.700 για το αντίστοιχο διάστηµα της
προηγούµενης χρήσης. Η µείωση του EBITDA (κατά περίπου 6%) οφείλεται κυρίως στη µείωση των εσόδων
εξαιτίας της συγκυριακής εµφάνισης χαµηλού αιολικού δυναµικού σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του
2013. Παρά τις δυσµενείς ανεµολογικές συνθήκες, τα κέρδη του Οµίλου προ φόρων ανήλθαν σε € 6.513.028,
έναντι € 3.673.129 της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 77%, ενώ τα
κέρδη του Οµίλου µετά από τους φόρους ανήλθαν σε € 4.567.299, έναντι € 2.671.344 κατά το 2013,
παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 71%. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε µεταβολές του θεσµικού πλαισίου που
παρέτειναν τους χρόνους αποσβέσεων και κατήργησαν την έκτακτη εισφορά του Ν.4093/2012.
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη των χρήσεων 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

ποσά σε €

Κύκλος εργασιών
EBITDA
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (EBIT)
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη µετά από φόρους

Ενοποιηµένα στοιχεία
1 - Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13
31.630.436
36.891.902
20.901.304
22.141.700
13.410.423
12.427.860
6.513.028
3.673.129
4.567.299
2.671.344
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ποσά σε €
Κύκλος εργασιών
EBITDA
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (ΕΒΙΤ)
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη µετά από φόρους

Στοιχεία εταιρείας
1 - Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13
29.197.707
33.876.411
19.513.453
20.492.241
12.648.630
11.524.096
6.057.771
2.975.067
4.232.070
2.040.744

Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου στις 31.12.2014 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:
(ποσά σε €)
Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
Σύνολο δανείων
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
και ∆εσµευµένες καταθέσεις
Καθαρός ∆ανεισµός/∆ιαθέσιµα
Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου
Σύνολο Κεφαλαίων
∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης

31/12/2014
29.483.293
116.219.500
145.702.793

31/12/2013
26.651.271
110.926.279
137.577.550

41.419.356
104.283.437
115.030.743
219.314.180

24.983.692
112.593.858
77.442.419
190.036.277

47,55%

59,25%

Σηµειώνεται ότι ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι,
µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
και δεσµευµένες καταθέσεις) προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός
δανεισµός).

II.

Εξέλιξη δραστηριοτήτων και σηµαντικά γεγονότα

Εξέλιξη δραστηριοτήτων
Η δραστηριότητα της Εταιρείας και των θυγατρικών της είναι η µελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία
µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, κυρίως του
αιολικού δυναµικού.
Κατά τη χρήση του 2014 βρίσκονταν σε 12-µηνη λειτουργία όλα τα έργα του Οµίλου: δώδεκα (12) αιολικά
πάρκα συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 163,80 MW, ένα (1) µικρό υδροηλεκτρικό 4,95 MW και ένα (1)
φωτοβολταϊκό 2,00 MW. Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής έργα:
α/α

Ονοµασία έργου

Είδος έργου

∆ήµος

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Άντισσα
Τέρπανδρος
Τετράπολις
Αγία ∆υνατή
Κτενιάς
Παπούρα
Μάλι Μάδι
Μαγούλα Καζάκου
Καρπαστώνι
Βρωµοσυκιά

Αιολικό πάρκο
Αιολικό πάρκο
Αιολικό πάρκο
Αιολικό πάρκο
Αιολικό πάρκο
Αιολικό πάρκο
Αιολικό πάρκο
Αιολικό πάρκο
Αιολικό πάρκο
Αιολικό πάρκο

Λέσβου
Λέσβου
Κεφαλονιάς
Κεφαλονιάς
Άργους-Μυκηνών
Κισσάµου
Μονεµβασιάς
Αλεξανδρούπολης
Καρύστου
Τροιζηνίας
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α/α

Ονοµασία έργου

Είδος έργου

∆ήµος

11
12
13
14

Ασπροβούνι
Λαµπούσα
Λεκάνα
Σµιξιώτικο

Αιολικό πάρκο
Αιολικό πάρκο
Φωτοβολταϊκό
Υδροηλεκτρικό

Τροιζηνίας
Τροιζηνίας
Άργους-Μυκηνών
Γρεβενών
Σύνολο

Εγκατεστηµένη
ισχύς (MW)
20,70
16,10
2,00
4,95
170,75

Η παραγωγή ανήλθε σε 343 GWh ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύθηκαν στον δίκτυο, ελαττωµένη κατά
περίπου 11% σε σχέση µε το 2013 εξαιτίας του σηµαντικά χαµηλότερου αιολικού δυναµικού που σηµειώθηκε
κατά τη χρήση. Το µέσο capacity factor που επιτεύχθηκε ήταν της τάξης του 23% έναντι περίπου 22,5% της
ελληνικής αγοράς (στοιχεία ΛΑΓΗΕ – Μηνιαίο ∆ελτίο Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ Ιαν. 2015).
Παρά τη συγκυριακή, λόγω αιολικού δυναµικού, ελάττωση της παραγωγής, τα κέρδη αυξήθηκαν από 7
€/MWh σε 13,3 €/MWh, αντανακλώντας τις µεταβολές στο θεσµικό πλαίσιο (π.χ. παράταση χρόνου
αποσβέσεων, κατάργηση έκτακτων εισφορών).
Επίσης, σε στάδιο υλοποίησης βρίσκονται τέσσερα (4) αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος
περίπου 94 MW, εκ των οποίων τα τρία (3) είναι νέα έργα και το τέταρτο αποτελεί επέκταση του αιολικού
πάρκου Μαγούλα Καζάκου.

Σηµαντικά γεγονότα
1) Θεσµικό πλαίσιο
Την 30.03.2014 ψηφίστηκε ο ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014) ο οποίος επανακαθορίζει (µειώνοντάς τα)
τα τιµολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας (εγγυηµένες τιµές) που παράγουν λειτουργούντες σταθµοί ΑΠΕ και
επιβάλλει αναδροµική υποχρεωτική παροχή έκπτωσης στην τιµολόγηση της παραγωγής του 2013. Σε
αντιστάθµιση των µειώσεων, οι συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παρατείνονται κατά επτά (7) χρόνια
(από 20 σε 27), διάστηµα κατά το οποίο η εγγυηµένη τιµή θα ανέρχεται σε 90 €/MWh. Οι διατάξεις αυτές
λειτουργούν ευεργετικά για τον Όµιλο καθώς η µεσοσταθµική επιβάρυνση των εισπράξεων από πωλήσεις
ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου η µισή σε σχέση µε την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, ύψους 10% επί
του κύκλου εργασιών, που είχε επιβληθεί για το διάστηµα 01.07.2012-30.06.2014, βάσει του ν. 4093/2012. Με
τα ισχύοντα νέα τιµολόγια για την αιολική παραγωγή, βάσει του ν. 4254/2014 (ύψους 82–107 €/MWh)
διατηρούνται τα επενδυτικά κίνητρα και ενισχύεται η περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας.
2) Εταιρικά - χρηµατιστήριο
Με την από 19.02.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η µείωση της
ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) ανά µετοχή και η αύξηση
του αριθµού αυτών σε εξήντα δύο εκατοµµύρια (62.000.000).
Στις 04.04.2014 η Εταιρεία κατέθεσε αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για εισαγωγή των µετοχών
της στην Αγορά Αξιών της Ελληνικά Χρηµατιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε., µετά την από 28.03.2014
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε
δηµόσια προσφορά και εισαγωγή των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Στις 03.07.2014 εγκρίθηκε το περιεχόµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 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 Εταιρείας και την εισαγωγή του συνόλου των µετοχών της
στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Στις 11.07.2014 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
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ανέρχονται σε € 35.133.900. Τέλος, στις 22.07.2014 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
3) Πορεία υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου
Οι ενέργειες που ολοκληρώθηκαν εντός του 2014 για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, όπως αυτό
παρουσιάστηκε στο εγκεκριµένο ενηµερωτικό δελτίο συνοψίζονται στα εξής:
•

Αιολικό πάρκο στη θέση Ορθολίθι, εγκατεστηµένης ισχύος 20,7 MW (45,5 GWh/έτος), στην
ευρύτερη περιοχή ∆ρυόπης – Μεθάνων του ∆ήµου Τροιζηνίας στην αργολική χερσόνησο. Το
πραγµατοποιηθέν κόστος επένδυσης µέχρι το τέλος της χρήσης 2014 ανήλθε σε 83% επί του
συνολικού προϋπολογιζόµενου κόστους επένδυσης.

•

Επέκταση του εν λειτουργία αιολικού πάρκου στη θέση Μαγούλα Καζάκου, στην Αισύµη του ∆ήµου
Αλεξανδρούπολης, στην Π.Ε. Έβρου της Θράκης µε επιπλέον εγκατάσταση ισχύος 16,1 MW (39,7
GWh/έτος). Το έργο έχει από τον Ιούνιο 2014 ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3908/2011
µε ποσό € 7.815.678. Το πραγµατοποιηθέν κόστος επένδυσης µέχρι το τέλος της χρήσης ανήλθε σε
81% επί του συνολικού προϋπολογιζόµενου κόστους επένδυσης.

•

Αιολικό πάρκο στη θέση Λύρκειο, εγκατεστηµένης ισχύος 39,6 MW (84,8 GWh/έτος), στην
κορυφογραµµή του όρους Λυρκείου στα όρια της Π.Ε. Αργολίδας και Αρκαδίας (εκτιµώµενη
περίοδος ολοκλήρωσης Α εξάµηνο του 2016). Το έργο έχει από τον Ιούνιο 2014 ενταχθεί στις
διατάξεις του Ν.3299/2004 λαµβάνοντας επιχορήγηση κεφαλαίου ύψους € 14.362.500.

•

Αιολικό πάρκο στη θέση Καλογεροβούνι – Πούλος εγκατεστηµένης ισχύος 17,1 MW (45 GWh/έτος),
στις νότιες παρυφές του ορεινού όγκου Πάρνωνα, εντός των ορίων του ∆ήµου Μονεµβασιάς (Μολάοι
& Ζάρακας) στην Π.Ε. Λακωνίας (εκτιµώµενη περίοδος ολοκλήρωσης Α εξάµηνο του 2016). Το έργο
έχει από το Μάρτιο 2014 υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3908/2011 µε ύψος επιχορήγησης
κεφαλαίου € 4.305.052 και πρόσθετη φοροαπαλλαγή ποσού € 1.845.022.

Για τη χρηµατοδότηση των προαναφερθέντων έργων, τον Οκτώβριο 2014 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ενέκρινε οµολογιακά δάνεια συνολικού ύψους € 65.717.000.
Επίσης, για τα υπό κατασκευή έργα υπογράφηκαν συµβάσεις προµήθειας ανεµογεννητριών µε την ENERCON
GmbH το Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο 2014.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3908/2011 έχουν υπαχθεί και οι
επεκτάσεις των λειτουργούντων αιολικών πάρκων της Αγίας ∆υνατής (µε ποσό € 876.686) και της Τετράπολις
( µε ποσό € 2.503.503).

III.

Προοπτικές

Εκτός των προαναφερθέντων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το 2014, ο Όµιλος συνεχίζει την
αδειοδοτική διαδικασία για την ανάπτυξη όλων των έργων του χαρτοφυλακίου του, µε προτεραιότητα στα
ακόλουθα:
•

Αιολικό Πάρκο Γκρόπες–Ράχη Γκιώνη, εγκατεστηµένης ισχύος 18,9 MW, στις νότιες παρυφές του
ορεινού όγκου Πάρνωνα, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Μονεµβάσιας (Μολάοι &
Ζάρακας) στη Λακωνία.

•

Επέκταση του αιολικού πάρκου Αγ. ∆υνατή, µε εγκατάσταση µίας επιπλέον ανεµογεννήτριας 2,3
MW, στο όρος Αγ. ∆υνατή, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κεφαλονιάς.
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•

Επέκταση αιολικού πάρκου Τετράπολις, εγκατεστηµένης ισχύος 6,4 MW, στη θέση «Μονολάτη»,
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κεφαλονιάς.

•

Αιολικό πάρκο Πάνειον Όρος, εγκατεστηµένης ισχύος 22,95 MW, στο όρος Πάνειο, εντός των
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λαυρεωτικής στην Αττική.

•

Αιολικό πάρκο Κέδρος – Χονδρή Ράχη, εγκατεστηµένης ισχύος 39,95 MW, στη θέση Κέδρος –
Χονδρή Ράχη, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας στην
Εύβοια.

Οι προοπτικές για την αγορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα παραµένουν θετικές. Με βάση
τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας αναµένεται σηµαντική αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος αιολικών
πάρκων από 1.978 MW στα τέλη του 2014 σε περίπου 7.500 MW το 2020. Στο πλαίσιο αυτό εκτιµάται ότι το
επενδυτικό πλάνο του Οµίλου θα εξελιχθεί κανονικά διεκδικώντας σηµαντικό µερίδιο σε αυτή την
αναπτυσσόµενη αγορά.

IV.

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε την
επανεξέταση των όρων του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το µακροοικονοµικό και
χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα ευµετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονοµική σταθερότητα
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών οργάνων στη χώρα και στο
εξωτερικό. Η οικονοµική αυτή κατάσταση παραµένει βασικός παράγοντας κινδύνου για την Εταιρεία και τον
Όµιλο. Τυχόν αρνητικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα στον τοµέα αυτό πιθανό να έχουν επιπτώσεις στις
δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου, στα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων τους, στη
χρηµατοοικονοµική κατάστασή και στις προοπτικές τους. Η ∆ιοίκηση εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις
πιθανές επιπτώσεις της, προκειµένου να διασφαλίσει ότι λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά
µέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του
Οµίλου.
Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος αντιµετωπίζει ακόµα προκλήσεις λόγω
πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης για την ανάπτυξη και λειτουργία νέων έργων
καθώς και προσφυγών στο Συµβούλιο της Επικρατείας, µε πιθανό αποτέλεσµα τη σηµαντική καθυστέρηση
ή/και την αναστολή υλοποίησης έργων. Επιπλέον, ενδεχόµενες µεταβολές του θεσµικού πλαισίου µπορεί να
επηρεάσουν δυσµενώς τα λειτουργικά αποτελέσµατα και την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου.
Επίσης, σηµαντικές πηγές κινδύνων αποτελεί η έλλειψη κτηµατογράφησης, τίτλων ιδιοκτησίας και
χαρακτηρισµού ως δηµοσίων ή ιδιωτικών των εκτάσεων, όπου εγκαθιστά ο Όµιλος τα έργα Α.Π.Ε.
Τέλος, η εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι από τη φύση τους ευµετάβλητες και µπορεί να
διαφέρουν σηµαντικά από έτος σε έτος, ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξοµειώσεις της ηλεκτροπαραγωγής και
των σχετικών εσόδων του Οµίλου από έτος σε έτος.

V.

Σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα
µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
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Ποσά κλειόµενης χρήσης 2014:
Πωλήσεις
αγαθών
και
υπηρεσιών

Έσοδα
συµµετοχών

25.522

-

224.548

561.588

638.060

2.366
846

104.064
-

33.458
-

6.264
1.557

618.392
-

20.000

-

-

24.600

-

1.138
-

-

-

1.400
60.000

-

-

-

54.756

75.000
140.466

26.076

-

-

4.848

-

3.144

24.000

-

346.932
-

29.520

267.500
-

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

24.351

104.064

33.458

93.822

618.392

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ

24.000

-

406.535

244.986

296.720

Αγορές
αγαθών και
υπηρεσιών

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Μητρική
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ
Θυγατρικές
ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ
ΕΛΛΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
Κ/Ξ ΕΛΤΕΒ-ENECO ΜΕΠΕ ΙΘΑΚΗ 1
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΕ
REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ

Ποσά προηγούµενης χρήσης 2013:
Πωλήσεις
αγαθών και
υπηρεσιών

Αγορές αγαθών
και υπηρεσιών

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Μητρική
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

21.545

220.717

536.066

488.173

-

32.242
-

3.354
517

584.933
-

13.300

-

17.314

-

-

-

1.600
60.000

-

100.000
24.000

42.945
5.587
285.060
-

181.274
-

2.724
410.774
-

13.300

32.242

82.784

584.933

124.000

333.592

181.274

413.498

Θυγατρικές
ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ ΑΕ
ΕΛΛΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
Κ/Ξ ΕΛΤΕΒ-ENECO ΜΕΠΕ ΙΘΑΚΗ 1
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ

Αναφορικά µε τις ανωτέρω συναλλαγές του 2014 διευκρινίζονται τα εξής:
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Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αφορούν έσοδα από τόκους ενδοεταιρικού δανείου προς την
υπερκείµενη µητρική. Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών αφορούν κυρίως ενοίκια και κοινόχρηστα από την
υπερκείµενη µητρική, έξοδα από τόκους ενδοεταιρικού δανείου από θυγατρική και έξοδα παροχής υπηρεσιών
διοικητικής υποστήριξης και τεχνικού συµβούλου από λοιπά συνδεδεµένα µέρη που ανήκουν στον όµιλο της
υπερκείµενης µητρικής.
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν, κυρίως, τη χορήγηση δανείου προς την υπερκείµενη µητρική, ποσά
που προορίζονται για αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου σε θυγατρικές και ποσά από παροχή υπηρεσιών προς
λοιπά συνδεδεµένα µέρη που ανήκουν στον όµιλο της υπερκείµενης µητρικής.
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως την εκµίσθωση γραφειακών χώρων από την υπερκείµενη
µητρική, τη λήψη δανείου από θυγατρική, και σε υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών από λοιπά
συνδεδεµένα µέρη που ανήκουν στον όµιλο της υπερκείµενης µητρικής.
Τα έσοδα από συµµετοχές αφορούν µερίσµατα από τη θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ.
Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης του Οµίλου, κατά την περίοδο 01.0131.12.2014 ανήλθαν σε ευρώ 1.236.002 και της Εταιρείας σε ευρώ 1.012.002.
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις οικογένειες
αυτών).
∆εν υπάρχουν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων
οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηµατοοικονοµική θέση και στις επιδόσεις της
Εταιρείας για την περίοδο 01.01-31.12.2014.
Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγµατοποιηθεί µε τους συνήθεις όρους της αγοράς.

VI.

Σηµαντικά γεγονότα µετά τις 31.12.2014

Στις 22.01.2015 η Εταιρεία, προέβη σε σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους 43.750.000 ευρώ, διάρκειας µέχρι
31.12.2022, µε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Το νέο οµολογιακό δάνειο συνήφθη µε
ευνοϊκότερους όρους (επιτόκιο, διάρκεια, εξασφαλίσεις κ.λπ.) και χρησιµοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου στην
αναχρηµατοδότηση ισόποσου οµολογιακού δανείου της EUROBANK ERGASIAS AE που έληγε την
31.12.2017.
Στις 13.03.2015 και στις 18.03.2015 αντιστοίχως, η Εταιρεία προέβη:
1. Σε σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους κεφαλαίου µέχρι € 18.474.000, διάρκειας µέχρι 30.06.2026,
µε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, για τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου
αιολικού πάρκου Ορθολιθίου εγκατεστηµένης ισχύος 20,7 MW. Ποσό € 13.734.215 εκ του δανείου
θα αποπληρώσει ισόποση βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση (bridge financing) που χορηγήθηκε το
∆εκέµβριο 2014 έναντι του οµολογιακού δανείου για το διάστηµα µέχρι τη σύναψή του.
2. Σε σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους κεφαλαίου µέχρι € 12.800.000, διάρκειας µέχρι 30.06.2026,
µε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, για τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου
επέκτασης του αιολικού πάρκου Μαγούλας Καζάκου, πρόσθετης ισχύος 16,1 MW. Ποσό €
9.348.550 εκ του δανείου θα αποπληρώσει ισόποση βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση (bridge
financing) που χορηγήθηκε το ∆εκέµβριο 2014 έναντι του οµολογιακού δανείου για το διάστηµα
µέχρι τη σύναψή του.
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Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31
∆εκεµβρίου 2014 έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eltechanemos.gr.
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Β.2. Επεξηγηµατική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ για τη διαχειριστική χρήση 2014,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 και 8 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει.
α.

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 24.800.100,00 και διαιρείται σε 82.667.000
µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη. Όλες οι µετοχές είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα
ψήφου, εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και
συγκεκριµένα στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.

β.

∆εν υφίστανται καταστατικοί περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών, πλην των εκ του νόµου
προβλεποµένων.

γ.

Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του ν.3556/2007 στις
31.12.2014
ΜΕΤΟΧΟΣ
1.
2.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
DAVA VENTURES LIMITED

64,500%
6,375% (*)

(*) Η DAVA VENTURES LIMITED ελέγχεται από τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση του Παρίση, ο οποίος κατέχει επί πλέον ποσοστό
0,242% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (άµεση και έµµεση συµµετοχή)

δ.

∆εν υφίστανται κάτοχοι µετοχών οι οποίες, δυνάµει καταστατικής διατάξεως, παρέχουν ειδικά
δικαιώµατα ελέγχου.

ε.

∆εν υφίστανται καταστατικοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου και στις προθεσµίες ασκήσεως
δικαιωµάτων ψήφου, πλην των εκ του νόµου προβλεποµένων.

στ.

∆εν υφίστανται συµφωνίες µεταξύ µετόχων, οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και συνεπάγονται
περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου.

ζ.

∆εν υφίστανται κανόνες για το διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
καθώς και για την τροποποίηση του Καταστατικού, που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα
στον κ.ν. 2190/1920.

η.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή ορισµένα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχουν την αρµοδιότητα
για την έκδοση νέων µετοχών παρά µόνο κατά τους ορισµούς του νόµου.

θ.

∆εν υφίσταται σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ,
τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµοσίας
προτάσεως.

ι.

∆εν υφίσταται συµφωνία, που η Εταιρεία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το
προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεως χωρίς
βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχολήσεώς τους εξαιτίας δηµοσίας προτάσεως,
παρά µόνο υπό τους ορισµούς του νόµου.
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Β.3. ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
(Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παράγραφος 2)

α) Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Η εταιρεία ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ εφαρµόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται
από το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο (Ν. 2190/1920, άρθρο 43α παράγραφος 3δ, Ν. 3016/2002 για την
εταιρική διακυβέρνηση, Ν. 3693/2008 άρθρο 37 και Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παράγραφος 2). Οι εν λόγω
αρχές εταιρικής διακυβέρνησης έχουν ενσωµατωθεί στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (βάση του
οποίου αποτελεί ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ, Ιανουάριος 2011), ο οποίος βρίσκεται
αναρτηµένος στον ιστότοπο της Εταιρείας www.eltechanemos.gr .
β)

Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του
νόµου.
Η Εταιρεία δεν είχε υιοθετήσει, για την κλειόµενη χρήση 2014, πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης
επιπλέον των προβλέψεων της σχετικής νοµοθεσίας.

γ) Περιγραφή Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου
και διαχείρισης κινδύνων, των οποίων φέρει την ευθύνη, στοχεύοντας στην εγκατάσταση και διαχείριση
συστηµάτων που βελτιστοποιούν την ικανότητα διαχείρισης των κινδύνων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
είναι επίσης υπεύθυνο για την αναγνώριση, αξιολόγηση, µέτρηση και την εν γένει διαχείριση των
κινδύνων, περιλαµβανοµένων και αυτών που σχετίζονται µε την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.
Η επάρκεια των συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθείται από την Επιτροπή Ελέγχου η οποία
ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µέσω τριµηνιαίων αναφορών για το υφιστάµενο πλαίσιο
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και µε αναφορές, από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, σχετικά µε
σοβαρά ζητήµατα ελέγχου, ή περιστατικών που ενδεχοµένως να έχουν σηµαντικές οικονοµικές και
επιχειρηµατικές συνέπειες.
i. Τα συστήµατα και οι διαδικασίες για την άσκηση ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, όσον αφορά την
υποβολή αναφορών και την κατάρτιση των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων,
περιλαµβάνουν:
•

την τήρηση, ανάπτυξη και εφαρµογή ενιαίων λογιστικών εφαρµογών και διαδικασιών,

•

την επισκόπηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόζονται
και τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων τους στο αρµόδιο προσωπικό,

•

τις διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,

•

την ύπαρξη πολιτικών που διέπουν την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, καθώς και τις
διαδικασίες, αναφορικά µε εισπράξεις, πληρωµές και λοιπές χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες,

•

τις διαδικασίες κλεισίµατος, οι οποίες περιλαµβάνουν προθεσµίες υποβολής, συµφωνίες και
ελέγχους λογαριασµών, ενηµέρωση των υπευθύνων και εγκρίσεις από αυτούς,

•

την εφαρµογή µιας ενιαίας µορφής εταιρικής αναφοράς τόσο για σκοπούς
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς όσο και για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης ανά τρίµηνο,
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•

τις διαδικασίες καθορισµού ρόλων των χρηστών του συστήµατος (ERP) και περιορισµού
πρόσβασης σε µη εγκεκριµένα πεδία (χορήγηση authorizations), για τη διασφάλιση της
ακεραιότητας και εµπιστευτικότητας των οικονοµικών στοιχείων,

•

την ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών για κάθε κύρια περιοχή, όπως είναι οι σηµαντικές
συµφωνίες, οι διαδικασίες απογραφής των αποθεµάτων, οι διαδικασίες πληρωµών, οι
διαδικασίες διαχωρισµού καθηκόντων κ.α.,

•

την κατάρτιση από την Εταιρεία σε ετήσια βάση του ενοποιηµένου αλλά και των επιµέρους,
ανά δραστηριότητα / θυγατρική της Εταιρείας, προϋπολογισµών για το επόµενο οικονοµικό
έτος.

•

την παρακολούθηση των εν λόγω προϋπολογισµών και την αναθεώρησή τους, εφόσον
απαιτείται.

•

την ενηµέρωση ανά τοµέα δραστηριότητας του επιχειρηµατικού πλάνου για τα επόµενα έτη
(συνήθως τριετία) τουλάχιστον µια φορά το χρόνο,

•

τον καθορισµό ορίων για πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας, µέσω των νοµίµων και των
ειδικών εκπροσώπων της, µε βάση σχετική απόφαση του ∆Σ της Εταιρείας,

•

τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού,

•

το σύστηµα ελέγχου πρόσβασης (access control), που επιτρέπει την είσοδο του προσωπικού ή
και ξένων σε επιλεγµένους εργασιακούς χώρους, καθώς και την πλήρη καταγραφή των
κινήσεων.

Με την ανάπτυξη των συστηµάτων Πληροφορικής, τα οποία διαχειρίζεται µια ειδικά καταρτισµένη
Οµάδα ∆ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων (IT General Controls), διασφαλίζεται η
ακεραιότητα και η ακρίβεια των παρεχόµενων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Επίσης, εφαρµόζονται
σε όλη την Εταιρεία κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την Ασφάλεια και Προστασία των
Συστηµάτων Πληροφορικής:

ii.

•

∆ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Καθηµερινή-Εβδοµαδιαία-Μηνιαία-Ετήσια)

•

∆ιαδικασία Επαναφοράς

•

Ασφάλεια αίθουσας κεντρικών υπολογιστών

•

Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών

•

∆ιαχείριση προσβάσεων του χρήστη στα Συστήµατα Πληροφορικής

•

Συχνή και υποχρεωτική αλλαγή κωδικού πρόσβασης

•

Λογισµικό Αντιιών (Antivirus Security)

•

Προστασία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail Security)

•

Τείχος προστασίας (Firewall)

Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την καταλληλότητα των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου.
Συγκροτείται µε στόχο την υποστήριξη του ∆.Σ. στα καθήκοντά του σχετικά µε τη
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.
Οι κύριες αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής:

Όσον αφορά στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και τα συστήµατα πληροφόρησης, η Επιτροπή Ελέγχου:
•

Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. Επίσης, επιβλέπει κάθε επίσηµη ανακοίνωση που
αφορά στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας, και εξετάζει τα βασικά σηµεία των
οικονοµικών καταστάσεων που εµπεριέχουν σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις από πλευράς
∆ιοίκησης.
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•

Επιθεωρεί τους εσωτερικούς χρηµατοοικονοµικούς ελέγχους της Εταιρείας και παρακολουθεί
την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της
Εταιρείας, εκτός εάν αυτή η ευθύνη ανήκει ρητά στο ίδιο το ∆Σ ή σε κάποια άλλη επιτροπή
του. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει σε τακτική βάση τα συστήµατα
εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι
κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιµετωπίζονται και δηµοσιοποιούνται µε ορθό τρόπο.

•

Εξετάζει τυχόν υπεισέλευση συγκρούσεων συµφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας
µε συνδεδεµένα µε αυτήν πρόσωπα και υποβάλλει στο ∆.Σ. σχετικές αναφορές.

Όσον αφορά στην εποπτεία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου:
•

Εξασφαλίζει τις συνθήκες λειτουργίας της µονάδας εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα για την επαγγελµατική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου.

•

Προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισµό λειτουργίας της µονάδας εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.

•

Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, και
εξετάζει τις εκθέσεις ελέγχου της µονάδας.

•

∆ιασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας στο ∆.Σ. το διορισµό και
την ανάκληση του επικεφαλής της µονάδας εσωτερικού ελέγχου.

Όσον αφορά στην εποπτεία του τακτικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου:
•

Μέσω του ∆.Σ., διατυπώνει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά µε το διορισµό, τον
επαναδιορισµό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή.

•

Εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την αντικειµενικότητα
και την αποτελεσµατικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές
επαγγελµατικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά
της.
δ)

Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και
θ) της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004,
αναφέρονται στην Επεξηγηµατική Έκθεση, η οποία συµπεριλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της χρήσης 01.01.2014 έως 31.12.2014.

ε)

Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, βασικές εξουσίες της – ∆ικαιώµατα των Μετόχων
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της Εταιρείας και µπορεί
να αποφασίζει για όλα τα σηµαντικά θέµατα της Εταιρείας, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό
της. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διεξάγεται µια φορά το χρόνο, εντός έξι µηνών
από τη λήξη του προηγούµενου οικονοµικού έτους, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να εγκρίνει τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, να αποφασίσει περί της διανοµής των κερδών και απαλλαγής
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη.
Η λήψη των αποφάσεων γίνεται µε τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, προκειµένου να διασφαλίζεται η
απρόσκοπτη αποτύπωση της άποψης όλων των µετόχων, είτε παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στη
συνέλευση, είτε ψηφίζουν µέσω εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου. Η Εταιρεία διαθέτει
αποτελεσµατικούς και ανέξοδους τρόπους ψηφοφορίας των µετόχων ή των αντιπροσώπων τους.
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Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων και των
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να είναι διαθέσιµη
στον ιστότοπο της Εταιρείας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων, µεταφρασµένη και στην αγγλική.
Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Εταιρείας, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή ο Γενικός ∆ιευθυντής αυτής,
κατά περίπτωση, και οι Πρόεδροι των επιτροπών του ∆.Σ., καθώς και ο Εσωτερικός Ελεγκτής και ο
Τακτικός πρέπει να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, προκειµένου να παρέχουν
πληροφόρηση και ενηµέρωση επί θεµάτων της αρµοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση και επί
ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι µέτοχοι. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να
διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους µετόχους.
Τα δικαιώµατα των µετόχων καθορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και στο Νόµο 2190/1920
(περί Ανωνύµων Εταιρειών), όπως ισχύει σήµερα.
στ) Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας
i. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, τα µέλη του οποίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση,
ασκεί την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, µε γνώµονα το συµφέρον της
Εταιρείας και των µετόχων της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει, ποια µέλη αυτού είναι
εκτελεστικά και µη εκτελεστικά. Ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών του. Μεταξύ των µη
εκτελεστικών µελών υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα µέλη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική
Συνέλευση, σύµφωνα µε τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.
Οι ρόλοι των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προσδιορίζονται και τεκµηριώνονται µε σαφήνεια
στο Καταστατικό της Εταιρείας, στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, καθώς και σε άλλα επίσηµα
έγγραφα. Τα εκτελεστικά µέλη ασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης της Εταιρείας, ενώ
τα µη εκτελεστικά είναι επιφορτισµένα µε την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητηµάτων. Τα
ανεξάρτητα, µη εκτελεστικά µέλη παρέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµερόληπτες απόψεις και
συµβουλές για τη λήψη των αποφάσεών του, εξασφαλίζοντας το συµφέρον της Εταιρείας και
προστατεύοντας τους µετόχους της.
Οι διακριτές αρµοδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ. και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας
καθορίζονται ρητά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αποτυπώνονται εγγράφως στο Καταστατικό της
Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει όποτε απαιτείται από τις ανάγκες ή τις διατάξεις που διέπουν
τη λειτουργία της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Καταστατικό της και την κείµενη
νοµοθεσία. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
και συγκαλεί σε συνεδρίαση τα µέλη.
Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, αναπληρώνει, κατά σειρά, ο Αντιπρόεδρος,
τούτου ελλείποντος ή κωλυοµένου, αναπληρώνει ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος· σε περίπτωση δε
απουσίας ή κωλύµατος και του τελευταίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει µέλος του ως αναπληρωτή
του. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και µόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως τοιούτου.
Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας
στις 30 Ιουνίου 2014, τροποποιήθηκε µε την από 24 Ιουλίου 2014 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της, και, σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, έχει πενταετή θητεία,
και απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη:
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α/α

Ονοµατεπώνυµο

Θέση

1.

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης

Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
Εκτελεστικό Μέλος

2.

Εδουάρδος Σαραντόπουλος

Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

3.

Θεόδωρος Σιετής

Εντεταλµένος Σύµβουλος και Γενικός ∆ιευθυντής,
Εκτελεστικό Μέλος

4.

Γεράσιµος Γεωργούλης

Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5.

Απόστολος Φραγκούλης

Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6.

Παναγιώτης Μεντζελόπουλος

Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7.

Θεόδωρος Πανταλάκης

Σύµβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

8.

Ιορδάνης Αϊβάζης

Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

9.

∆ηµήτριος Χατζηγρηγοριάδης

Σύµβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα Βιογραφικά Σηµειώµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρατίθενται στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας (www.eltechanemos.gr.)
ii. Η Γενική Συνέλευση έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου (νόµος 3693/2008 άρθρο 37), η οποία στηρίζει
την προετοιµασία των αποφάσεων του ∆.Σ. και διασφαλίζει την αποτελεσµατική διαχείριση των
ενδεχόµενων συγκρούσεων συµφερόντων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της οικονοµικής πληροφόρησης, της
αποτελεσµατικής λειτουργίας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς
και για την εποπτεία και παρακολούθηση του τακτικού ελέγχου και των θεµάτων που αφορούν στην
αντικειµενικότητα και ανεξαρτησία των νόµιµων ελεγκτών (ανάλυση της λειτουργίας της Επιτροπής
Ελέγχου παρατίθεται στο πεδίο γ της παρούσας δήλωσης).
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας συνέστησε την παρούσα Επιτροπή Ελέγχου κατά τη
συνεδρίαση της στις 28 Μαρτίου 2014 και όρισε ως µέλη της τους κ.κ.:
α/α

Ονοµατεπώνυµο

Θέση

1.

Ιορδάνης Αϊβάζης

Μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

2.

Θεόδωρος Πανταλάκης*

Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό
∆ιοικητικού Συµβουλίου

Μέλος

του

3.

∆ηµήτριος Χατζηγρηγοριάδης

Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό
∆ιοικητικού Συµβουλίου

Μέλος

του

(17) / (88)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

* Ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης έχει αποδεδειγµένη επαρκή γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής.
Η θητεία των µελών της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου λήγει ταυτόχρονα µε τη θητεία των µελών του
παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2015

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
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Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση
οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων
χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές
επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών 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 εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές
και ενοποιηµένες οικονοµικές 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 εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 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 εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 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 εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική τους
επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του
άρθρου 43α του κωδ. Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι

Δέσποινα Μαρίνου

ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Αρ Μ ΣΟΕΛ 17681
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επενδύσεις σε συγγενείς
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις
(βραχυπρόθεσµο µέρος)
∆εσµευµένες καταθέσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια µακροπρόθεσµα
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού
Επιχορηγήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος)
∆άνεια βραχυπρόθεσµα

6
7
9
10

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

243.801.946
16.076.261
5.550.351
667.882
1.950.139
2.907.788
270.954.367

215.159.781
17.740.439
5.572.437
716.508
1.988.461
2.147.585
243.325.211

220.579.467
9.647.087
26.125.616
5.588.800
1.564.881
2.457.421
265.963.273

194.418.102
10.101.060
24.177.139
5.588.800
25.900
1.590.911
1.721.552
237.623.464

12

18.038.294

19.363.525

16.716.038

18.010.138

11
13
14

62.507
18.846.328
22.573.028
59.520.157
330.474.524

89.835
22.281.468
2.702.224
44.437.052
287.762.263

43.875
18.819.179
21.183.896
56.762.988
322.726.261

62.748
21.883.276
1.270.797
41.226.958
278.850.423

15
15
16

24.800.100
70.602.623
7.989.779
7.067.954
110.460.455
4.570.287
115.030.743

18.600.000
43.593.400
7.783.085
2.905.275
72.881.760
4.560.660
77.442.419

24.800.100
70.602.623
7.893.809
14.533.538
117.830.070
117.830.070

18.600.000
43.593.400
7.697.086
10.513.071
80.403.557
80.403.557

18
20
21
19
17
22

116.219.500
2.421.830
177.711
53.897.529
3.943.529
1.457.039
178.117.138

110.926.279
380.150
149.899
58.141.817
3.908.596
1.661.829
175.168.571

111.838.363
2.248.908
177.711
51.163.634
4.011.921
1.299.343
170.739.881

105.626.570
323.618
149.899
55.270.337
3.943.529
1.496.916
166.810.871

17

7.843.350
29.483.293
37.326.643
215.443.781
330.474.524

8.189.349
310.653
26.651.271
35.151.272
210.319.843
287.762.263

6.237.929
27.918.381
34.156.311
204.896.191
322.726.261

6.350.147
166.639
25.119.208
31.635.995
198.446.865
278.850.423

20
11
12

18

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 31 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σηµ.
Πωλήσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

31.630.436

36.891.902

29.197.707

33.876.411

23

(17.320.740)

(18.637.470)

(15.818.922)

(17.132.703)

14.309.696

18.254.432

13.378.785

16.743.708

Έξοδα διοίκησης

23

(2.037.032)

(1.212.113)

(1.592.503)

(1.053.363)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης

24

1.137.759

(4.614.459)

862.348

(4.166.250)

13.410.423

12.427.860

12.648.630

11.524.096

-

-

104.064

-

Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Έσοδα από µερίσµατα
Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις

10

(22.086)

(477)

-

-

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

25

835.516

150.249

799.852

117.704

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)

25

(7.710.825)

(8.904.503)

(7.494.775)

(8.666.733)

6.513.028

3.673.129

6.057.771

2.975.067

27

(1.945.729)

(1.001.785)

(1.825.701)

(934.323)

4.567.299

2.671.344

4.232.070

2.040.744

4.403.984

2.356.109

4.232.070

2.040.744

163.315

315.235

-

-

4.567.299

2.671.344

4.232.070

2.040.744

0,0616

0,0380

0,0592

0,0329

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη χρήσης

Κέρδη χρήσης αποδιδόµενα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής

28

Μη ελέγχουσες συµµετοχές

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε €)

28

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 31 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
Καθαρά κέρδη χρήσης

4.567.299

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1-Ιαν έως

31-∆εκ-13

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

2.671.344

4.232.070

2.040.744

(14.881)

(3.685)

(14.881)

(3.685)

(2.477)

2.983

-

-

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσης (καθαρά,
µετά από φόρους)

(17.357)

(703)

(14.881)

(3.685)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης

4.549.941

2.670.641

4.217.189

2.037.058

4.386.771

2.353.851

4.217.189

2.037.058

163.171

316.790

-

-

4.549.941

2.670.641

4.217.189

2.037.058

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)
Λοιπά

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης
αποδιδόµενα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 31 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες της µητρικής
Μη
ελέγχουσες
συµµετοχές

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

70.527.908

4.243.870

74.771.778

2.356.109

2.356.109

315.235

2.671.344

(3.685)

-

(3.685)

-

(3.685)

-

1.427

1.427

1.555

2.983

-

(3.685)

1.427

(2.258)

1.555

(703)

-

-

(3.685)

2.357.537

2.353.851

316.790

2.670.641

-

-

199.495

(199.495)

-

-

-

31 ∆εκεµβρίου 2013

18.600.000

43.593.400

7.783.085

2.905.275

72.881.760

4.560.660

77.442.419

1 Ιανουαρίου 2014

18.600.000

43.593.400

7.783.085

2.905.275

72.881.760

4.560.660

77.442.419

-

-

-

4.403.984

4.403.984

163.315

4.567.299

Σηµ.

1 Ιανουαρίου 2013
Καθαρό κέρδος χρήσης

Αποθεµατικό
υπέρ το
άρτιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

18.600.000

43.593.400

7.587.275

747.233

-

-

-

-

-

-

-

-

Μετοχικό
κεφάλαιο

Σύνολο

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)
Λοιπά
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
χρήσης (καθαρά, µετά από
φόρους)
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήµατα χρήσης
Μεταφορά από/σε
αποθεµατικά

16

16

Καθαρό κέρδος χρήσης
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)

16

-

-

(14.881)

-

(14.881)

-

(14.881)

-

-

-

(2.333)

(2.333)

(144)

(2.477)

-

-

(14.881)

(2.333)

(17.214)

(144)

(17.357)

-

-

(14.881)

4.401.652

4.386.771

163.171

4.549.941

15

6.200.100

27.009.223

-

-

33.209.323

-

33.209.323

16

-

-

221.575

(221.575)

-

-

-

-

-

-

-

-

(99.984)

(99.984)

-

-

-

(17.398)

(17.398)

(53.559)

(70.958)

24.800.100

70.602.623

7.989.779

7.067.954

110.460.455

4.570.287

115.030.743

Λοιπά
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
χρήσης (καθαρά, µετά από
φόρους)
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήµατα χρήσης
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Μεταφορά από/σε
αποθεµατικά
∆ιανοµή Μερίσµατος
Επίπτωση πωλήσεων και
αλλαγών σε ποσοστό
συµµετοχής σε λοιπές
θυγατρικές
31 ∆εκεµβρίου 2014

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 31 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σηµ.

1 Ιανουαρίου 2013
Καθαρό κέρδος χρήσης

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικό
υπέρ το άρτιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

Αποτελέσµατα
εις νέον

18.600.000

43.593.400

7.520.170

8.652.929

78.366.499

-

-

-

2.040.744

2.040.744

-

-

(3.685)

-

(3.685)

-

-

(3.685)

-

(3.685)

-

-

(3.685)

2.040.744

2.037.058

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
χρήσης (καθαρά, µετά από
φόρους)
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισόδήµατα χρήσης

16

Μεταφορά σε αποθεµατικά

16

-

-

180.601

(180.601)

-

31 ∆εκεµβρίου 2013

18.600.000

43.593.400

7.697.086

10.513.071

80.403.557

1 Ιανουαρίου 2014

18.600.000

43.593.400

7.697.086

10.513.071

80.403.557

-

-

-

4.232.070

4.232.070

-

-

(14.881)

-

(14.881)

-

-

(14.881)

-

(14.881)

-

-

(14.881)

4.232.070

4.217.189

6.200.100

27.009.223

-

-

33.209.323

Καθαρό κέρδος χρήσης
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
χρήσης (καθαρά, µετά από
φόρους)
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήµατα χρήσης

16

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου

15

Μεταφορά σε αποθεµατικά

16

31 ∆εκεµβρίου 2014

-

-

211.604

(211.604)

-

24.800.100

70.602.623

7.893.809

14.533.538

117.830.070

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 31 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Σηµ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

01.01.2014-

01.01.2013-

01.01.2014-

01.01.2013-

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

6.513.028

3.673.129

6.057.771

2.975.067
8.968.145

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

7.490.881

9.713.840

6.864.823

Προβλέψεις

(16.783)

258.373

(14.710)

223.896

Προβλέψεις αποµείωσης Πελατών

226.226

3.250.000

177.781

3.000.000

6,7,19

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

(1.012.312)

(149.772)

(725.917)

(117.704)

7.735.311

8.838.431

7.517.187

8.604.160

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

2.658.888

(2.324.839)

2.442.144

(3.074.382)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

(345.942)

187.738

(80.639)

677.963

(7.505.857)

(7.557.459)

(7.256.472)

(7.329.533)

(352.327)

(1.083.293)

(106.967)

(958.645)

15.391.111

14.806.147

14.875.002

12.968.968

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

25

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
(Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων

6,7

(21.000)

-

(3.500.577)

(122.900)

(38.130.472)

(14.764.270)

(34.936.193)

(14.047.331)

6

142

-

142

-

785.660

105.588

774.330

96.159

∆άνεια (χορηγηθέντα σε) συνδεδεµένα µέρη

-

(50.000)

-

-

Μερίσµατα εισπραχθέντα

-

-

104.064

-

Τόκοι εισπραχθέντες

∆εσµευµένες καταθέσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

3.435.140

(7.985.147)

3.064.097

(7.596.766)

(33.930.530)

(22.693.830)

(34.494.137)

(21.670.839)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

35.133.900

-

35.133.900

-

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

23.082.764

2.552.000

23.082.764

2.102.000

(14.739.783)

(12.650.019)

(14.165.622)

(11.469.280)

(377.562)

(90.101)

-

-

(89.985)

-

-

-

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

(9.998)

-

-

(2.604.126)

(783)

(2.600.780)

-

22.263

-

-

-

(89.221)

-

-

-

Ληφθείσες επιχορηγήσεις

19

2.869.472

19.463.200

2.869.472

19.150.000

Επιστραφείσες επιχορηγήσεις

19

(4.787.500)

-

(4.787.500)

-

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

38.410.223

9.274.297

39.532.234

9.782.720

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

19.870.804

1.386.614

19.913.099

1.080.849

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

14

2.702.224

1.315.610

1.270.797

189.948

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

14

22.573.028

2.702.224

21.183.896

1.270.797

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 31 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
1

Γενικές πληροφορίες

Ο Όµιλος και οι θυγατρικές του δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Η µητρική Εταιρεία έχει συσταθεί την 22η Ιουλίου 1997, είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση
της έδρας της και τα κεντρικά γραφεία της είναι στην Ερµού 25, Κηφισιά. Επίσης είναι κατά 64,5%
θυγατρική της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από τις 22 Ιουλίου 2014.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 27 Μαρτίου 2015 και
τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του
διαδικτύου της Εταιρείας: www.eltechanemos.gr

2
2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Γενικά

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι παρούσες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).
∆εδοµένου ότι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από τις 22 Ιουλίου
2014 οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις
του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007.
Οι παρούσες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή
του ιστορικού κόστους.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και
κρίσης από την ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές
που εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν
σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4.

2.2

Συνέχιση ∆ραστηριότητας

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2014 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα
και τις ταµειακές ροές του Οµίλου µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας.
Μετά από προσεκτική εξέταση και για τους λόγους που εξηγούνται στην ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού
Κινδύνου (σηµείωση 3), ο Όµιλος θεωρεί ότι: (α) η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων στη βάση
της συνεχούς δραστηριότητας δεν επηρεάζεται, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Οµίλου
παρουσιάζονται ορθά σε σχέση µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει ο Όµιλος και (γ) έχουν σχεδιαστεί
προγράµµατα λειτουργίας και δράσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων που ενδέχεται να προκύψουν
αναφορικά µε τις δραστηριότητες του Οµίλου.

(31) / (88)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε την
επανεξέταση των όρων του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το µακροοικονοµικό και
χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα ευµετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονοµική σταθερότητα
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών οργάνων στη χώρα και στο
εξωτερικό. Η οικονοµική αυτή κατάσταση παραµένει βασικός παράγοντας κινδύνου για την Εταιρεία και τον
Όµιλο. Τυχόν αρνητικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα στον τοµέα αυτό πιθανό να έχουν επιπτώσεις στις
δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου, στα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων τους, στη
χρηµατοοικονοµική κατάστασή και στις προοπτικές τους.
Συγκεκριµένα, τυχόν αρνητικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά:
• Την ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να αποπληρώσουν ή αναχρηµατοδοτήσουν υφιστάµενο
δανεισµό
• Την ανακτησιµότητα των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες
• Την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας
• Την ανακτησιµότητα της αξίας των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Οι εξελίξεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ελληνική οικονοµία είναι πέραν του ελέγχου
της Εταιρείας και του Οµίλου και η ∆ιοίκηση δεν είναι σε θέση να τις προβλέψει ή να διαβλέψει τις τυχόν
επιπτώσεις αυτών. Παρ’ όλα αυτά η ∆ιοίκηση εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της,
προκειµένου να διασφαλίσει ότι λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για
την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου.

2.3

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση»
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες
απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
κατάσταση οικονοµικής θέσης.
Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («Σ∆ΛΠ») δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε
ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ
28 (Τροποποίηση). ∆εν υπάρχει επίδραση από την εφαρµογή των παραπάνω προτύπων στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που
παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού
παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο
παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία
οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο
αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η
δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι
µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο
παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο
(protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου.
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∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε
δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν
είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη
µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες
δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι
συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού
συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας,
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που
σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και
µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα
να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το
∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα
αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ
27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές
καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές
καταστάσεις.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε
τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη
δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού
συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης»
H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις
οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις
γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου
κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε
συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την ενοποίηση.
Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων
εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως
επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο
∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων.
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∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων»
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή
µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης
και β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν
έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η
ανακτήσιµη αξία όταν µία Μ∆ΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη
ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του
Οµίλου.
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση»
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει
οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν
κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες
συνθήκες. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 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 που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης
καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες
και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα
από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017)
Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 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. Ο Όµιλος
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το
πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 17
Ιουνίου 2014)
Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει επιβληθεί
από τη 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 ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική
νοµοθεσία η 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.
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∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014)
Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα
προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιούν 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.
∆ΠΧΑ 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’. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση 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. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: ∆ιαρκείς 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 ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς
φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 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.
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός
επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία ασυνέπεια µεταξύ των διατάξεων του ∆ΠΧΑ 10 και του ∆ΛΠ 28 σχετικά
µε την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή
κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η
ζηµιά µιας συναλλαγής που περιλαµβάνει µία δραστηριότητα (είτε µε τη µορφή µιας θυγατρικής είτε όχι).
Μερικό κέρδος ή ζηµιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν
αποτελούν µια δραστηριότητα, ακόµα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη µορφή µιας θυγατρικής.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και της
συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών καταστάσεων και τις
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γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 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.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 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 εφτά ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.
∆ΠΧΑ 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’.
∆ΠΧΑ 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 ∆ΛΠ 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.
∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς»
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση
των λειτουργικών τοµέων.
∆ΠΧΑ 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.
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 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.
∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.

(36) / (88)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού
οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της
από κοινού δραστηριότητας.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 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 ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9.
∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι
αµοιβαίως αποκλειόµενα.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες»
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.
∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάµεσες
περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.
∆ΛΠ 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.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην
ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.
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2.4

Ενοποίηση

(α) Συνένωση επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο
Η απόκτηση από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ των συµµετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε,
αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο, εφόσον, οι επιχειρήσεις που αποκτήθηκαν ελέγχονται
τελικά από το ίδιο µέρος, την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε, τόσο πριν όσο και µετά την συνένωση, και ο έλεγχος αυτός
δεν είναι παροδικός.
Για τις συνενώσεις επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο ο Όµιλος χρησιµοποιεί την µέθοδο “predecessor
accounting”. Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που αποκτώνται αναγνωρίζονται
στις λογιστικές αξίες τους, όπως αυτά παρουσιάζονταν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
τελικής ιθύνουσας εταιρείας. Η διαφορά µεταξύ του κόστους απόκτησης και της συνολικής λογιστικής αξίας
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των επιχείρησεων που αποκτώνται αναγνωρίζονται άµεσα
στα ίδια κεφάλαια. ∆εν αναγνωρίζεται επιπλέον υπεραξία από την απόκτηση. Ο Όµιλος ενσωµατώνει τα
αποτελέσµατα των αποκτηθεισών εταιρειών µόνο από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή.
Ως εκ τούτου, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα της εταιρείας
που πραγµατοποιήθηκαν προγενέστερα της ηµεροµηνίας αυτής.
(β) Θυγατρικές Εταιρείες
Θυγατρικές είναι οι οικονοµικές οντότητες στις οποίες ο Όµιλος έχει τη δυνατότητα να διαµορφώνει τις
χρηµατοοικονοµικές και επιχειρηµατικές πολιτικές τους, συνήθως σε συνδυασµό µε συµµετοχή στο µετοχικό
τους κεφάλαιο µε δικαίωµα ψήφου πέραν του 50%. Η ύπαρξη και η επίδραση των δικαιωµάτων ψήφου που
µπορούν να εξασκηθούν ή να µετατραπούν συνεκτιµούνται για να τεκµηριωθεί ότι ο Όµιλος ελέγχει την
οικονοµική οντότητα. Έλεγχος µπορεί να υπάρχει και σε περιπτώσεις όπου η συµµετοχή στο µετοχικό
κεφάλαιο µε δικαίωµα ψήφου είναι µικρότερη του 50%, αλλά ο Όµιλος είναι σε θέση να εξασκήσει έλεγχο
στις χρηµατοοικονοµικές και επιχειρηµατικές πολιτικές, de facto. De facto έλεγχος υφίσταται όταν ο αριθµός
των δικαιωµάτων ψήφου του Οµίλου, σε σχέση µε τον αριθµό αλλά και την κατανοµή των δικαιωµάτων των
άλλων µετόχων, δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου από τον Όµιλο των χρηµατοοικονοµικών και επιχειρηµατικών
πολιτικών.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται µε ολική ενοποίηση από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και
παύουν να ενοποιούνται κατά την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου απόκτησης. Το κόστος εξαγοράς
υπολογίζεται ως η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που εκχωρούνται, των υποχρεώσεων που έχουν
αναληφθεί ή υφίστανται, και των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που έχουν εκδοθεί κατά την ηµεροµηνία
της συναλλαγής. Τα έξοδα που σχετίζονται µε την εξαγορά καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Τα
εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία
επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του
ποσοστού συµµετοχής. Η διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του µεριδίου της
καθαρής θέσης της θυγατρικής που αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς, αναγνωρίζεται ως
υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την αναλογία του Οµίλου στην εύλογη
αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα.
∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών
του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται εκτός εάν η συναλλαγή
παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των
θυγατρικών είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. Στην Κατάσταση Οικονοµικής
Θέσης της Μητρικής οι θυγατρικές αποτιµώνται στο κόστος µείον την αποµείωση.
(γ) Μεταβολές σε ποσοστά συµµετοχής σε θυγατρικές χωρίς απώλεια ελέγχου
Συναλλαγές µε τους µετόχους µειοψηφίας οι οποίες δεν επηρεάζουν τον έλεγχο που ασκεί ο Όµιλος στη
θυγατρική, επιµετρώνται και καταχωρούνται ως συναλλαγές κεφαλαίου (equity transactions) – δηλαδή ο
χειρισµός είναι ο ίδιος µε αυτόν που ακολουθείται στις συναλλαγές µε τους κύριους µετόχους του Οµίλου. Η
διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που καταβλήθηκε και του αποκτηθέντος σχετικού µεριδίου της λογιστικής
αξίας των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής, αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια. Κέρδη ή ζηµίες που
προκύπτουν από την πώληση στους µετόχους της µειοψηφίας καταχωρούνται επίσης στα ίδια κεφάλαια.
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(δ) Πώληση/παύση ελέγχου θυγατρικής
Μόλις ο Όµιλος παύσει να έχει έλεγχο ή σηµαντική επιρροή στη θυγατρική, το εναποµένον ποσοστό
συµµετοχής επιµετράται εκ νέου στην εύλογη αξία του, ενώ τυχόν διαφορές καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα. Κατόπιν, το περιουσιακό αυτό στοιχείο κατηγοριοποιείται ως συγγενής επιχείρηση,
κοινοπραξία ή χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού µε αξία κτήσης την εύλογη αυτή αξία.
Επιπροσθέτως, ποσά που είχαν προηγουµένως καταχωρηθεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα, θα
λογιστικοποιηθούν όπως στην περίπτωση της πώλησης θυγατρικής κι εποµένως ενδέχεται να
λογιστικοποιηθούν στα αποτελέσµατα.
(ε)

Συγγενείς επιχειρήσεις

Συγγενείς είναι οι οικονοµικές οντότητες, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το
οποίο γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων
ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, η επένδυση σε µία συγγενή επιχείρηση αναγνωρίζεται αρχικά στο
κόστος κτήσης και η λογιστική αξία αυξάνεται ή µειώνεται για να αναγνωρίσει το µερίδιο του επενδυτή στα
κέρδη ή τις ζηµίες της συγγενούς µετά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε
συγγενείς επιχειρήσεις περιλαµβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν
ζηµίες αποµείωσης).
Σε περίπτωση πώλησης ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή επιχείρηση, όπου όµως ο Όµιλος συνεχίζει να
ασκεί σηµαντική επιρροή, µόνο η αναλογία στα ποσά που είχαν προηγουµένως καταχωρηθεί απευθείας στην
καθαρή θέση θα καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα.
Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων µετά την εξαγορά αναγνωρίζεται
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, ενώ το µερίδιο των µεταβολών στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα µετά την
εξαγορά, αναγνωρίζεται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν τη
λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί
των ζηµιών µιας συγγενούς υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συγγενή, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον
ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της
συγγενούς.
Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών επιχειρήσεων
απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες
ζηµιές απαλείφονται επίσης κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές, εκτός εάν η συναλλαγή
παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των
συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από
τον Όµιλο.
(στ)

Από κοινού Συµφωνίες

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 (Συµµετοχές σε κοινοπραξίες) και τη ΜΕ∆ 13 (Από κοινού
ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες - Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες) και πραγµατεύεται
τον τρόπο που οι από κοινού συµφωνίες θα πρέπει να ταξινοµούνται, όταν δύο ή περισσότερα µέρη έχουν
από κοινού έλεγχο. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: κοινές επιχειρήσεις (joint operations) και
κοινοπραξίες (joint ventures). Η ταξινόµηση εξαρτάται από τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών
στη συµφωνία, λαµβάνοντας υπόψη τη δοµή και τη νοµική µορφή της συµφωνίας, τους συµφωνηθέντες
όρους από τα µέρη και, όπου είναι σχετικά, άλλα γεγονότα και συνθήκες.
Κοινές επιχειρήσεις θεωρούνται οι από κοινού συµφωνίες όπου τα µέρη (συµµετέχοντες) που έχουν κοινό
έλεγχο διαθέτουν δικαιώµατα επί των περιουσιακών στοιχείων και ευθύνες επί των υποχρεώσεων του
σχήµατος. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να λογιστικοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις
(καθώς και τα έσοδα και έξοδα) που σχετίζονται µε το µερίδιο τους στο σχήµα.
Κοινοπραξίες θεωρούνται οι από κοινού συµφωνίες όπου τα µέρη (κοινοπρακτούντες) που έχουν κοινό
έλεγχο στις συµφωνίες διαθέτουν δικαιώµατα επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του σχήµατος. Οι
επιχειρήσεις αυτές λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης (η αναλογική ενοποίηση δεν είναι
πλέον επιτρεπτή).
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Πληροφόρηση κατά τοµέα

2.5

Η πληροφόρηση κατά τοµέα συντάσσεται σύµφωνα µε τις εσωτερικές αναφορές χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης που παρέχονται στον Πρόεδρο, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα λοιπά εκτελεστικά µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίοι συνιστούν τον κύριο λήπτη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Ο κύριος
λήπτης επιχειρηµατικών αποφάσεων ευθύνεται για τη διαµόρφωση της στρατηγικής, την κατανοµή των
πόρων και την αξιολόγηση της επίδοσης του κάθε επιχειρηµατικού τοµέα.

2.6

Συναλλαγµατικές µετατροπές

(α)

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης.

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα
παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.
Συναλλαγές και υπόλοιπα

(β)

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την µετατροπή
των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την
ηµεροµηνία ισολογισµού, εφόσον υφίστανται, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές
διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της
εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

2.7

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν
αποµείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όµιλο και το
κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων, εφόσον
υφίστανται, υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής :
-

Κτίρια

20-40

έτη

-

Μηχανολογικός εξοπλισµός (εκτός αιολικών πάρκων)

10

έτη

-

Μηχανολογικός εξοπλισµός αιολικών πάρκων

27

έτη

-

Μηχανολογικός εξοπλισµός υδροηλεκτρικού σταθµού

27

έτη

-

Αυτοκίνητα

6-9

έτη

-

Λοιπός εξοπλισµός

5-10

έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση
τουλάχιστον κάθε τέλος χρήσης.
Για το 2014 αυξήθηκε η ωφέλιµη ζωή των αιολικών πάρκων από 20 σε 27 έτη λόγω επταετούς παράτασης
των συµβάσεων λειτουργίας σύµφωνα µε το Ν. 4254/2014 (Σηµ. 4β). Επιπρόσθετα, η εταιρεία για τα
υπόλοιπα στοιχεία των ενσώµατων παγίων προχώρησε στην επανεκτίµηση της ωφέλιµης ζώης τους.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα (Σηµ. 2.10).
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Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής
τους αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το
χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως.

2.8

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις

(α) Υπεραξία
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του µεριδίου
της καθαρής θέσης της θυγατρικής επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία από
εξαγορές θυγατρικών εταιρειών αναγνωρίζεται στις ασώµατες ακινητοποιήσεις. Η υπεραξία δεν αποσβένεται
και ελέγχεται ετησίως για αποµείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος µείον τις όποιες ζηµιές αποµείωσης.
Ζηµιές από υπεραξία δεν αντιστρέφονται.
Η υπεραξία κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών για την πραγµατοποίηση του ελέγχου
αποµείωσης. Η κατανοµή γίνεται στις µονάδες ή στις οµάδες των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών που
αναµένεται να ωφεληθούν από τις επιχειρηµατικές συνενώσεις στις οποίες δηµιουργήθηκε η υπεραξία και
αναγνωρίζεται σύµφωνα µε το λειτουργικό τοµέα.
Κέρδη και ζηµίες από την πώληση µιας επιχείρησης περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας που
αντιστοιχεί στην επιχείρηση που πωλήθηκε.
Η αρνητική υπεραξία διαγράφεται στα αποτελέσµατα.
(β) Λογισµικό
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται
µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1
έως 5 έτη.
(γ) Άδειες Χρήσης
Οι άδειες χρήσης αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται από
την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας των αιολικών πάρκων, µε τη σταθερή µέθοδο, κατά τη διάρκεια της
ωφέλιµης ζωής τους, η οποία είναι 27 έτη. Οι άδειες χρήσης υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης όταν κάποια
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη (βλ.
σηµ. 2.10).

2.9

Μισθώσεις

Εταιρεία Οµίλου ως µισθωτής
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και περιλαµβάνουν τυχόν κόστος
αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση µίσθωσης.
Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της
ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται
µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας
αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των
χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που
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αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της
µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο
µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους.

2.10 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η
λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την
ανακτήσιµη αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας, µειωµένη µε το
απαιτούµενο για την πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να
δηµιουργηθούν µε βάση την εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές
συνθήκες). Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες
δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός από
υπεραξία, που έχουν υποστεί αποµείωση επανεκτιµούνται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού.

2.11 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης
δεν είναι σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν ζηµία αποµείωσης. Η ζηµιά αποµείωσης για τις εµπορικές
απαιτήσεις δηµιουργείται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει
όλα τα ποσά των απαιτήσεων µε βάση τους συµβατικούς όρους. Σοβαρά προβλήµατα του πελάτη, η
πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η αδυναµία τακτικών πληρωµών θεωρούνται
ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών,
προεξοφληµένη µε το πραγµατικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης.

2.12

∆εσµευµένες Καταθέσεις

Οι δεσµευµένες καταθέσεις είναι ταµειακά ισοδύναµα τα οποία δεν είναι άµεσα διαθέσιµα προς χρήση. Αυτά
τα ταµειακά ισοδύναµα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον Όµιλο µέχρι την επέλευση ενός
συγκεκριµένου χρονικού σηµείου ή γεγονότος στο µέλλον. Στις περιπτώσεις που οι δεσµευµένες καταθέσεις
αναµένεται να χρησιµοποιηθούν εντός διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία της κατάστασης
οικονοµικής θέσης, ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο. Όµως εάν δεν αναµένεται να
χρησιµοποιηθούν εντός διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης,
ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο. Οι δεσµευµένες καταθέσεις γνωστοποιούνται σε
ξεχωριστή γραµµή στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αλλά συνεκτιµώνται µε τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και
Ισοδύναµα και τις Προθεσµιακές Καταθέσεις άνω των 3 µηνών στον υπολογισµό του δείκτη κεφαλαιακής
µόχλευσης.

2.13 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.

2.14 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών
εµφανίζονται απαλλαγµένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήµατος, αφαιρετικά στην καθαρή θέση.

2.15 ∆άνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου
του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα)
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και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Έξοδα δανείων που καταβάλλονται κατά την υπογραφή των νέων πιστώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα του
δανείου εφόσον γίνει ανάληψη µέρους ή και του συνόλου της νέας πιστωτικής γραµµής. Σε αυτή την
περίπτωση καταχωρούνται ως µελλοντικά έξοδα δανείων µέχρι να γίνει η ανάληψη. Εφόσον δεν
χρησιµοποιηθούν τα νέα δάνεια, µερικώς ή ολικά, τότε αυτά τα έξοδα περιλαµβάνονται στα προπληρωθέντα
έξοδα και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια ζωής της σχετικής πιστωτικής γραµµής.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το δικαίωµα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

2.16

Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. Ο φόρος
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός και αν σχετίζεται µε ποσά που έχουν αναγνωριστεί
στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος
αναγνωρίζεται επίσης στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα.
Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών εφόσον υπάρχουν, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία
που έχει θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την
οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήµατα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείµενη
φορολογική νοµοθεσία χρήζει ερµηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που
αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή,
εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό
κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις θα πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα
αποπληρωθούν.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο εάν επιτρέπεται νοµικά ο
συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που
φορολογείται και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει µε συµψηφισµό.

2.17

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωµή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν
αποκτηθεί κατά την άσκηση της συνήθους εµπορικής δραστηριότητας από προµηθευτές. Οι πληρωτέοι
λογαριασµοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν η πληρωµή οφείλεται εντός ενός έτους ή
λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι εµπορικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
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2.18

Παροχές στο προσωπικό

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών
όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Οι πληρωµές καθορίζονται από την εκάστοτε νοµοθεσία και
τους κανονισµούς των ταµείων.
Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα το οποίο καθορίζει ένα
συγκεκριµένο ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόµενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο
συνήθως εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το
ύψος των αποδοχών.
Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στα πλαίσια του οποίου ο Όµιλος
πραγµατοποιεί καθορισµένες πληρωµές σε ένα ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο. Ο Όµιλος δεν έχει καµία νοµική
υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταµείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να
πληρώσει σε όλους τους εργαζοµένους τις παροχές που σχετίζονται µε την υπηρεσία τους στην παρούσα και
τις προηγούµενες χρονικές περιόδους.
Για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών ο Όµιλος πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία του
δηµοσίου σε υποχρεωτική βάση. Ο Όµιλος δεν έχει άλλη υποχρέωση εφόσον έχει πληρώσει τις εισφορές του.
Οι εισφορές αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε προκύπτει οφειλή. Εισφορές που
προπληρώνονται αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα
επιστροφής των χρηµάτων ή συµψηφισµός µε µελλοντικές οφειλές.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, µειωµένη
κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. Η υποχρέωση της καθορισµένης
παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβλεπόµενης
πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών
υπολογίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών χρηµατικών εκροών µε συντελεστή προεξόφλησης το
επιτόκιο των µακροπροθέσµων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης εταιρικών οµολόγων που έχουν διάρκεια
περίπου ίση µε το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές και αλλαγές σε
αναλογιστικές παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα
κατά την περίοδο την οποία προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την
ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες
ηµεροµηνίες: (α) όταν ο Όµιλος δεν µπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και β)
όταν η εταιρία αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 37 και
συµπεριλαµβάνει την καταβολή των παροχών λήξης. Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να
ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές εξόδου υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των
εργαζοµένων που αναµένεται να δεχτούν την προσφορά. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που
οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη
υποχρέωση.

2.19 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε
να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν.
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων, περιλαµβάνονται στις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο κατά αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των
σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

2.20 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.

2.21

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος και για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει µία
παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν
ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης και όταν το απαιτούµενα ποσό µπορεί να
εκτιµηθεί αξιόπιστα.
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφληµένη βάση, όταν είναι σηµαντική η επίδραση της διαχρονικής
αξίας του χρήµατος, µε τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της
αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και του σχετικού κινδύνου της υποχρέωσης. Όταν γίνεται
προεξόφληση των προβλέψεων η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου
αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης
των οικονοµικών καταστάσεων και εάν δεν είναι πλέον πιθανόν ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το
διακανονισµό της δέσµευσης αντιστρέφονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

2.22 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από παραγωγή και πώληση ενέργειας και αναγνωρίζονται κατά την περίοδο
που παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των δανείων χορηγηθέντων και απαιτήσεων, τα έσοδα από τόκους
αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας το επιτόκιο που προεξοφλεί τις µελλοντικές ροές για σκοπούς αποµείωσης.
Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.

2.23

Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ.
∆ιαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις.

3

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

3.1

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς
(συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι
χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές απαιτήσεις,
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και δανεισµός. Οι λογιστικές αρχές
σχετικά µε τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά µέσα περιγράφονται στη Σηµείωση 2.
Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση της µητρικής Εταιρείας
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ειδικότερα από την Κεντρική ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης και
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διαµορφώνεται στα πλαίσια οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παραγώγων και µηπαραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και την βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων.
Κίνδυνος αγοράς

(α)
i)

Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Ο Όµιλος δεν είναι εκτεθειµένος σε κινδύνους από ξένο νόµισµα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις του Οµίλου έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό του νόµισµα. Ο
συναλλαγµατικός κίνδυνος ενδεχοµένως θα προκύψει από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές.
ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων
Ο Όµιλος έχει στο ενεργητικό του σηµαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως και
βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις. Η έκθεση του Οµίλου στον κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια
προέρχεται από τραπεζικά δάνεια µε κυµαινόµενα επιτόκια. Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε διακυµάνσεις
των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική του θέση καθώς
και τις ταµειακές του ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και
να δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά την εµφάνιση απρόοπτων γεγονότων. ∆ιευκρινίζεται ότι τα
τελευταία χρόνια η διακύµανση των επιτοκίων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του περιθωρίου δανεισµού,
λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην ελληνική τραπεζική αγορά και του εκτιµώµενου κινδύνου ελληνικών
εταιρειών και λιγότερο στη µεταβολή των επιτοκίων βάσης (π.χ. Euribor).
Το µεγαλύτερο µέρος του σύνολου των δανείων του Οµίλου είναι σε κυµαινόµενα επιτόκια και το σύνολο
του δανεισµού του είναι σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από µεταβολές των
επιτοκίων του Ευρώ.
Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί
συστηµατικά και σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών
θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σηµαντικοί.
Ο Όµιλος παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των
χρηµατοδοτικών αναγκών των θυγατρικών εταιρειών. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων αλλά και τη
σχέση µεταξύ κυµαινόµενου και σταθερού επιτοκίου λαµβάνονται σε µεµονωµένη βάση.
(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Οι κύριοι πελάτες του Οµίλου είναι η ∆Ε∆∆ΗΕ και το ΛΑΓΗΕ. ∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει στα
διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα και στις επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να
προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τον Όµιλο.
Τα προβλήµατα ρευστότητας που αντιµετώπιζαν οι ∆Ε∆∆ΗΕ και ΛΑΓΗΕ είχαν ως αποτέλεσµα τη ψήφιση
του ν. 4254/2014 (εφεξής «New Deal») περί εξυγίανσης του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 ν.
2773/1999. Καίτοι η εφαρµογή του New Deal έγινε για να εξοµαλυνθούν τα θέµατα ρευστότητας και
βιωσιµότητας του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, υπάρχει ο κίνδυνος τα οικονοµικά του ΛΑΓΗΕ
και του ∆Ε∆∆ΗΕ να µην εξυγιανθούν τελικά, ενδεικτικά είτε επειδή τα µέτρα του New Deal αποδειχθούν
ανεπαρκή για την κάλυψη των υφιστάµενων ελλειµµάτων είτε επειδή οι πιστωτές – παραγωγοί ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. δεν αποδεχθούν τις πολυετείς παρατάσεις των συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας που προσφέρονται ως αντιστάθµισµα στο πλαίσιο του New Deal και αντί αυτών, προσφύγουν σε
δικαστική προστασία για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις τους. Σε οποιαδήποτε από τις ως άνω περιπτώσεις,
ενδέχεται οι ΛΑΓΗΕ και ∆Ε∆∆ΗΕ να µην ανταπεξέλθουν στις συµβατικές τους υποχρεώσεις ή να τεθούν σε
καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης διαρκούντων των σχετικών συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
µε τις εταιρείες του Οµίλου.
Ενδεχόµενη πτώχευση ή εκκίνηση άλλης διαδικασίας συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών του ΛΑΓΗΕ ή
του ∆Ε∆∆ΗΕ εφόσον δεν υπάρξει διάδοχη οντότητα που να αναδεχθεί το σύνολο των υποχρεώσεων του
ΛΑΓΗΕ ή του ∆Ε∆∆ΗΕ και στο µέτρο που το ύψος του οφειλόµενου ποσού αλλά και µελλοντικών οφειλών
από ΛΑΓΗΕ/∆Ε∆∆ΗΕ στον Όµιλο είναι σηµαντικό µπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσµενώς την
επιχειρηµατική δραστηριότητα, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, καθώς και τη
δυνατότητα του Οµίλου να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους.
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(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όµιλος προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του
και τις ανάγκες του σε πιστωτικά όρια γενικότερα (π.χ. ανάγκες σε χρηµατοδότηση, Εγγυητικές Επιστολές
κλπ.). Ο Όµιλος επιδιώκει να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µη χρησιµοποιηµένα τραπεζικά πιστωτικά όρια
για την κάλυψη των αναγκών του.
Η ρευστότητα του Οµίλου παρακολουθείται από τη ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στον ακόλουθο
πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του Οµίλου και της
Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 2013 αντίστοιχα:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31 ∆εκεµβρίου 2014
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Εντός 1 έτους
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
∆άνεια

Μεταξύ 1 και
2 ετών

7.221.579

Μεταξύ 2
και 5 ετών

-

36.785.253

Άνω των 5
ετών

3.943.529

23.095.967

69.478.499

Σύνολο

-

11.165.109

45.168.747

174.528.466

31 ∆εκεµβρίου 2013
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Εντός 1 έτους
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
∆άνεια

Μεταξύ 1 και
2 ετών

Μεταξύ 2
και 5 ετών

-

7.348.685
34.039.840

Άνω των 5
ετών

3.908.596

23.642.723

73.154.934

Σύνολο

-

11.257.281

35.996.474

166.833.971

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31η ∆εκεµβρίου 2014
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια

Εντός 1
έτους

Μεταξύ 1
και 2 ετών

Μεταξύ 2
και 5 ετών

Άνω των 5
ετών

Σύνολο

5.633.307

-

4.011.921

-

9.645.229

35.473.301

22.407.613

67.418.582

43.491.877

168.791.373

31η ∆εκεµβρίου 2013
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια

Εντός 1
έτους

Μεταξύ 1
και 2 ετών

Μεταξύ 2
και 5 ετών

Άνω των 5
ετών

Σύνολο

5.565.712

-

3.908.596

-

9.474.308

32.265.894

22.494.210

70.623.815

33.699.473

159.083.393

(47) / (88)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

Τα παραπάνω ποσά απεικονίζονται στις συµβατικές, µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές και ως εκ τούτου
δεν συµφωνούν µε τα αντίστοιχα ποσά που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αναφορικά µε τα
κονδύλια Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και ∆άνεια.
Στην ανάλυση Προµηθευτών και Λοιπών υποχρεώσεων δεν συµπεριλαµβάνονται τα ποσά από
Προκαταβολές Πελάτων και Ασφαλιστικοί Οργανισµοί και λοιποί φόροι/τέλη.

Ανάλυση Ευαισθησίας ∆ανείων του Οµίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων
Μια ευλόγως πιθανή µεταβολή των επιτοκίων κατά είκοσι πέντε µονάδες βάσης (αύξηση/µείωση 0.25%) θα
είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση / αύξηση των κερδών προ φόρων της χρήσης του 2014, κρατώντας όλες τις
άλλες µεταβλητές σταθερές, κατά ευρώ 255.409 (2013: ευρώ 235.271). Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα
µεταβολή στα προ φόρων κέρδη υπολογίζεται στα υπόλοιπα των δανείων µε κυµαινόµενο επιτόκιο στο τέλος
χρήσης και δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα.
Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας, µια ευλόγως πιθανή µεταβολή των επιτοκίων κατά είκοσι πέντε µονάδες
βάσης (αύξηση/µείωση 0.25%) θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση / αύξηση των κερδών προ φόρων της
χρήσης του 2014, κρατώντας όλες τις άλλες µεταβλητές σταθερές, κατά ευρώ 239.168 (2013: ευρώ 216.816).
Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα µεταβολή στα προ φόρων κέρδη υπολογίζεται στα υπόλοιπα των δανείων
µε κυµαινόµενο επιτόκιο στο τέλος χρήσης και δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων
τόκων από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα.
(δ) Λοιποί Κίνδυνοι– πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις
Τα προηγούµενα έτη το Ελληνικό ∆ηµόσιο επέβαλλε έκτακτες φορολογικές εισφορές που επηρέασαν
σηµαντικά τα αποτελέσµατα του Οµίλου. ∆εδοµένης της τρέχουσας δηµοσιονοµικής θέσης του Ελληνικού
∆ηµοσίου, πρόσθετα φορολογικά µέτρα µπορεί να επιβληθούν, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά
τη χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου.

3.2

∆ιαχείριση Κεφαλαίων

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας του Οµίλου, την
επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική της ικανότητα.
Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Οµίλου θα πρέπει να αξιολογηθεί ο καθαρός
δανεισµός (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα).
Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου στις 31.12.2014 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
Σύνολο δανείων
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (1)
Καθαρός ∆ανεισµός/∆ιαθέσιµα
Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου
Σύνολο Κεφαλαίων
∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-∆εκ.-14
31-∆εκ.-13
29.483.293
26.651.271
116.219.500
110.926.279
145.702.793
137.577.550
41.419.356
24.983.692
104.283.437
115.030.743
219.314.180

112.593.858
77.442.419
190.036.277

47,55%

59,25%

(1)

Στα συνολικά Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του 2014 (ευρώ 22.573.028) έχουν προστεθεί οι ∆εσµευµένες καταθέσεις (ευρώ
18.846.328). Αντίστοιχα, στα συνολικά Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του 2013 (ευρώ 2.702.224) έχουν προστεθεί οι ∆εσµευµένες
καταθέσεις (ευρώ 22.281.468)
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Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης στις 31.12.2014 για τον Όµιλο υπολογίζεται σε 47,55% (2013: 59,25%).
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) προς το σύνολο των
κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός).

3.3

Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού
κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα µε τον τρόπο προσδιορισµού της εύλογης αξίας τους:
-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία
προσδιορίζεται από τις τιµές αγοράς (µη προσαρµοσµένες) οµοίων στοιχείων.
-Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται µε
δεδοµένα της αγοράς, είτε άµεσα (τιµές) είτε έµµεσα (παράγωγα τιµών).
-Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται µε παρατηρήσεις από την αγορά,
παρά βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιµήσεις.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται µια σύγκριση, των λογιστικών αξιών των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων του Οµίλου που διακρατούνται στο αποσβεσµένο κόστος και των εύλογων αξιών τους:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Λογιστική αξία
31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Εύλογη αξία
31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες

15.653.521

18.281.752

15.653.521

18.281.752

∆εσµευµένες καταθέσεις

18.846.328

22.281.468

18.846.328

22.281.468

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

22.573.028

2.702.224

22.573.028

2.702.224

145.702.793

137.577.550

148.341.497

140.951.655

4.198.941

4.255.348

4.198.941

4.255.348

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
∆άνεια µακροπρόθεσµα & βραχυπρόθεσµα
Προµηθευτές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Λογιστική αξία

Εύλογη αξία

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες

14.871.218

17.461.410

14.871.218

17.461.410

∆εσµευµένες καταθέσεις

18.819.179

21.883.276

18.819.179

21.883.276

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

21.183.896

1.270.797

21.183.896

1.270.797

139.756.744

130.745.778

142.454.257

134.156.163

3.995.794

4.016.811

3.995.794

4.016.811

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
∆άνεια µακροπρόθεσµα & βραχυπρόθεσµα
Προµηθευτές

Η εύλογη αξία των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων, των δεσµευµένων καταθέσεων, των πελατών, και
των προµηθευτών προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες. Η εύλογη αξία των δανείων προσδιορίζεται µε βάση
την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών και περιλαµβάνονται στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας
εύλογης αξίας.
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Εύλογες αξίες ∆ανείων

3.4

Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσµων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία, καθώς η επίδραση της
προεξόφλησης είναι µη σηµαντική. Η λογιστική αξία των δανείων κυµαινόµενου επιτοκίου αντανακλά την
εύλογη αξία τους. Σε ενοποιηµένο επίπεδο, για τα δάνεια σταθερού επιτοκίου της 31.12.2014, λογιστικής
αξίας ευρώ 43.539.393 η εύλογη αξία υπολογίζεται σε ευρώ 46.178.096 (στις 31.12.2013 για δάνεια
σταθερού επιτοκίου λογιστικής αξίας ευρώ 43.469.254 η εύλογη αξία υπολογίζεται σε ευρώ 46.843.360).
Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας, για τα δάνεια σταθερού επιτοκίου της 31.12.2014, λογιστικής αξίας ευρώ
44.089.393 η εύλογη αξία υπολογίζεται σε ευρώ 46.786.905 (στις 31.12.2013 για δάνεια σταθερού
επιτοκίου λογιστικής αξίας ευρώ 44.019.254 η εύλογη αξία υπολογίζεται σε ευρώ 47.429.640).
Για τα δάνεια προς την υπερκέιµενη µητρική και προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη της 31.12.2014, σε
ενοποιηµένο επίπεδο, λογιστικής αξίας ευρώ 900.000 η εύλογη αξία υπολογίζεται σε ευρώ 943.622 (στις
31.12.2013 για τα αντίστοιχα δάνεια λογιστικής αξίας ευρώ 900.000 η εύλογη αξία υπολογίζεται σε ευρώ
923.165). Περιλαµβάνονται στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας.

Συγκριτικές πληροφορίες

3.5

Όπου έχει κριθεί απαραίτητο, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές
στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές

4

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα
και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν ενδέχεται να
εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά γεγονότα σε σχέση µε
τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις του Οµίλου. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι
υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης του Οµίλου σε σχέση µε
τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς
τους υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων του Οµίλου.
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µελλοντικά ουσιώδεις
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων έχουν ως εξής:
(α) Προβλέψεις
(i)

Ενδεχόµενη πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος
Σύµφωνα µε την ΥΑ 1726/2003 Αρθ 9 παρ. 4, οι εταιρείες που εκµεταλλεύονται αιολικά πάρκα,
θα πρέπει µε τη λήξη λειτουργίας του Σταθµού Παραγωγής Ενέργειας να αποµακρύνουν τις
εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσουν το τοπίο στην αρχική του µορφή.
Ο Όµιλος, για τα αιολικά πάρκα που είναι σε λειτουργία, έχει προσδιορίσει τη σχετική πρόβλεψη
κόστους αποµάκρυνσης του εξοπλισµού και αποκατάστασης του χώρου. Ο υπολογισµός έχει γίνει
βάση εκτίµησης µηχανικού για το µελλοντικό κόστος αποκατάστασης ανά MW.

(ii)

Φόρος εισοδήµατος
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος.
Εάν το τελικό αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου, όπως αυτό αναφέρεται στο φορολογικό
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πιστοποιητικό, είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο
εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.
(iii) Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις
Ο Όµιλος έχει εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Η ∆ιοίκηση αξιολογεί την έκβαση των υποθέσεων
και, εάν υπάρχει πιθανότητα αρνητικής έκβασης τότε ο Όµιλος προβαίνει στο σχηµατισµό των
απαραίτητων προβλέψεων. Οι προβλέψεις, όπου απαιτούνται, υπολογίζονται µε βάση την παρούσα
αξία των εκτιµήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα χρειαστεί για την διευθέτηση των
αναµενόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Η
παρούσα αξία βασίζεται σε έναν αριθµό παραγόντων που απαιτεί την άσκηση κρίσης.
(β) Εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής και υπολειµµατικής αξίας περιουσιακών στοιχειών
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής καθώς και της υπολειµµατικής αξίας
των ενσώµατων παγίων καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται
είτε µέσω απόκτησής τους είτε µέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. Η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής
ενός περιουσιακού στοιχείου είναι θέµα κρίσης, που βασίζεται στην εµπειρία του Οµίλου από
όµοια περιουσιακά στοιχεία. Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού
στοιχείου επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα και
τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.
Την 7.4.2014 δηµοσιεύτηκε το ΦΕΚ που επικύρωσε τον ν. 4254/2014 για «ρυθµίσεις για την
εξυγίανση του ειδικού λογαριασµού του άρθρου 40 ν.2773/1999», µετά την ψήφιση του οποίου δεν
αναµένεται στο άµεσο µέλλον διαφοροποίηση στα τιµολόγια των ΑΠΕ και προβλέπει µεταξύ
άλλων την παράταση των συµβάσεων λειτουργίας για µία επιπλέον 7ετία µετά τη λήξη ισχύος
τους. Αυτό είχε ως συνέπεια την αλλαγή της ωφέλιµης ζωής του µηχανολογικού εξοπλισµού των
αιολικών πάρκων από 20 έτη σε 27 έτη. Σε ενοποιηµένο επίπεδο αν η ωφέλιµη ζωή παρέµενε στα
20 έτη τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2014 θα επιβαρύνονταν κατά ποσό ευρώ 2.614.299 (σε
επίπεδο µητρικής ποσό ευρώ 2.507.937).
(γ) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται στην
προεξοφληµένη παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών αποζηµιώσεων των υπαλλήλων που θα
έχουν καταστεί δεδουλευµένες στο τέλος της χρήσης, µε βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές
καθίστανται δεδουλευµένες από τους υπαλλήλους ισοµερώς κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους
περιόδου. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση χρηµατοοικονοµικών και
αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από τη ∆ιοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά µε τα
επιτόκια προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των µισθών, τα ποσοστά θνησιµότητας και
ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και λοιπούς παράγοντες. Λόγω του µακροπρόθεσµου
χαρακτήρα των εν λόγω προβλέψεων, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σηµαντικό βαθµό
αβεβαιότητας.
(δ )Αποµείωση αδειών χρήσης
Ο Όµιλος αξιολογεί κατά την κρίση του κατά πόσο υπάρχουν βάσιµες και αντικειµενικές ενδείξεις
ότι µία άδεια χρήσης έχει υποστεί αποµείωση. Οι άδειες χρήσης εξετάζονται για τυχόν αποµείωση
όταν τα γεγονότα ή οι µεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να
µην είναι ανακτήσιµη. Όπου η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της λογιστικής αξίας τους, οι
άδειες χρήσης αποµειώνονται στο ανακτήσιµο ποσό. Τα ανακτήσιµα ποσά των αδειών χρήσης
προσδιορίζονται µε βάση τη µέθοδο της αξίας χρήσης. Η αξία χρήσης υπολογίζεται
χρησιµοποιώντας προβλέψεις ταµειακών ροών που βασίζονται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό
της ∆ιοίκηση και τις προβλέψεις έως το πέρας της ωφέλιµης ζωής της εκάστοτε άδειας χρήσης
βάσει της σχετικής σύµβασης µε την αρµόδια αρχή.
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5

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον τοµέα της κατασκευής και
λειτουργίας µονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος µε την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
κυρίως του Αιολικού ∆υναµικού.
Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας υπάρχει µόνο ένας επιχειρηµατικός τοµέας, ο τοµέας της κατασκευής
και λειτουργίας µονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος µε την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, και συνεπώς δεν παρουσιάζεται η ανάγκη για πληροφόρηση σε περισσότερους τοµείς.
Τα αποτελέσµατα και τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα για τη χρήση έως 31 ∆εκεµβρίου 2014
παρουσιάζονται στις σηµειώσεις της παρούσας ετήσιας οικονοµικής έκθεσης.

6

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οικόπεδα
& Κτίρια

Μεταφορικά
µέσα

Μηχ/κός
Εξοπλισµός

Έπιπλα και
εξαρτήµατα

Ακινητ. υπό
εκτέλεση

741.399
-

78.075
5.500
-

210.809.038
145.921
1.889.000

318.910
8.331
-

27.329.091
14.604.518
-

239.276.512
14.764.270
1.889.000

5.489.477
6.230.875

83.575

23.522.056
236.366.015

327.241

(29.011.533)
12.922.077

255.929.782

6.230.875
-

83.575
-

236.366.015
59.417
66.000
-

327.241
16.890
(142)

12.922.077
(25.440)
38.053.594
-

255.929.782
(25.440)
38.129.902
66.000
(142)

765.360

-

(765.360)

-

-

-

31 ∆εκεµβρίου 2014

6.996.235

83.575

(180.305)
235.545.767

343.989

50.950.231

(180.305)
293.919.797

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις χρήσης
31 ∆εκεµβρίου 2013

(219.579)
(219.579)

(33.182)
(7.863)
(41.044)

(28.973.692)
(11.266.223)
(40.239.915)

(240.717)
(28.746)
(269.463)

-

(29.247.591)
(11.522.411)
(40.770.001)

(219.579)
(235.942)

(41.044)
(13.152)

(40.239.915)
(9.072.503)

(269.463)
(26.253)

-

(40.770.001)
(9.347.850)

(140.713)
(596.234)

(54.196)

140.713
(49.171.705)

(295.715)

-

(50.117.851)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου
2013

6.011.296

42.531

196.126.099

57.778

12.922.077

215.159.781

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου
2014

6.400.001

29.379

186.374.062

48.274

50.950.231

243.801.946

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες εκτός από leasing
Προσθήκες µε leasing
Αναταξινοµήσεις από Ακιν. υπό
εκτέλεση
31 ∆εκεµβρίου 2013
1 Ιανουαρίου 2014
Πώληση θυγατρικής
Προσθήκες εκτός από leasing
Προσθήκες µε leasing
Πωλήσεις / διαγραφές
Αναταξινόµηση από Μηχ. Εξοπλισµό σε
Κτίρια
Μείωση πρόβλεψης αποκατάστασης
περιβάλλοντος

1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις χρήσης
Αναταξινόµηση από Μηχ. Εξοπλισµό σε
Κτίρια
31 ∆εκεµβρίου 2014
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Μισθωµένα πάγια που περιλαµβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης:
31-∆εκ-14
Μηχ/κός
Εξοπλισµός
Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες
χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία

4.110.800
(738.705)
3.372.095

31-∆εκ-13
Μηχ/κός
Εξοπλισµός

Σύνολο
4.110.800
(738.705)
3.372.095

4.044.800
(578.682)
3.466.118

Σύνολο
4.044.800
(578.682)
3.466.118

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Μηχ/κός
Έπιπλα και
Εξοπλισµός εξαρτήµατα

Οικόπεδα
& Κτίρια

Μεταφορικά
µέσα

Ακινητ. υπό
εκτέλεση

1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες εκτός από leasing
Αναταξινοµήσεις από Ακιν. υπό
εκτέλεση
31 ∆εκεµβρίου 2013

606.343
-

78.075
-

198.315.294
92.194

298.800
7.388

17.216.118
13.947.749

216.514.630
14.047.331

606.343

78.075

22.332.534
220.740.023

306.188

(22.332.534)
8.831.333

230.561.962

1 Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες εκτός από leasing
Πωλήσεις / διαγραφές
Αναταξινόµηση από Μηχ. Εξοπλισµό σε
Κτίρια
Μείωση πρόβλεψης αποκατάστασης
περιβάλλοντος
31 ∆εκεµβρίου 2014

606.343
-

78.075
-

220.740.023
59.417
-

306.188
16.890
(142)

8.831.333
34.859.315
-

230.561.962
34.935.623
(142)

765.360

-

(765.360)

-

-

-

1.371.703

78.075

(175.161)
219.858.919

322.936

43.690.648

(175.161)
265.322.281

-

(33.182)
(7.808)
(40.989)

(25.262.874)
(10.587.919)
(35.850.793)

(225.904)
(26.173)
(252.077)

-

(25.521.960)
(10.621.899)
(36.143.859)

Σύνολο

Κόστος

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις χρήσης
31 ∆εκεµβρίου 2013
1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις χρήσης
Αναταξινόµηση από Μηχ. Εξοπλισµό σε
Κτίρια
31 ∆εκεµβρίου 2014

(30.614)

(40.989)
(12.492)

(35.850.793)
(8.531.226)

(252.077)
(24.623)

-

(36.143.859)
(8.598.955)

(140.713)
(171.328)

(53.481)

140.713
(44.241.306)

(276.700)

-

(44.742.815)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου
2013

606.343

37.086

184.889.230

54.111

8.831.333

194.418.102

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου
2014

1.200.376

24.594

175.617.613

46.236

43.690.648

220.579.467

Μισθωµένα πάγια που περιλαµβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης:
31-∆εκ-14
Μηχ/κός
Εξοπλισµός

Σύνολο

31-∆εκ-13
Μηχ/κός
Εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες χρηµατοδοτικές
µισθώσεις
Συσσωρευµένες αποσβέσεις

2.155.800
(587.600)

2.155.800
(587.600)

2.155.800
(503.122)

2.155.800
(503.122)

Καθαρή αναπόσβεστη αξία

1.568.200

1.568.200

1.652.678

1.652.678

Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρίας στη θέση «∆ιλινάτα» του νοµού Κεφαλληνίας έχει εγγραφεί η
υπ΄άρίθµ. 6701/17-01-2011 υποθήκη σε ασφάλεια της από 16.11.2010 Σύµβασης Οµολογιακού ∆ανείου
ποσού € 50 εκ.
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Οι προσθήκες της χρήσης τόσο σε ενοποιηµένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο αφορούν κυρίως τα έργα που
εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου του Οµίλου όπως αυτό παρουσιάστηκε στο
εγκεκριµένο ενηµερωτικό δελτίο.

7

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ
Λογισµικό
Άδεια
Σύνολο
χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Λογισµικό
Άδεια
Σύνολο
χρήσης

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2013

42.492

19.301.508

19.343.999

42.492

11.260.991

11.303.482

31 ∆εκεµβρίου 2013

42.492

19.301.508

19.343.999

42.492

11.260.991

11.303.482

1 Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές

42.492
570
-

19.301.508
(1.195.458)

19.343.999
570
(1.195.458)

42.492
570
-

11.260.991
-

11.303.482
570
-

31 ∆εκεµβρίου 2014

43.062

18.106.050

18.149.111

43.062

11.260.991

11.304.053

1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις χρήσης

(42.492)
-

(960.162)
(600.907)

(1.002.654)
(600.907)

(42.492)
-

(579.965)
(579.965)

(622.457)
(579.965)

31 ∆εκεµβρίου 2013

(42.492)

(1.561.069)

(1.603.561)

(42.492)

(1.159.930)

(1.202.422)

1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις χρήσης

(42.492)
(570)

(1.561.069)
(468.721)

(1.603.561)
(469.291)

(42.492)
(570)

(1.159.930)
(453.973)

(1.202.422)
(454.543)

31 ∆εκεµβρίου 2014

(43.062)

(2.029.790)

(2.072.851)

(43.062)

(1.613.903)

(1.656.965)

Αναπόσβεστη αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2013

-

17.740.439

17.740.439

-

10.101.060

10.101.060

Αναπόσβεστη αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2014

-

16.076.261

16.076.261

-

9.647.087

9.647.087

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Οι άδειες χρήσης υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική
αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία
του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του.

Στη γραµµή πωλήσεις ποσό ευρώ 1.195.458 αφορά άδεια χρήσης της θυγατρικής ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΕ η οποία πωλήθηκε σε τρίτους στο γ’ τρίµηνο του 2014.
Έλεγχος αποµείωσης αδειών χρήσης
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε πεπερασµένη ωφέλιµη ζωή αφορούν άδειες χρήσης στον κλάδο
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, κυρίως σε αιολικά πάρκα. Τα εν λόγω άυλα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται
σε ευρώ 16,1 εκατ.

Τα ανακτήσιµα ποσά των ανωτέρω άυλων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίστηκαν µε βάση τη µέθοδο της
αξίας χρήσης. Η αξία χρήσης υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας προβλέψεις ταµειακών ροών που βασίστηκαν
στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό από τη ∆ιοίκηση και τις προβλέψεις έως το πέρας της ωφέλιµης ζωής του
εκάστοτε άυλου στοιχείου βάσει της σχετικής σύµβασης µε την αρµόδια αρχή.
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Παραδοχές
Οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τη ∆ιοίκηση κατά τον υπολογισµό των προβλέψεων των
ταµειακών ροών στα πλαίσια διενέργειας του ελέγχου για την αποµείωση της αξίας των άυλων περιουσιακών
στοιχείων είναι οι ακόλουθες:

•

Επιτόκιο προεξόφλησης (προ φόρων): από 8,50% έως 9,60%

•

Προβλεπόµενες πωλήσεις: Τα έσοδα των αιολικών πάρκων παραµένουν αµετάβλητα για όλη την
προβλεπόµενη περίοδο, δεδοµένου ότι υπάρχουν συµφωνίες για συγκεκριµένες τιµές πώλησης της
παραγόµενης ενέργειας.

•

Προϋπολογιστικά περιθώρια κέρδους: Τα προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού κέρδους
(EBITDA) υπολογίστηκαν µε βάση τα πραγµατικά ιστορικά στοιχεία των τελευταίων ετών, κατόπιν
προσαρµογής για τις επιπτώσεις του νέου νοµοθετικού πλαισίου για τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και προκειµένου να λάβουν υπόψη τα µειωµένα έξοδα συντήρησης για τις άδειες που
αφορούν σε νέα πάρκα. Στην προβλεπόµενη περίοδο µέχρι τη λήξη των αδειών, το λειτουργικό
κόστος εκτιµάται ότι θα κυµανθεί µεταξύ 65% και 85%.

•

Αναφορικά µε το κεφάλαιο κίνησης, η ∆ιοίκηση βασίσθηκε πλήρως σε ιστορικά στοιχεία, κατόπιν
προσαρµογής για τις επιπτώσεις του νέου νοµοθετικού πλαισίου (όπως κρίθηκε απαραίτητο).

Με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου αποµείωσης κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014 το ανακτήσιµο ποσό των
ανωτέρω άυλων περιουσιακών στοιχείων εµφανίζεται µεγαλύτερο από την εκάστοτε λογιστική αξία τους και
ως εκ τούτου δεν προέκυψαν ζηµίες αποµείωσης αναφορικά µε τα ως άνω άυλα στοιχεία ενεργητικού.
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Συµµετοχές Οµίλου

8

8α. Οι εταιρείες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους Ενοποίησης την 31.12.2014
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
% ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΜΕΣΟ

ΕΜΜΕΣΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ

2

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ ΑΕ

3

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ

50,99%

50,99%

2010, 2012-2014*

4

ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ

100,00%

100,00%

2010, 2012-2014*

5

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ

100,00%

100,00%

2010, 2012-2014*

6

ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

100,00%

100,00%

2010, 2012-2014*

7

ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ

8

ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

9

ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ

10

ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕΕ
∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΕΛΛΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΑΕ

11
12

15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ 1- ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ- ΑΙΟΛΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ 2 - ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ- ΑΙΟΛΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

16

Κ/Ξ ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ - ΣΙΕΤΗΣ Θ.

13
14

57,55%

57,55%

2010, 2012-2014*

100,00%

100,00%

2010, 2012-2014*

80,00%

80,00%

2010, 2012-2014*

100,00%

100,00%

2010, 2012-2014*

57,00%

57,00%

2010, 2012-2014*

100,00%

100,00%

2010, 2012-2014*

51,00%

51,00%

2010, 2012-2014*

100,00%

100,00%

2010, 2012-2014*

99,00%

99,00%

2010-2014
2010-2014

80,00%

20,00%

100,00%

80,00%
99,00%

20,00%

100,00%

2010-2014

99,00%

2010-2014

* Mε αστερίσκο (*) σηµειώνονται οι εταιρείες του Οµίλου που έχουν έδρα στην Ελλάδα, ελέγχονται υποχρεωτικά από ελεγκτικά
γραφεία και έλαβαν πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης για τις χρήσεις του 2011, 2012 και 2013. Σύµφωνα µε τη σχετική
νοµοθεσία, οι οικονοµικές χρήσεις 2011, 2012 και 2013 θα πρέπει να θεωρούνται οριστικές για σκοπούς φορολογικού ελέγχου µετά από
δεκαοκτώ µήνες από την υποβολή της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Με βάση την απόφαση
ΠΟΛ 1236/18.10.2013 του Υπουργείου Οικονοµικών, η οικονοµική χρήση 2011 θεωρείται οριστική από την 30η Απριλίου 2014.

8β. Οι εταιρείες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης είναι οι εξής:
% ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

50,00%

50,00%

2010-2014

2

ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

50,00%

50,00%

2010-2014

Α/Α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΜΕΣΟ

ΕΜΜΕΣΟ

Το αποτέλεσµα στη γραµµή Κέρδη / (ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις που εµφανίζεται στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων και αφορά ζηµιές για τη χρήση 2014 ποσού ευρώ 22.086 διαµορφώνεται από τις ζηµιές των
εταιρειών ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το αντίστοιχο ποσό της χρήσης 2013, ζηµιές ποσού ευρώ 477 διαµορφώνεται από τις ζηµιές των
ίδιων εταιρειών.

(56) / (88)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

9

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Η µεταβολή της λογιστικής αξίας των επενδύσεων της µητρικής σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται είχε ως
εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην αρχή της χρήσης
Προσθήκες- αύξηση κόστους συµ/χής
(Πωλήσεις)

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

24.177.139

24.054.239

3.619.339

122.900

(1.578.000)

-

(92.862)

-

26.125.616

24.177.139

Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Στο τέλος της χρήσης

Στο γ’ τρίµηνο του 2014 πωλήθηκε η εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ, µε κέρδος σε επίπεδο Οµίλου
ποσό ευρω 198.882.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικές οικονοµικές πληροφορίες για τις θυγατρικές µε τις πιο
σηµαντικές µη ελέγχουσες συµµετοχές για τον Όµιλο:
Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13
735.264
805.833
736.398
755.330

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Καθαρά κυκλοφορούντα στοιχεία

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13
1.357.687
1.537.248
1.160.071
1.392.345

ΑΙΟΛΙΚΗ
ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13
267.284
543.328
10.468
40.650

(1.135)

50.503

197.616

144.903

256.816

502.678

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

8.763.212
3.896.532

9.083.077
4.413.373

8.172.271
3.842.573

8.518.621
4.281.184

533.506
256.544

581.697
248.076

Καθαρά µη κυκλοφορούντα
στοιχεία

4.866.680

4.669.704

4.329.698

4.237.437

276.962

333.621

Ίδια κεφάλαια

4.865.545

4.720.207

4.527.314

4.382.340

533.778

836.299

Μη ελέγχουσες συµµετοχές

2.092.185

2.029.689

2.218.384

2.147.346

261.552

409.787

Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ
1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
Πωλήσεις
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήµατα χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήµατα χρήσης
αποδιδόµενα σε µη
ελέγχουσες συµµετοχές
Μερίσµατα πληρωθέντα σε
µη ελέγχουσες συµµετοχές

ΑΙΟΛΙΚΗ
ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
1-Ιαν έως

31-∆εκ-13

31-∆εκ-14

1-Ιαν έως

31-∆εκ-13

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

1.214.969
202.617
(57.279)
-

1.433.327
404.222
(58.174)
-

936.643
187.427
(42.453)
-

1.227.309
336.426
(69.872)
-

281.118
126.324
(42.715)
-

354.855
165.542
(77.935)
-

145.338

346.048

144.974

266.555

83.610

87.607

62.495

148.801

71.037

130.612

40.969

42.928

-

-

-

-

99.984

-
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

Συνοπτική Κατάσταση Ταµειακών Ροών
ΑΝΕΜΟΣ
ΑΛΚΥΟΝΗΣ
31-∆εκ-14

∆ΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
31-∆εκ-14

ΑΙΟΛΙΚΗ
ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ
31-∆εκ-14

Ταµειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

423.781
(48.865)

503.051
(194.997)

238.748
(117)

Καταβεβληµένοι φόροι

(27.025)

(98.289)

(41.154)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες

347.892

209.766

197.477

2.628

379.167

101

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες

(522.783)

(428.940)

(386.131)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης

(172.264)

159.992

(188.552)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

444.385

619.866

299.818

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

272.122

779.858

111.266
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Επενδύσεις σε Συγγενείς
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην αρχή της χρήσης

31-∆εκ-13

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

5.572.437

5.572.914

5.588.800

5.588.800

(22.086)

(477)

-

-

5.550.351

5.572.437

5.588.800

5.588.800

Μερίδιο κέρδους/ ζηµιάς (µετά από φόρους)
Στο τέλος της χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31-∆εκ-14

Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις συγγενείς επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2014 & 2013:

Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

ΣΥΝΟΛΟ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

Κυκλοφορούν
Ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα

107

110

107

232

215

343

Λοιπές βραχυπρόθεσµες
απαιτήσεις

479

19.899

819

19.413

1.298

39.313

Σύνολο κυκλοφορούντος
ενεργητικού
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

587
8.062

20.010
4.406

926
6.989

19.645
3.665

1.512
15.051

39.655
8.072

Σύνολο βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων

8.062

4.406

6.989

3.665

15.051

8.072

96.962
89.486

96.475
112.078

93.169
87.106

92.705
108.685

190.131
176.592

189.180
220.763

Μη Κυκλοφορούν
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ίδια κεφάλαια
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος
ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ
1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ
1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

ΣΥΝΟΛΟ
1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

Ζηµιές προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρές (ζηµιές) χρήσης

(23.079)
487
(22.592)

(2.381)
1.820
(562)

(22.043)
464
(21.579)

(2.367)
1.974
(393)

(45.122)
951
(44.171)

(4.748)
3.794
(955)

Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήµατα χρήσης

(22.592)

(562)

(21.579)

(393)

(44.171)

(955)

Συνοπτικές οικονοµικές πληροφορίες - Συµφωνία
ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ
1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
έναρξης χρήσης
Καθαρές (ζηµιές) χρήσης
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
λήξης χρήσης
Ποσοστό σε συγγενείς (50%,
50%)
Υπεραξία
Επενδύσεις σε συγγενείς
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ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ
1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

ΣΥΝΟΛΟ
1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

112.078
(22.592)

112.640
(562)

108.685
(21.579)

109.078
(393)

220.763
(44.171)

221.718
(955)

89.486

112.078

87.106

108.685

176.592

220.763

44.743
3.484.041
3.528.784

56.039
3.484.041
3.540.080

43.553
1.978.014
2.021.567

54.343
1.978.014
2.032.357

88.296
5.462.055
5.550.351

110.382
5.462.055
5.572.437

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-∆εκ-14

Στην αρχή της χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31-∆εκ-13

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

2.078.295

2.165.521

1.653.659

2.694

-

2.694

-

(68.343)

(87.226)

(47.597)

(60.139)

Στη λήξη της χρήσης

2.012.646

2.078.295

1.608.756

1.653.659

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

1.950.139

1.988.461

1.564.881

1.590.911

62.507

89.835

43.875

62.748

2.012.646

2.078.295

1.608.756

1.653.659

Προσθήκες
(Έξοδο χρήσης)

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο

1.713.798

Το υπόλοιπο του λογαριασµού προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις, σε ενοποιηµένο επίπεδο, κατά
την 31.12.2014 αποτελείται κυρίως από τα κάτωθι ποσά:
i.

Ποσό ευρώ 1.608.756 (31.12.2013: ευρώ 1.653.659), το οποίο προέρχεται από τη µητρική εταιρεία,
αφορά παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης δασικής έκτασης για την εγκατάσταση των Αιολικών Πάρκων
στις θέσεις Αγ. ∆υνατή Κεφαλονιάς, Αχλαδόκαµπος Αργολίδας, Ασπροβούνι και Ορθολίθι Τροιζηνίας,
Λύρκειο Όρος Αρκαδίας, Μάλι-Μάδι Μολάων Λακωνίας, Λαµπούσα και Βρωµοσυκιά Τροιζηνίας,
Μαγούλα Αλεξανδρούπολης και ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση Λεκάνα Αργολίδας. Για τα
Αιολικά Πάρκα στις θέσεις Αγ.∆υνατή, Αχλαδόκαµπο, Ασπροβούνι, Βρωµοσυκιά, Μάλι-Μάδι,
Μαγούλα, Λαµπούσα όπως επίσης και για το φωτοβολταϊκό στη θέση Λεκάνα υπολογίζονται
αποσβέσεις (συσσωρευµένες ποσό ευρώ 237.294) λόγω λειτουργίας των εν λόγω πάρκων, ενώ αντίθετα
δεν υπολογίζονται αποσβέσεις για τα Αιολικά Πάρκα στις θέσεις Ορθολίθι Τροιζηνίας και Λύρκειο
Αρκαδίας επειδή δεν έχουν τεθεί ακόµη σε λειτουργία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

Ποσό ευρώ 403.890 (31.12.2013: ευρώ 424.636) αφορά δικαιώµατα από την παραχώρηση χρήσης του
τµήµατος γης από τρίτους επί της οποίας η Θυγατρική Εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ
κατασκεύασε τον Υποσταθµό για Αιολικό Πάρκο στη θέση Προφήτης Ηλίας - Παπούρα του Ν. Χανίων.

ii.
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Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

Πελάτες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης

15.483.535
169.986
-

21.391.286
140.466
(3.250.000)

14.667.410
203.808
-

20.298.160
163.250
(3.000.000)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος

15.653.521
4.545

18.281.752
3.856

14.871.218
-

17.461.410
-

900.000
4.201.062
186.955

900.000
2.222.595
102.907

500.000
3.605.653
196.588

500.000
1.633.405
136.874

Σύνολο

20.946.082

21.511.111

19.173.459

19.731.689

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

2.907.788
18.038.294

2.147.585
19.363.525

2.457.421
16.716.038

1.721.552
18.010.138

20.946.082

21.511.111

19.173.459

19.731.689

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις -Συνδεδεµένα µέρη

Η ηµεροµηνία λήξης των δανείων σε συνδεδεµένα µέρη είναι 31/3/2015 για ποσό ευρώ 500.000 και
31/10/2017 για ποσό ευρώ 400.000.
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναµένεται να εισπραχθούν µέσα στην επόµενη πενταετία.
Ο λογαριασµός «Λοιπές απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13
Χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ
Απαιτήσεις από πώληση συµµετοχών βάση
αντίστοιχων συµφωνητικών
Προκαταβολές προµηθευτών / πιστωτών
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λοιποί χρεώστες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

747.029

361.457

331.306

-

2.019.590
607.134
487.239

749.668
716.996
184.293

2.019.590
607.121
346.094

749.668
713.337
69.504

340.069

210.182

301.542

100.897

4.201.062

2.222.595

3.605.653

1.633.405

Οι απαίτησεις από πώληση συµµετοχών βάση αντίστοιχων συµφωνητικών αφορούν:
α) Απαίτηση από πώληση συµµετοχής βάση αντίστοιχου συµφωνητικού µε προεξοφληµένη αξία ευρώ
862.867 αφορά την πώληση της εταιρείας Πελοποννησιακός Άνεµος, η οποία είχε στην κατοχή της άδεια
παραγωγής αιολικού πάρκου, στην εταιρεία FOREST ENERGY ΕΠΕ. Σύµφωνα µε το ιδιωτικό συµφωνητικό
που υπογράφηκε µεταξύ της εταιρείας και της FOREST ENERGY ΕΠΕ, µέρος του τιµήµατος πώλησης θα
καταβληθεί εντός 3 ηµερών από την ηµεροµηνία χορήγησης από την αρµόδια υπηρεσία της άδειας
εγκατάστασης του παραπάνω αιολικού πάρκου µε το αιτιολογικό ότι τότε οι µέτοχοι θα διαθέσουν τα σχετικά
ποσά για την έναρξη της κατασκευής του σχετικού έργου.
β) Απαίτηση από πώληση της εταιρείας Άνεµος Αταλάντης µε προεξοφληµένη αξία ευρώ 1.156.723.

(60) / (88)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

Την 7.4.2014 δηµοσιεύτηκε το ΦΕΚ που επικύρωσε τον ν. 4254/2014 για «ρυθµίσεις για την εξυγίανση του
ειδικού λογαριασµού του άρθρου 40 ν.2773/1999» όπου προβλέπει µεταξύ άλλων την έκδοση πιστωτικών
τιµολογίων επί του κύκλου εργασιών της χρήσης 2013. Στα πλαίσια του παραπάνω νόµου, σχέδιο του οποίου
είχε κατατεθεί για διαβούλευση στις 7.3.2014, σχηµατίσθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2013
πρόβλεψη αποµείωσης των απαιτήσεων πελατών.
Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 έχει ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13
∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν
είναι αποµειωµένα (0-3 µήνες)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

9.621.225

10.802.184

8.999.268

10.117.332

5.712.176

6.466.817

5.551.958

6.264.082

6 µήνες - 1έτος

161.019

4.149.614

161.019

3.970.857

1 - 2 έτη

141.573

109.139

145.443

109.139

2 - 3 έτη

13.530

-

13.530

-

3.998

3.998

-

-

15.653.521

21.531.752

14.871.218

20.461.410

-

(3.250.000)

-

(3.000.000)

15.653.521

18.281.752

14.871.218

17.461.410

Είναι σε καθυστέρηση:
3 - 6 µήνες

Πάνω από 3 έτη

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Καθαρές απαιτήσεις πελατών

Οι προβλέψεις αποµείωσης του 2013 αφορούν απαιτήσεις σε καθυστέρηση µεταξύ έξι µηνών και ενός έτους.
Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης των Πελατών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

-

-

Πρόβλεψη αποµείωσης

3.250.000

3.000.000

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

3.250.000

3.000.000

(3.250.000)

(3.000.000)

-

-

∆ιαγραφή εισπρακτέων µέσα στη χρήση
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014

Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία.
Το σύνολο των απαιτήσεων είναι σε ευρώ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)
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∆εσµευµένες καταθέσεις

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι ∆εσµευµένες Καταθέσεις του Οµίλου ανέρχονται στις 31.12.2014 σε ευρώ 18.846.328 (31.12.2013 ποσό
ευρώ 22.281.468) εκ των οποίων ποσό ευρώ 14.740.630 (31.12.2013: ποσό ευρώ 18.811.849) αφορά
δέσµευση της µητρικής εταιρείας προς ΕΤΕ λόγω λήψης εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη
επιχορήγησης ποσό ευρώ 14.362.500 (σηµ. 19).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι ∆εσµευµένες Καταθέσεις της Εταιρείας ανέρχονται στις 31.12.2014 σε ευρώ 18.819.179 (31.12.2013 ποσό
ευρώ 21.883.276) εκ των οποίων ποσό ευρώ 14.740.630 (31.12.2013: ποσό ευρώ 18.811.849) αφορά
δέσµευση της Εταιρείας προς ΕΤΕ λόγω λήψης εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη επιχορήγησης ποσό
ευρώ 14.362.500 (σηµ. 19).
Οι λοιπές δεσµευµένες καταθέσεις αφορούν τους λογαριασµούς εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσµων δόσεων
µακροπρόθεσµων δανείων.
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Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-∆εκ-14

∆ιαθέσιµα στο ταµείο

31-∆εκ-13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

25.750

11.879

9.685

1.034

Καταθέσεις όψεως

22.547.277

2.690.345

21.174.212

1.269.763

Σύνολο

22.573.028

2.702.224

21.183.896

1.270.797

Το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων του Οµίλου είναι σε ευρώ.
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από την
εταιρεία Standard & Poor (S&P) την 31.12.2014.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ποσοστό καταθέσεων όψεως και
προθεσµίας
Rating Χρηµατοπιστωτικού
Ιδρύµατος (S&P)
CCC+
CCC
ΣΥΝΟΛΟ

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

100,0%

-

-

100,0%

100,0%

100,0%

(62) / (88)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)
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Μετοχικό κεφάλαιο & Αποθεµατικό Υπέρ το άρτιο
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αριθµός µετοχών

Αποθεµατικό
υπέρ το
άρτιο

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2013

200.000

18.600.000

43.593.400

62.193.400

31 ∆εκεµβρίου 2013

200.000

18.600.000

43.593.400

62.193.400

1 Ιανουαρίου 2014
Αύξηση πλήθους µετοχών µε µείωση
ονοµαστικής αξίας
Έκδοση νέων µετοχών

200.000

18.600.000

43.593.400

62.193.400

61.800.000
20.667.000

6.200.100

27.009.223

33.209.323

31 ∆εκεµβρίου 2014

82.667.000

24.800.100

70.602.623

95.402.723

Με την από 19.02.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας των
µετοχών σε 0,30 € ανά µετοχή και αύξηση του αριθµού αυτών σε 62.000.000.
Στις 4.4.2014 κατατέθηκε η αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για εισαγωγή των µετοχών της
Εταιρείας στην Αγορά Αξιών της Ελληνικά Χρηµατιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. µετά την από
28.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
µε δηµόσια προσφορά και εισαγωγή των µετοχών της στο Χ.Α.
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 και τα συνολικά κεφάλαια που
συγκεντρώθηκαν ανέρχονται σε € 35.133.900. Συνεπώς, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό
6.200.100 ευρώ, µε έκδοση 20.667.000 νέων, κοινών, µε ψήφο, ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας
0,30 ευρώ η κάθεµία, και την µεταφορά της υπέρ το άρτιο διαφοράς, ποσού 28.933.800 ευρώ σε ειδικό
αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Επιπρόσθετα, τα άµεσα έξοδα για την έκδοση των µετοχών
εµφανίζονται απαλλαγµένα από κάθε όφελος φόρου αφαιρετικά στο αποθεµατικό υπερ το άρτιο (αξίας ευρώ
1.924.577).
Οι µετοχές της Εταιρείας δεν βαρύνονται µε κανένα δικαίωµα εµπράγµατο ή ενοχικό ή απαίτηση τρίτου και
είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και ελεύθερες κάθε είδους προνοµίου, µε εξαίρεση τη σύσταση ενεχύρου
επί ποσοστού 14,74% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, απορρέοντος εξ όρου συναφθέντος
οµολογιακού δανείου µε την τράπεζα Eurobank Εrgasias.
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Αποθεµατικά
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τακτικό
αποθεµατικό

Ειδικά &
έκτακτα
αποθεµατικά

Αποθεµατικό
αναλογιστικών
κερδών/(ζηµιών)

1 Ιανουαρίου 2013
Μεταφορά από τα αποτελέσµατα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)

1.175.616
120.931
-

6.435.675
78.564
-

(24.016)
(3.685)

7.587.275
199.495
(3.685)

31 ∆εκεµβρίου 2013

1.296.547

6.514.239

(27.701)

7.783.085

1 Ιανουαρίου 2014

1.296.547

6.514.239

(27.701)

7.783.085

Μεταφορά από τα αποτελέσµατα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)
31 ∆εκεµβρίου 2014

221.575
1.518.121

6.514.239

(14.881)
(42.582)

221.575
(14.881)
7.989.779

(63) / (88)

Σύνολο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τακτικό
αποθεµατικό

Ειδικά &
έκτακτα
αποθεµατικά

Αποθεµατικό
αναλογιστικών
κερδών/(ζηµιών)

1 Ιανουαρίου 2013
Μεταφορά από/σε αποτελέσµατα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)
31 ∆εκεµβρίου 2013

1.108.322
102.037
1.210.360

6.435.863
78.564
6.514.427

(24.016)
(3.685)
(27.701)

7.520.170
180.601
(3.685)
7.697.086

1 Ιανουαρίου 2014
Μεταφορά από/σε αποτελέσµατα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)
31 ∆εκεµβρίου 2014

1.210.360
211.604
1.421.963

6.514.427
6.514.427

(27.701)
(14.881)
(42.582)

7.697.086
211.604
(14.881)
7.893.809

Σύνολο

(α) Τακτικό αποθεµατικό
Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 των κωδ, Ν. 2190/1920 ρυθµίζεται ο σχηµατισµός και η
χρησιµοποίηση του τακτικού αποθεµατικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγµατικών (λογιστικών)
καθαρών κερδών κάθε χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, µέχρις
ότου το συσσωρευµένο ποσό του τακτικού αποθεµατικού γίνει τουλάχιστον ίσο µε το 1/3 του ονοµαστικού
µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά από
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
(β) Έκτακτα αποθεµατικά
Τα αποθεµατικά αυτής της κατηγορίας, έχουν δηµιουργηθεί µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
σε παλαιότερες χρήσεις, δεν έχουν ειδικό προορισµό και δύναται να χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε
σκοπό µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Αποθεµατικό αναλογιστικών κερδών / (ζηµιών)
Το αποθεµατικό αυτό περιλαµβάνει τα αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) (και τη σχετική αναβαλλόµενη
φορολογία) που προκύπτουν από τους επαναϋπολογισµούς: (α) της Παρούσας αξίας ∆έσµευσης
Καθορισµένων Παροχών και (β) της Εύλογης Αξίας των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία σύµφωνα µε το
αναθ. πρότυπο IAS 19 αναγνωρίζονται στη κατάσταση συνολικών εσόδων.

17

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

Προµηθευτές
Προµηθευτές - Συνδεδεµένα µέρη
∆εδουλευµένοι τόκοι
∆εδουλευµένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί
φόροι/ τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις - Συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο
Μακροπρόθεσµες
Βραχυπρόθεσµες
Σύνολο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

3.835.452
363.490
307.084
121.674

4.028.719
226.629
369.923
84.180

3.633.264
362.530
360.367
94.174

3.790.183
226.629
357.013
53.180

621.771
5.681.396
856.014
11.786.880

840.664
5.423.983
1.123.847
12.097.945

604.622
4.554.252
640.642
10.249.851

819.369
4.337.328
709.976
10.293.677

3.943.529
7.843.350

3.908.596
8.189.349

4.011.921
6.237.929

3.943.529
6.350.147

11.786.880

12.097.945

10.249.851

10.293.677

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι σε ευρώ.

(64) / (88)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

Ο λογαριασµός «Λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13
∆ικαιούχοι αµοιβών
Ανεξόφλητο υπόλοιπο εξαγοράς
ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές
εταιρείες
Υποχρεώσεις σε υπεργολάβους
Λοιποί πιστωτές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

266.023

132.806

232.521

89.196

3.908.596
400.238
1.106.539

3.908.596
363.158
1.019.423

3.908.596
362.797
50.338

3.908.596
310.919
28.616

5.681.396

5.423.983

4.554.252

4.337.328

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο εξαγοράς ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρείες (ποσό ευρώ 3.908.596)
αφορά τις εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε., ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε., ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε. και ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία.
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∆άνεια

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Οµολογιακό ∆άνειο
Από συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων

1.084.245
115.135.255
116.219.500

1.428.656
109.497.623
110.926.279

111.288.363
550.000
111.838.363

105.076.570
550.000
105.626.570

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός
Οµολογιακό ∆άνειο
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

8.587.655
20.492.546
403.092
29.483.293

10.587.655
15.693.373
370.243
26.651.271

8.000.000
19.918.381
27.918.381

10.000.000
15.119.208
25.119.208

145.702.793

137.577.550

139.756.744

130.745.778

Σύνολο δανείων

Όσον αφορά τα οµολογιακά δάνεια που παρουσιάζονται ανωτέρω και συγκεκριµένα για το δάνειο ποσού
€ 43.750.000 από το Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να
διατηρεί τον χρηµατοοικονοµικό δείκτη (financial covenant) «Απολογιστικός Χρηµατοοικονοµικός ∆είκτης
Κάλυψης ∆ανειακών Υποχρεώσεων > 1,2.
Η Εταιρεία συµφώνησε επίσηµα µε την Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ, λαµβάνοντας σχετικό waiver την 31
∆εκεµβρίου 2014, την απαλλαγή της Εταιρείας από την τήρηση του προαναφερόµενου δείκτη. Μέρος του
δανείου αυτού ποσού € 33,75 εκατ. από το Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ, παρέµεινε στις
δανειακές υποχρεώσεις ως µακροπρόθεσµο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 1, παράγραφος 75.
Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων είναι οι εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
31 ∆εκεµβρίου 2013
Σύνολο δανείων
31 ∆εκεµβρίου 2014
Σύνολο δανείων

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

έως 6 µήνες

Σύνολο

43.469.254

94.108.295

137.577.550

43.539.393

102.163.400

145.702.793

(65) / (88)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
31 ∆εκεµβρίου 2013
Σύνολο δανείων
31 ∆εκεµβρίου 2014
Σύνολο δανείων

έως 6 µήνες

Σύνολο

44.019.254

86.726.523

130.745.778

44.089.393

95.667.352

139.756.744

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13
Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

17.247.855
59.880.679
39.090.966

17.629.049
62.038.916
31.258.314

16.253.476
57.977.883
37.607.004

16.668.382
59.715.039
29.243.149

116.219.500

110.926.279

111.838.363

105.626.570

Το νόµισµα του δανεισµού της Εταιρείας είναι το ευρώ. Τα κυµαινόµενα επιτόκια δανεισµού είναι Euribor
πλέον περιθωρίου και το σταθερό επιτόκιο δανεισµού είναι το επταετές Mid Swap 2,74% πλέον περιθωρίου.
Για την εξασφάλιση των δανείων, έχουν εκχωρηθεί προς τις δανείστριες τράπεζες, οι συµβάσεις πώλησης
ενέργειας µε το ∆Ε∆∆ΗΕ και το ΛΑΓΗΕ των αιολικών πάρκων και του φωτοβολταϊκού σταθµού. Επίσης,
για τη σύναψη οµολογιακού δανείου µε την τράπεζα Eurobank Εrgasias έχει συσταθεί ενέχυρο επί ποσοστού
14,74% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η εύλογη αξία των δανείων υπολογίζεται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές
χρησιµοποιώντας επιτόκια προεξόφλησης που αντανακλούν τις τρέχουσες συνθήκες της τραπεζικής αγοράς.
Για την εύλογη αξία των δανείων βλ. σηµ. 3.4.
Τα δάνεια περιλαµβάνονται στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας.
Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στους παραπάνω πίνακες, αναλύονται
ως εξής:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ελάχιστα µισθώµατα
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Σύνολο

459.026
1.147.564
1.606.590

442.028
1.547.097
1.989.125

Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές
χρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων

(119.253)

(190.226)

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης

1.487.337

1.798.899

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύεται παρακάτω:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη

403.092
1.084.245

370.243
1.428.656

Σύνολο

1.487.337

1.798.899
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Επιχορηγήσεις
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

Στην αρχή της χρήσης
Ληφθείσες επιχορηγήσεις

58.141.817
2.869.472

41.088.094
19.463.200

55.270.337
2.869.472

38.354.056
19.150.000

Μεταφορά στα αποτελέσµατα
(Λοιπά έσοδα-έξοδα)
Επιστραφείσες επιχορηγήσεις

(2.326.259)
(4.787.500)

(2.409.478)
-

(2.188.675)
(4.787.500)

(2.233.719)
-

Στο τέλος της χρήσης

53.897.529

58.141.817

51.163.634

55.270.337

Το υπόλοιπο των Επιχορηγήσεων στις 31.12.2014 σε ενοποιηµένο επίπεδο αποτελείται κυρίως από τα κάτωθι
ποσά:
i.

Ποσό ευρώ 51.163.634 αφορά σε εισπραχθείσες επιχορηγήσεις της µητρικής εταιρείας στα πλαίσια
επενδυτικών και αναπτυξιακών νόµων για την κατασκευή Αιολικών Πάρκων στην Κεφαλονιά, τη
Μυτιλήνη, την Αλεξανδρούπολη, τη Λακωνία και την Αργολίδα. Το ποσοστό επιχορήγησης κυµαίνεται
από 20% έως 40% του προϋπολογισµού της κάθε επένδυσης.

ii.

Ποσό ευρώ 1.838.244 αφορά σε επιχορήγηση της θυγατρικής εταιρείας ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ
για την κατασκευή Αιολικού Πάρκου ισχύος 6,30 MW στο ∆ήµο Κισσάµου νοµού Χανίων. Το ποσοστό
της επιχορήγησης αποτελεί το 30% του προϋπολογισµού της επένδυσης.

iii.

Ποσό ευρώ 722.393 αφορά σε επιχορήγηση της θυγατρικής εταιρείας ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΤΕΒ
ΑΕ για την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθµού ισχύος 4,95 MW στο ρέµα Σµιξιώτικο του ∆ήµου
Ζιάκα νοµού Γρεβενών. Το ποσοστό της επιχορήγησης αποτελεί το 30% του προϋπολογισµού της
επένδυσης.

iv.

Ποσό ευρώ 173.258 αφορά σε επιχορήγηση της θυγατρικής εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ
ΑΕ για την κατασκευή Αιολικού Πάρκου ισχύος 1,2 MW στο ∆ήµο Καρύστου νοµού Ευβοίας. Το
ποσοστό της επιχορήγησης αποτελεί το 30% του προϋπολογισµού της επένδυσης.
Το σύνολο των προσθηκών της χρήσης ποσού ευρώ 2.869.472 προέρχεται από τη µητρική Εταιρεία και
αφορά α) ποσό ευρώ 1.611.216 το Αιολικό Πάρκο στο Μάλι Μάδι του ∆ήµου Μολάων, και β) ποσό ευρώ
1.258.256 το φωτοβολταϊκό πάρκο στη θέση Λεκάνα του νοµού Αργολίδας. Οι επιστροφές ποσού ευρώ
4.787.500 προέρχονται επίσης από την µητρική Εταιρεία και αφορούν τη κατασκευή αιολικού πάρκου στο
Λύρκειο Όρος Μαντινείας για το οποίο εγκρίθηκε επιχορήγηση ποσό ευρώ 14.362.500 αντί για το ποσό ευρώ
19.150.000 που είχε εισπραχθεί µε 31.12.2013 (βλ. σηµ. 32).
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Αναβαλλόµενη φορολογία

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο
νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική
αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά για τον Όµιλο και την Εταιρεία είναι τα παρακάτω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
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από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

2.421.830

380.150

2.421.830

380.150

667.882

716.508

667.882

716.508

1.753.948

(336.358)

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:
31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Υπόλοιπο αρχής χρήσης

(336.358)

(80.332)

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων
Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά
εισοδήµατα

2.772.561

(248.531)

(6.099)

(7.495)

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια

(676.203)

-

47

-

1.753.948

(336.358)

Εξαγορά / πώληση θυγατρικής
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι
παρακάτω:

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
∆ιαφορετικές
φορολογικές
αποσβεσεις

Πάγια µε
χρηµατοδοτικές
µισθώσεις

Λοιπά

Σύνολο

1-Ιαν-13

1.054.824

-

182.258

1.237.083

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσµάτων

1.975.799

471.494

(14.139)

2.433.154

31-∆εκ-13

3.030.623

471.494

168.120

3.670.237

1-Ιαν-14

3.030.623

471.494

168.120

3.670.237

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσµάτων

2.555.721

(2.482)

(29.365)

2.523.874

31-∆εκ-14

5.586.344

469.013

138.755

6.194.111
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Προβλέψεις απαιτήσεων

∆ιαφορετικές
φορολογικές
αποσβεσεις

Φορολογικές ζηµίες

Απαλοιφή
ενδοεταιρικού
κέρδους

Υποχρεώσει
ς από
χρηµατοδοτικές
µισθώσεις

Αποθεµατικό
αναλογιστικών
κερδών/
(ζηµιών)

Έξοδα
αυξήσεως
κεφαλαίου

Λοιπά

Σύνολο

1-Ιαν-13
(Χρέωση) / πίστωση στην
κατάσταση
αποτελεσµάτων
(Χρέωση) / πίστωση στα
λοιπά συνολικά
εισοδήµατα

-

977.081

-

102.673

-

6.004

-

231.656

1.317.414

845.000

1.048.958

-

23.554

467.714

-

-

296.460

2.681.686

-

(1.760)

-

-

-

3.729

-

5.526

7.495

31-∆εκ-13

845.000

2.024.279

-

126.227

467.714

9.733

-

533.641

4.006.595

1-Ιαν-14
(Χρέωση) / πίστωση στην
κατάσταση
αποτελεσµάτων
(Χρέωση) / πίστωση στα
λοιπά συνολικά
εισοδήµατα
(Χρέωση) / πίστωση στα
ίδια κεφάλαια

845.000

2.024.279

-

126.227

467.714

9.733

-

533.641

4.006.595

(845.000)

(123.261)

915.638

(5.673)

(81.006)

-

-

(109.385)

(248.687)

-

-

-

-

-

5.228

-

870

6.099

-

-

-

-

-

-

676.203

-

676.203

Πώληση θυγατρικής

-

-

-

-

-

-

-

(47)

(47)

31-∆εκ-14

-

1.901.018

915.638

120.554

386.708

14.961

676.203

425.080

4.440.163

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις:

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

2.248.908

323.618

2.248.908

323.618

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:

Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

323.618

365.711

2.606.721

(38.363)

(5.228)

(3.729)

Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια

(676.203)

-

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

2.248.908

323.618

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι
παρακάτω:
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

1-Ιαν-13

∆ιαφορετικές
φορολογικές
αποσβεσεις

Λοιπά

Σύνολο

995.428

131.585

1.127.013

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

1.943.754

20.683

1.964.437

31-∆εκ-13

2.939.181

152.268

3.091.450

1-Ιαν-14

2.939.181

152.268

3.091.450

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

2.331.808

(44.391)

2.287.417

31-∆εκ-14

5.270.990

107.877

5.378.867
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Προβλέψεις
απαιτήσεων

∆ιαφορετικές
φορολογικές
αποσβεσεις

Φορολογικές
ζηµίες

Απαλοιφή
ενδοεταιρικού
κέρδους

Αποθεµατικό
αναλογιστικών
κερδών/(ζηµιών)

Έξοδα
αυξήσεως
κεφαλαίου

Λοιπά

Σύνολο

1-Ιαν-13
(Χρέωση) / πίστωση
στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
(Χρέωση) / πίστωση
στα λοιπά συνολικά
εισοδήµατα

-

435.528

-

102.673

6.004

-

217.097

761.302

780.000

902.917

-

23.554

-

-

296.329

2.002.800

-

-

-

-

3.729

-

-

3.729

31-∆εκ-13

780.000

1.338.446

-

126.227

9.733

-

513.426

2.767.831

1-Ιαν-14
(Χρέωση) / πίστωση
στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
(Χρέωση) / πίστωση
στα λοιπά συνολικά
εισοδήµατα
(Χρέωση) / πίστωση
στα ίδια κεφάλαια

780.000

1.338.446

-

126.227

9.733

-

513.426

2.767.831

(780.000)

(184.117)

780.000

(5.673)

-

-

(129.514)

(319.304)

-

-

-

-

5.228

-

-

5.228

31-∆εκ-14

21

-

-

-

-

-

676.203

-

676.203

-

1.154.328

780.000

120.554

14.961

676.203

383.912

3.129.959

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι τα ακόλουθα:

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονοµικής
Θέσης για:
Συνταξιοδοτικές παροχές

177.711

149.899

Σύνολο

177.711

149.899

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα Αποτελέσµατα Χρήσεως είναι τα ακόλουθα:
1-Ιαν έως
31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:
Συνταξιοδοτικές παροχές

7.702

(30.871)

Σύνολο

7.702

(30.871)
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι:

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων
υποχρεώσεων

177.711

149.899

Υποχρέωση στην Κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης

177.711

149.899

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω:

1-Ιαν έως
31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

3.019

6.272

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

4.947

6.241

Κόστος προϋπηρεσίας

-

(43.120)

Ζηµιές από περικοπές

(264)

(264)

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε
εργαζοµένους

7.702

(30.871)

Η µεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι ως ακολούθως:

31-∆εκ-14
Yπόλοιπο έναρξης
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµιές που χρεώνονται στη
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα
Υπόλοιπο τέλους

31-∆εκ-13

149.899

173.356

20.109

7.414

7.702

(30.871)

177.711

149.899

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Μέσος ετήσιος ρυθµός
µακροχρόνιας αύξησης
πληθωρισµού

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

1,90%
-

3,60%
-

2,5%

2,5%

Η µέση σταθµική διάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών είναι 14,22 έτη.

Ανάλυση αναµενόµενης ληκτότητας των µη προεξοφληµένων συνταξιοδοτικών παροχών:
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31-∆εκ-14
Κάτω από ένα έτος

31-∆εκ-13

7.840

5.880

Πάνω από 5 έτη

229.261

247.075

Σύνολο

237.101

252.955

Η ανάλυση ευαισθησίας των συνταξιοδοτικών παροχών από µεταβολές στις κυριότερες παραδοχές είναι:
Επίδραση στις συνταξιοδοτικές παροχές
Μεταβολή
στην παραδοχή
κατά

Αύξηση
στην
παραδοχή

Μείωση
στην
παραδοχή

0,50%

-4,62%

4,62%

0,50%

4,12%

-4,12%

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ρυθµός µεταβολής
µισθολογίου

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµιές (remeasurements) που αναγνωρίζονται στη Κατάσταση Λοιπών Συνολικών
Εσόδων είναι:

31-∆εκ-14
(Κέρδη) / ζηµιές από τη µεταβολή στις
οικονοµικές παραδοχές

20.115

(17.554)

(6)

24.968

20.109

7.414

Εµπειρία (κέρδη) / ζηµιές
Σύνολο
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31-∆εκ-13

Προβλέψεις
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λοιπές
προβλέψεις

1 Ιανουαρίου 2013
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσης

1.082.586

Σύνολο

1.082.586

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Λοιπές
προβλέψεις

1.012.149

Σύνολο

1.012.149

579.244

579.244

484.767

484.767

31 ∆εκεµβρίου 2013

1.661.829

1.661.829

1.496.916

1.496.916

1 Ιανουαρίου 2014

1.661.829

1.661.829

1.496.916

1.496.916

55.100

55.100

48.008

48.008

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσης
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που
αναστράφηκαν

(259.890)

(259.890)

(245.581)

(245.581)

31 ∆εκεµβρίου 2014

1.457.039

1.457.039

1.299.343

1.299.343

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων:

31-∆εκ-14

Μακροπρόθεσµες

1.457.039

1.661.829

1.299.343

1.496.916

Σύνολο

1.457.039

1.661.829

1.299.343

1.496.916

31-∆εκ-13
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31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

Από τις Λοιπές προβλέψεις ποσό ευρώ 997.039 (2013: ευρώ 1.201.829) αφορά πρόβλεψη αποκατάστασης
περιβάλλοντος για τα αιολικά πάρκα που είναι σε λειτουργία, ποσό ευρώ 360.000 (2013: ευρώ 360.000)
αφορά πρόβλεψη φόρου για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και ποσό ευρώ 100.000 αφορά πρόβλεψη για
λοιπά έξοδα.
Στα στοιχεία της εταιρείας, από τις Λοιπές προβλέψεις ποσό ευρώ 899.343 (2013: ευρώ 1.096.916) αφορά
πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος για τα αιολικά πάρκα που είναι σε λειτουργία, ποσό ευρώ 300.000
(2013: ευρώ 300.000) αφορά πρόβλεψη φόρου για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και ποσό ευρώ 100.000
αφορά πρόβλεψη για λοιπά έξοδα.
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Έξοδα ανά κατηγορία

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1-Ιαν έως 31-∆εκ- 14
1-Ιαν έως 31-∆εκ-13
Κόστος
πωληθέντων

Έξοδα
διοίκησης

26

198.905

548.002

6

9.330.973

7

Σηµ.
Παροχές σε εργαζοµένους
Αποσβέσεις ενσώµατων
παγίων
Αποσβέσεις άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Ενοίκια λειτουργικών
µισθώσεων
Παροχές τρίτων
Αµοιβές τρίτων
Φόροι-Τέλη (Ανταποδοτικό
τέλος)
Λοιπά
Σύνολο

Κόστος
πωληθέντων

Έξοδα
διοίκησης

746.907

123.260

282.893

406.154

16.876

9.347.850

11.487.945

34.465

11.522.411

469.291

-

469.291

600.907

-

600.907

288.775
507.113
4.838.712

156.765
3.682
953.045

445.540
510.794
5.791.757

302.831
532.369
3.923.933

135.942
6.784
411.762

438.773
539.153
4.335.694

939.316

36.586

975.902

1.069.673

147.915

1.217.587

747.657

322.076

1.069.733

596.552

192.352

788.904

17.320.740

2.037.032

19.357.772

18.637.470

1.212.113

19.849.583

Σύνολο

Σύνολο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1-Ιαν έως 31-∆εκ- 14
Κόστος
πωληθέντων

Έξοδα
διοίκησης

26

141.226

547.942

6

8.585.754

7

Σηµ.
Παροχές σε εργαζοµένους
Αποσβέσεις ενσώµατων
παγίων
Αποσβέσεις άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Ενοίκια λειτουργικών
µισθώσεων
Παροχές τρίτων
Αµοιβές τρίτων
Φόροι-Τέλη (Ανταποδοτικό
τέλος)
Λοιπά
Σύνολο

1-Ιαν έως 31-∆εκ-13
Κόστος
πωληθέντων

Έξοδα
διοίκησης

689.168

78.547

282.853

361.400

13.201

8.598.955

10.592.126

29.773

10.621.899

454.543

-

454.543

579.965

-

579.965

247.208

156.765

403.973

274.243

135.942

410.185

Σύνολο

Σύνολο

453.339

3.140

456.478

466.015

6.771

472.786

4.415.976

647.700

5.063.676

3.637.159

301.742

3.938.901

862.589

9.534

872.122

979.207

141.652

1.120.859

658.288

214.222

872.510

525.440

154.630

680.070

15.818.922

1.592.503

17.411.425

17.132.703

1.053.363

18.186.066
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)
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Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1-Ιαν έως
Σηµ.

31-∆εκ-14

1-Ιαν έως

31-∆εκ-13

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση Θυγατρικών

9

198.882

-

(178.000)

-

Αποσβέσεις ληφθεισών επιχορηγήσεων

19

2.326.259

2.409.478

2.188.675

2.233.719

(226.226)

(3.250.000)

(177.781)

(3.000.000)
(3.588.104)

Προβλέψεις αποµείωσης απαιτήσεων (-)
Έκτακτη εισφορά στον κύκλο εργασιών
εταιρειών ΑΠΕ (Ν.4093/2012) (-)

(1.027.688)

(3.889.653)

(946.280)

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες)

(133.469)

115.716

(24.265)

188.135

Σύνολο

1.137.759

(4.614.459)

862.348

(4.166.250)
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Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) – καθαρά
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

Έξοδα τόκων
-Τραπεζικά δάνεια
- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις

Έσοδα τόκων
Καθαρά (έξοδα) / έσοδα τόκων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος πρόβλεψης
αποκατάστασης περιβάλλοντος
Χρηµατοοικονοµικό κόστος προεξόφλησης
απαίτησης (Σηµ. 12)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά
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(7.531.969)

(8.039.098)

(7.387.109)

(7.838.828)

(73.265)

(34.000)

-

-

(7.605.233)

(8.073.098)

(7.387.109)

(7.838.828)

835.516

150.249

799.852

117.704

(6.769.717)

(7.922.849)

(6.587.257)

(7.721.124)

24.485

(66.073)

22.412

(62.573)

(130.078)
(6.875.309)

(765.332)
(8.754.255)

(130.078)
(6.694.923)

(765.332)
(8.549.029)

Παροχές σε εργαζοµένους
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31-∆εκ-14

1-Ιαν έως
31-∆εκ-13

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων
παροχών
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους

603.512
123.659

344.202
76.105

555.303
114.130

306.707
68.846

7.702
12.033

(30.871)
16.718

7.702
12.033

(30.871)
16.718

Σύνολο

746.907

406.154

689.168

361.400
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από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)
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Φόρος εισοδήµατος

Στις 23.07.2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4172/23.07.2013. Ο νέος νόµος διατηρεί τις αλλαγές
που θεσπίστηκαν µε το φορολογικό νόµο 4110/23.01.2013 σύµφωνα µε τον οποίο ο συντελεστής φορολογίας
εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2013 και µετά, και ο παρακρατούµενος
φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%.

Φόρος χρήσης

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

1-Ιαν έως
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

(826.832)

1.250.316

(781.020)

972.686

-

(18.736)

-

111.514

Αναβαλλόµενος φόρος

2.772.561

(229.796)

2.606.721

(149.878)

Σύνολο

1.945.729

1.001.785

1.825.701

934.323

Αναβαλλόµενος φόρος λόγω µεταβολής
φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης
που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόµιµους ελεγκτές,
υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του
Ν.2238/1994 και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται µετά από
φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή
ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών. Ο έλεγχος αυτός θα
πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της
«Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε
αν χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή, ως εξής:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-∆εκ-14
31-∆εκ-13

Λογιστικά κέρδη προ φόρων

6.513.028

3.673.129

6.057.771

2.975.067

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές για τα κέρδη

1.693.387

955.013

1.575.021

773.517

Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο

(532.716)

(495.306)

(435.668)

(391.319)

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

1.188.695

284.388

1.051.784

248.944

451.132

24.812

415.585

-

(854.769)

(38.387)

(781.020)

(38.334)

-

290.000
(18.736)

-

230.000
111.514

1.945.729

1.001.785

1.825.701

934.323

Αναµορφώσεις

Φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν
αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
Ωφέλεια από φόρους προηγουµένων χρήσεων και
λοιπούς φόρους
Πρόβλεψη φόρου
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή
Φόροι

Η θετική επίδραση στο φόρο χρήσης σε ενοποιηµένο επίπεδο ευρώ 854.769 και στην εταιρεία ευρώ 781.020
οφείλεται στη ωφέλεια που προέκυψε στον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος για τη χρήση 2013 µε το
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συµψηφισµό των εκδιδόµενων πιστωτικών τιµολογίων επί του κύκλου εργασιών της χρήσης 2013 όπως
προβλέπει ο ν. 4254/2014 «ρυθµίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασµού του άρθρου 40
ν.2773/1999».
Ο µέσος φορολογικός συντελεστής του Οµίλου και της Εταιρείας για το 2014 και το 2013 είναι 26,00% ενώ ο
µέσος σταθµικός φορολογικός συντελεστής για τον Όµιλο είναι 29,87% (2013: 27,27%) και για την Εταιρεία
είναι 30,14% (2013: 31,41%).
Ο φόρος που αναλογεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα είναι:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1-Ιαν έως 31-∆εκ 2014
Προ
φόρων
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)

(20.109)

Επίδραση αλλαγής φορολ. συντελεστή
στα αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)
Λοιπά

Φόρος
(Χρέωση)
/ πίστωση

Μετα από
φόρους

5.228

(14.881)

Φόρος
(Χρέωση)
/ πίστωση

Μετα από
φόρους

(7.414)

1.928

(5.486)

Προ
φόρων

-

-

-

-

1.801

1.801

(3.347)

870

(2.477)

(783)

204

(580)

Επίδραση αλλαγής φορολ. συντελεστή
στα λοιπά
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα

1-Ιαν έως 31-∆εκ 2013

-

-

-

-

3.562

3.562

(23.456)

6.099

(17.357)

(8.197)

7.495

(703)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1-Ιαν έως 31-∆εκ 2014
Προ
φόρων
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)

(20.109)

Επίδραση αλλαγής φορολ. συντελεστή
στα αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
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1-Ιαν έως 31-∆εκ 2013

Φόρος
(Χρέωση)
/ πίστωση

Μετα από
φόρους

5.228

(14.881)

Προ
φόρων

Φόρος
(Χρέωση)
/ πίστωση

Μετα από
φόρους

1.928

(5.486)

(7.414)

-

-

-

-

1.801

1.801

(20.109)

5.228

(14.881)

(7.414)

3.729

(3.685)

Κέρδη ανά µετοχή
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1-Ιαν έως
31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Κέρδη αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής

4.403.984

2.356.109

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών*

71.512.482

62.000.000

0,0616

0,0380

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1-Ιαν έως
31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Κέρδη αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής

4.232.070

2.040.744

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών*

71.512.482

62.000.000

0,0592

0,0329

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ)
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ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

* Για τη χρήση 2013 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ευρώ 18.600.000 διαιρούµενο σε
200.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 93 ευρώ η κάθε µία. Με απόφαση της Έκτακτης
Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 19.02.2014 αποφασίσθηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών
σε 0,30 ευρώ ανά µετοχή και η αύξηση του αριθµού αυτών σε 62.000.000, χωρίς να επηρεαστεί το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο παρέµεινε σε ευρώ 18.600.000. Για τη συγκριτική περίοδο, εφόσον δεν
υπήρξε µεταβολή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, χρησιµοποιήθηκε, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 33, παρ. 28,
ο αριθµός των 62.000.000 µετοχών.
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Μερίσµατα ανά µετοχή

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2014. Η απόφαση θα
επικυρωθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του
2015.
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Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις

Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς του. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.
Η µητρική 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.
Αναλυτικοί πίνακες για τις ανέλεγκτες χρήσεις όλων των εταιρειών που ενοποιούνται παρατίθεται στη Σηµ.
8. Για τη χρήση 2014 ο φορολογικός έλεγχος της µητρικής εταιρείας, ήδη διενεργείται από την
PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Επίσης, για τις θυγατρικές του Οµίλου που εδρεύουν στην Ελλάδα, ο
φορολογικός έλεγχος της κλειόµενης χρήσης 2014 είναι σε εξέλιξη από τα αρµόδια ελεγκτικά γραφεία. Κατά
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν
σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις.
Στη Σηµείωση 8 µε αστερίσκο (*) στη στήλη των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, σηµειώνονται οι
εταιρείες του Οµίλου που ελέγχονται υποχρεωτικά από ελεγκτικά γραφεία και έλαβαν πιστοποιητικό
φορολογικής συµµόρφωσης για τις χρήσεις του 2011, 2012 και 2013. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, οι
οικονοµικές χρήσεις 2012 και 2013 θα πρέπει να θεωρούνται οριστικές για σκοπούς φορολογικού ελέγχου
µετά από δεκαοκτώ µήνες από την υποβολή της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» προς το Υπουργείο
Οικονοµικών. Με βάση την απόφαση ΠΟΛ 1236/18.10.2013 του Υπουργείου Οικονοµικών, η οικονοµική
χρήση 2011 θεωρείται οριστική από την 30η Απριλίου 2014.
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Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα υπόλοιπα
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α)

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Πωλήσεις προς την υπερκείµενη
µητρική (Αφορούν τόκους δανείου)
Πωλήσεις προς θυγατρικές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

73.855

168.662

73.873

158.845

25.522

21.545

25.522

21.545

-

-

24.351

13.300

48.333

147.117

24.000

124.000

Παροχή υπηρεσιών διοικητικής
υποστήριξης
Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου

24.000

24.000

24.000

24.000

-

100.000

-

100.000

Τόκοι δανείου

24.333

23.117

-

-

633.613

1.159.699

664.541

586.551

224.548

220.717

224.548

220.717

-

-

33.458

32.242

409.065

938.982

406.535

333.592

Πωλήσεις προς συνδεδεµένα µέρη
Αναλύονται ως εξής:

β)

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές από την υπερκείµενη µητρική
(Αφορούν ενοίκια και κοινόχρηστα)
Αγορές από θυγατρικές (Αφορούν
τόκους δανείου)
Αγορές από συνδεδεµένα µέρη
Αναλύονται ως εξής
Εργολαβίες

-

585.615

-

-

54.311

48.532

53.530

48.532

326.719

304.835

324.969

285.060

28.036

-

28.036

-

-

-

104.064

-

1.236.002

913.879

1.012.002

913.879

Αµοιβές ∆.Σ.

480.000

160.000

280.000

160.000

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών

697.637

723.549

673.637

723.549

Λοιπές παροχές σε µέλη ∆.Σ και
διευθυντικά στελέχη

58.365

30.330

58.365

30.330

Παροχή υπηρεσιών ∆ιοικητικής
υποστήριξης
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου
Ενοίκια
γ)

Έσοδα από µερίσµατα

δ)

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών
και µελών της διοίκησης
Αναλύονται ως εξής

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α)

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

1.256.941

1.143.373

900.396

800.124

61.588

25.205

61.588

36.066

500.000

500.000

500.000

500.000

-

-

93.822

82.784

400.000

400.000

-

-

295.353

218.168

244.986

181.274

1.219.504

1.350.476

1.553.172

1.486.604

Υποχρεώσεις προς την υπερκείµενη
µητρική
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές

638.060

488.173

638.060

488.173

-

-

68.392

34.933

Υποχρεώσεις - ∆άνειο από θυγατρική
Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα
µέρη

581.443

862.303

550.000
296.720

550.000
413.498

Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από την υπερκείµενη
µητρική
Απαιτήσεις-∆άνειο προς την
υπερκείµενη µητρική
Απαιτήσεις από θυγατρικές
Απαιτήσεις-∆άνειο σε λοιπά
συνδεδεµένα µέρη
Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα
µέρη

β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Υποχρεώσεις
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Τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη αφορούν εταιρείες που ανήκουν στον όµιλο της υπερκείµενης µητρικής
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
∆εν υφίστανται προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναφορικά µε ενδοεταιρικά υπόλοιπα.
∆εν υφίστανται εγγυήσεις στις ενδοοµιλικές συναλλαγές.
Οι συναλλαγές έγιναν υπό όρους που ισοδυναµούν µε εκείνους που επικρατούν σε συναλλαγές σε καθαρά
εµπορική βάση.
Τα δάνεια και οι υποχρεώσεις του Οµίλου προς τα συνδεδεµένα µέρη εξυπηρετούνται κανονικά.
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Λοιπές σηµειώσεις

1.

Το απασχολούµενο προσωπικό του Οµίλου την 31.12.2014 ανέρχεται σε 18 άτοµα και της Εταιρείας σε
15 και την 31.12.2013 ανερχόταν σε 14 και 11 αντίστοιχα.

2.

Ο Όµιλος υποχρεούται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες έχει λάβει άδεια
παραγωγής, να τηρεί τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί και να τηρεί τους περιβαλλοντικούς
όρους που είναι εν εφαρµογή κατά το χρόνο ισχύος της άδειας παραγωγής, σύµφωνα µε τους τυχόν
όρους που ενδεχοµένως θέτουν οι αρµόδιες αρχές, ειδικότερα, δε, οι αέριοι ρύποι θα πρέπει να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 2001/80/ΕΚ της ΕΕ και της ισχύουσας νοµοθεσίας.

3.

Σύµφωνα µε το ν. 4093/2012 που αφορά στην «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης
στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία υπολογίζεται επί του
τιµήµατος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαµβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστηµα από
1.7.2012 έως και 30.6.2014 και αφορά στους λειτουργούντες σταθµούς, καθώς και όσους σταθµούς
τεθούν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής. Η ειδική εισφορά
αλληλεγγύης που αφορά τον Όµιλο, υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ ΦΠΑ,
τιµήµατος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, και ανέρχεται σε 25% για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς
που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31.12.2011 και σε 10%
για τους λοιπούς σταθµούς ΑΠΕ και τους σταθµούς ΣΗΘΥΑ. Για τον Όµιλο η εν λόγω εισφορά για τη
χρήση του 2014 ανέρχεται σε 1.027.688 (για τη χρήση του 2013 ανέρχεται σε ευρώ 3.889.653) και
µειώνει ισόποσα τα καθαρά κέρδη χρήσης. Για την Εταιρεία η εν λόγω εισφορά για τη χρήση του 2014
ανέρχεται σε 946.280 (για τη χρήση του 2013 ανέρχεται σε ευρώ 3.588.104) και µειώνει ισόποσα τα
καθαρά κέρδη χρήσης.

4.

Την 30.03.2014 ψηφίστηκε ο Ν. 4254/2014 για «ρυθµίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασµού
του άρθρου 40 ν.2773/1999» όπου προβλέπει µεταξύ άλλων την παράταση συµβάσεων λειτουργίας για
µία επιπλέον 7ετία µετά τη λήξη ισχύος τους, µε εγγυηµένη τιµή διάθεσης 90 €/MWh και
προτεραιότητα στην κατανοµή φορτίου και την έκδοση πιστωτικών τιµολογίων επί του κύκλου
εργασιών της χρήσης 2013.

5.

Με την υπ αρίθµ 6749/ΥΠΕ/5/01879/Ε/Ν.3299/2004/13-2-2014 απόφαση του ΥΠΑΝ τροποποιήθηκε η
υπ αρίθµ 40723/ΥΠΕ/5/01879/Ε/Ν.3299/2004/20-9-2013 απόφαση υπαγωγής της εταιρείας στις
διατάξεις του Ν.3299/04 για την κατασκευή του αιολικού πάρκου ισχύος 40 MW στη θέση «Λύρκειο»
και το ποσό που εγκρίνεται πλέον είναι ευρώ 14.362.500.

6.

Με την από 19.02.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας
των µετοχών, σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) ανά µετοχή και η αύξηση του αριθµού αυτών σε
εξήντα δύο εκατοµµύρια (62.000.000).
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7.

Στις 4.4.2014 κατατέθηκε η αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για εισαγωγή των µετοχών της
Εταιρείας στην Αγορά Αξιών της Ελληνικά Χρηµατιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. µετά την από
28.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου µε δηµόσια προσφορά και εισαγωγή των µετοχών της στο Χ.Α.

8.

Την 7.4.2014 δηµοσιεύτηκε το ΦΕΚ που επικύρωσε τον ν. 4254/2014 για «ρυθµίσεις για την εξυγίανση
του ειδικού λογαριασµού του άρθρου 40 ν.2773/1999» όπου προβλέπει µεταξύ άλλων την παράταση
συµβάσεων λειτουργίας για µία επιπλέον 7ετία µετά τη λήξη ισχύος τους, µε εγγυηµένη τιµή διάθεσης
90 €/MWh και προτεραιότητα στην κατανοµή φορτίου και την έκδοση πιστωτικών τιµολογίων επί του
κύκλου εργασιών της χρήσης 2013.

9.

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.

10. 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 και τα συνολικά κεφάλαια
που συγκεντρώθηκαν ανέρχονται σε € 35.133.900. Στις 22.07.2014 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των
µετοχών της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
11. Οι συνολικές αµοιβές των νόµιµων ελεγκτών του Οµίλου για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων για το οικονοµικό έτος 2014 ανέρχονται σε ευρώ 101.000 (2013: ευρώ
52.000).

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού
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1.

Στις 22.01.2015 η Εταιρεία, προέβη σε σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους 43.750.000 ευρώ,
διάρκειας µέχρι 31.12.2022, µε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Το νέο οµολογιακό
δάνειο συνήφθη µε ευνοϊκότερους όρους (επιτόκιο, διάρκεια, εξασφαλίσεις κλπ) και
χρησιµοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου στην αναχρηµατοδότηση ισόποσου οµολογιακού δανείου της
EUROBANK ERGASIAS AE που έληγε την 31.12.2017.

2.

Στις 13.03.2015 και στις 18.03.2015 αντιστοίχως, η Εταιρεία προέβη:
i.

Σε σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους κεφαλαίου µέχρι 18.474.000 ευρώ, διάρκειας µέχρι
30.06.2026, µε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, για τη χρηµατοδότηση του
επενδυτικού σχεδίου αιολικού πάρκου Ορθολιθίου εγκ. ισχύος 20,7 MW. Ποσό 13.734.215 €
εκ του δανείου θα αποπληρώσει ισόποση βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση (bridge financing)
που χορηγήθηκε το ∆εκέµβριο 2014 έναντι του οµολογιακού δανείου για το διάστηµα µέχρι τη
σύναψή του.

ii.

Σε σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους κεφαλαίου µέχρι 12.800.000 ευρώ, διάρκειας µέχρι
30.06.2026, µε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, για τη χρηµατοδότηση του
επενδυτικού σχεδίου επέκτασης του αιολικού πάρκου Μαγούλας Καζάκου, πρόσθετης ισχύος
16,1 MW. Ποσό 9.348.550 € εκ του δανείου θα αποπληρώσει ισόποση βραχυπρόθεσµη
χρηµατοδότηση (bridge financing) που χορηγήθηκε το ∆εκέµβριο 2014 έναντι του
οµολογιακού δανείου για το διάστηµα µέχρι τη σύναψή του.

(80) / (88)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014
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 ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡIOY 2014
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)
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 ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας:

Ερµού 25, 13ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, 145 64 Κηφισιά

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθµός Γ.Ε.Μ.Η:

2567001000 (Αρ. µ. ΑΕ 38582/01ΑΤ/Β/97/012(08))
Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού, Γ.Γ. Εµπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή, Γεν. ∆/νση Αγοράς, ∆/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ.

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
243.801.946

215.159.781

220.579.467

194.418.102

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχέια):

27 Μαρτίου 2015

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

16.076.261

17.740.439

9.647.087

10.101.060

Νόµιµος ελεγκτής:

∆έσποινα Μαρίνου (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 17681)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

11.076.160

10.424.991

35.736.719

33.104.302

Ελεγκτική εταιρεία:

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία

Απαιτήσεις από πελάτες

15.653.521

18.281.752

14.871.218

17.461.410

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Με σύµφωνη γνώµη

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

∆ιεύθυνση διαδικτύου:

www.eltechanemos.gr

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Αρµόδια Αρχή:
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

43.866.637

26.155.300

41.891.770

23.765.548

330.474.524

287.762.263

322.726.261

278.850.423

Ι∆ΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Μετοχικό κεφάλαιο

24.800.100

18.600.000

24.800.100

18.600.000

85.660.355

54.281.760

93.029.970

61.803.557

110.460.455

72.881.760

117.830.070

80.403.557

4.570.287

4.560.660

-

-

Αναστάσιος Καλλιτσάντης, Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Μεντζελόπουλος, Σύµβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

Εδουάρδος Σαραντόπουλος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ., Μη εκτελεστικό Μέλος

Θεόδωρος Πανταλάκης, Σύµβουλος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)

Θεόδωρος Σιετής, Εντεταλµένος Σύµβουλος & Γεν. ∆/ντης, Εκτελεστικό Μέλος

Ιορδάνης Αϊβάζης, Σύµβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β)

Γεράσιµος Γεωργούλης, Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

∆ηµήτριος Χατζηγρηγοριάδης, Σύµβουλος, Ανεξάρτητο -

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

115.030.743

77.442.419

117.830.070

80.403.557

Απόστολος Φραγκούλης, Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη εκτελεστικό Μέλος

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

105.626.570

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

116.219.500

110.926.279

111.838.363

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

61.897.638

64.242.291

58.901.517

61.184.301

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

29.483.293

26.651.271

27.918.381

25.119.208

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2014

01/01-31/12/2013

7.843.350

8.500.002

6.237.929

6.516.787

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

215.443.781

210.319.843

204.896.191

198.446.865

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

330.474.524

287.762.263

322.726.261

278.850.423

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

6.513.028

3.673.129

6.057.771

2.975.067

Αποσβέσεις

7.490.881

9.713.840

6.864.823

8.968.145

Προβλέψεις

(16.783)

258.373

(14.710)

223.896

Προβλέψεις αποµείωσης Πελατών

226.226

3.250.000

177.781

3.000.000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/01-31/12/2014

(149.772)

(725.917)

(117.704)

Κύκλος εργασιών

31.630.436

36.891.902

29.197.707

33.876.411

7.735.311

8.838.431

7.517.187

8.604.160

Μικτά κέρδη

14.309.696

18.254.432

13.378.785

16.743.708

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

13.410.423

12.427.860

12.648.630

11.524.096

6.513.028

3.673.129

6.057.771

2.975.067

(1.945.729)

(1.001.785)

(1.825.701)

(934.323)

4.567.299

2.671.344

4.232.070

2.040.744

4.403.984

2.356.109

4.232.070

2.040.744

163.315

315.235

-

-

(17.357)

(703)

(14.881)

(3.685)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

2.658.888

(2.324.839)

2.442.144

(3.074.382)

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

(345.942)

187.738

(80.639)

677.963

Μείον:

Κέρδη προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη µετά από φόρους (Α)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

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

(7.505.857)

(7.557.459)

(7.256.472)

(7.329.533)

(352.327)

(1.083.293)

(106.967)

(958.645)

15.391.111

14.806.147

14.875.002

12.968.968

Επενδυτικές δραστηριότητες
(Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων

(21.000)

-

(3.500.577)

(122.900)

(38.130.472)

(14.764.270)

(34.936.193)

(14.047.331)

142

-

142

-

785.660

105.588

774.330

96.159

∆άνεια (χορηγηθέντα σε) συνδεδεµένα µέρη

-

(50.000)

-

-

Μερίσµατα εισπραχθέντα

-

-

104.064

-

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

∆εσµευµένες καταθέσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

(1.012.312)

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Καταβεβληµένοι φόροι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

01/01-31/12/2013

3.435.140

(7.985.147)

3.064.097

(7.596.766)

(33.930.530)

(22.693.830)

(34.494.137)

(21.670.839)

Ιδιοκτήτες µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους
(Α)+(Β)

4.549.941

2.670.641

4.217.189

2.037.058

4.386.771

2.353.851

4.217.189

2.037.058

Μη ελέγχουσες συµµετοχές

163.171

316.790

-

-

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

0,0616

0,0380

0,0592

0,0329

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

20.901.304

22.141.700

19.513.453

20.492.241

Ιδιοκτήτες µητρικής

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

35.133.900

-

35.133.900

-

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

23.082.764

2.552.000

23.082.764

2.102.000

(14.739.783)

(12.650.019)

(14.165.622)

(11.469.280)

(377.562)

(90.101)

-

-

(89.985)

-

-

-

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

(9.998)

-

-

-

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(2.604.126)

(783)

(2.600.780)

-

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

22.263

-

-

-

77.442.419

74.771.778

80.403.557

78.366.499

4.549.941

2.670.641

4.217.189

2.037.058

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

(99.984)

-

-

-

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές

(70.958)

-

-

-

33.209.323

-

33.209.323

-

115.030.743

77.442.419

117.830.070

80.403.557

(89.221)

-

-

-

2.869.472

19.463.200

2.869.472

19.150.000

Επιστραφείσες επιχορηγήσεις

(4.787.500)

-

(4.787.500)

-

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

38.410.223

9.274.297

39.532.234

9.782.720

Ληφθείσες επιχορηγήσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης
(α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

19.870.804
2.702.224

1.386.614
1.315.610

19.913.099
1.270.797

1.080.849
189.948

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

22.573.028

2.702.224

21.183.896

1.270.797

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2014 και 1/1/2013
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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.
2. Η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., η οποία κατέχει την ηµεροµηνία σύνταξης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ποσοστό 64,50%.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 8 των ετήσιων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2014.
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. Για τη χρήση του 2014 ο φορολογικός έλεγχος της µητρικής εταιρείας είναι σε εξέλιξη (βλ. σηµ. 30 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της
31.12.2014).
5. Στα πάγια στοιχεία, πέρα από την υποθήκη επί των ακινήτων στη θέση «∆ιλινάτα» του νοµού Κεφαλληνίας, δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. (βλ. σηµ.6 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2014)
6. ∆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.
7. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον Όµιλο σε € 360.000 και για την Εταιρεία σε € 300.000. Οι λοιπές προβλέψεις (µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 1.097.039 και για την Εταιρεία σε € 999.343 (βλ.
σηµ. 22 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2014).
8. Το απασχολούµενο προσωπικό του Οµίλου την 31.12.2014 ανέρχεται σε 18 άτοµα και της Εταιρείας σε 15 και την 31.12.2013 ανερχόταν σε 14 και 11 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

73.855

73.873

633.613
1.256.941
1.219.504
1.236.002

664.541
900.396
1.553.172
104.064
1.012.002

10. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής µε το σταθµικό µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της περιόδου αφαιρουµένων των ιδίων µετοχών.
11. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραµµή «Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους», του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν για τον Όµιλο: έξοδο από Αναλογιστικές ζηµιές € 14.881, και λοιπά έξοδα € 2.477, και για την Εταιρεία έξοδο από Αναλογιστικές
ζηµιές € 14.881.
12. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα ποσοστά µε τα οποία η µητρική Εταιρεία συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 8 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2014 και οι
οικονοµικές καταστάσεις τους είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του Οµίλου www.eltechanemos.gr.
13. Σε σχέση µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης δηλαδή της 31.12.2013 δεν ενοποιείται πλέον η εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ η οποία πωλήθηκε σε τρίτους, µε κέρδος σε επίπεδο Οµίλου ποσό € 198.882.
14. 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.» 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.
15. Το ∆.Σ. της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2014.

Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2015
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

ΣΤ. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο από 18.07.2014 έως 31.12.2014

Γνωστοποιείται σύµφωνα µε την από 17.07.2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ότι από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή
µετρητών, που έλαβε χώρα σύµφωνα µε την 28.03.2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
Εταιρίας και την από 03.07.2014 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια € 32.533.120,38 (€ 35.133.900,00 µείον έξοδα έκδοσης € 2.600.779,62).
Από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εκδόθηκαν 20.667.000 νέες κοινές άυλες
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,30 και τιµή διάθεσης € 1,70 η κάθε µία. Η πιστοποίηση της
καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου έγινε από το ∆.Σ. της Εταιρίας την 18η Ιουλίου 2014. Την 22α Ιουλίου
2014 οι νέες µετοχές εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση µετά την από 17.07.2014 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χ.Α.
Η Εταιρία για την περίοδο 18.07.2014 έως την 31.12.2014
αντληθέντων κεφαλαίων έχει ως ακολούθως :
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διέθεσε 14.515 χιλ €. Η διάθεση των

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Xρήση και Χρονοδιάγραµµα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων για τα έτη 2014-2015, όπως προβλέπονται από το
Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
Αιολικό

Αιολικό
(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Αιολικά πάρκα

πάρκο
"Λύρκειο" & Απρόβλεπτα "Επέκταση "Καλογεροβούνι- νέα έργα

πάρκο
"Ορθολίθι"

Μαγούλας"

Σύνολο

Πούλος"

β’ εξάµηνο 2014

4.488

7.658

4.499

0

16.645

α’ εξάµηνο 2015

499

5.105

9.727

0

15.330

β’ εξάµηνο 2015

0

0

5.575

0

5.575

α’ εξάµηνο 2016

0

0

0

0

0

4.987

12.763

19.801

0

37.550

Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αποφ. ∆.Σ. 17.07.2014)
β’ εξάµηνο 2014

5.920

5.152

3.060

0

14.132

α’ εξάµηνο 2015

658

3.435

9.127

0

13.219

β’ εξάµηνο 2015

0

0

5.215

0

5.215

6.578

8.587

17.402

0

32.566

Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αποφ. ∆.Σ. 21.10.2014)
β’ εξάµηνο 2014

5.346

1.705

2.014

0

9.066

α’ εξάµηνο 2015

936

4.736

5.529

0

11.201

β’ εξάµηνο 2015

0

1.005

9.061

0

10.066

α’ εξάµηνο 2016

0

0

896

1.338

2.234

6.282

7.446

17.501

1.338

32.566

Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αποφ. ∆.Σ. 31.12.2014)
β’ εξάµηνο 2014

4.769

6.471

3.274

0

14.515

α’ εξάµηνο 2015

1.513

114

3.313

0

4.940

β’ εξάµηνο 2015

0

861

8.358

0

9.219

α’ εξάµηνο 2016

0

0

2.555

1.304

3.859

6.282

7.446

17.501

1.304

32.533

αφαίρεση των εξόδων έκδοσης)

6.282

7.446

17.501

1.304

32.533

Συνολικό διατεθέν κεφάλαιο µέχρι 31.12.2014

4.769

6.471

3.274

0

14.515

Αδιάθετα κεφάλαια την 31.12.2014

1.513

975

14.227

1.304

18.018

Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση

Αντληθέντα κεφάλαια προς διάθεση (µετά την
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

Επεξηγήσεις :
Σε σχέση µε το εγκεκριµένο - δηµοσιευµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπήρξαν τρεις µεταβολές του ποσού
και του χρόνου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων. Ειδικότερα η πρώτη τροποποίηση
αποφασίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την 17.07.2014, η δεύτερη µε απόφαση της
21.10.2014 και η τρίτη µε απόφαση της 31.12.2014.
Συγκεκριµένα οι διαφοροποιήσεις κατέστησαν αναγκαίες λόγω του ότι :
Τα προϋπολογισθέντα αντληθέντα κεφάλαια σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο ανέρχονταν σε ποσό
άνω των 40.000 χιλ € ενώ τα τελικά έσοδα της ∆ηµόσιας προσφοράς ανήλθαν σε 35.134 χιλ €.
Με την από 17.07.2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναπροσαρµόσθηκε ο πίνακας
διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σε 32.566 χιλ € αφού είχαν αφαιρεθεί προϋπολογιστικά 2.568
χιλ € για δαπάνες έκδοσης.
Με την από 21.10.2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε βάση την από 08.10.2014
έγκριση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος οµολογιακών δανείων συνολικού κεφαλαίου 65.717 χιλ
€ για τη χρηµατοδότηση των προς κατασκευή τεσσάρων αιολικών πάρκων, υπήρξε ελάττωση της ίδιας
συµµετοχής κατά 4,1% και ως εκ τούτου έγινε ανακατανοµή των προς διάθεση αντληθέντων
κεφαλαίων αλλά και του χρόνου υλοποίησης αυτών. Το ποσό των 1.338 χιλ € που προέρχεται από την
ανωτέρω µείωση, αποφασίσθηκε να διατηρηθεί προς κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων δαπανών που ήθελε
προκύψουν κατά την υλοποίηση των επενδύσεων, ειδάλλως θα διατεθεί σε άλλες εν εξελίξει
επενδύσεις αιολικών πάρκων της Εταιρείας, όπως αρχικώς είχε προβλεφθεί.
Τέλος µε την από 31.10.2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε βάση τις τελικές δαπάνες
έκδοσης που ανήλθαν σε 2.601 χιλ € αλλά και τα ποσά που διατέθηκαν στα προς κατασκευή αιολικά
πάρκα, όπως αυτά αναλύονται στο παραπάνω πίνακα, έγινε εκ νέου τροποποίηση στο χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης µε κύρια διαφορά την µετατόπιση κατά ένα εξάµηνο της ολοκλήρωσης των αιολικών
πάρκων «Λύρκειο» και «Καλογεροβούνι-Πούλος».
Σηµειώσεις:
Το υπόλοιπο ποσό των 18.018 χιλ € η Εταιρεία το επενδύει σε βραχυπρόθεσµες καταθέσεις
και περιλαµβάνεται στο κονδύλι «Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα» της κατάστασης
Οικονοµικής θέσης της 31.12.2014.

Κηφισιά, 27.03.2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Α∆Τ Ξ 434814

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΣΙΕΤΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Α∆Τ ΑΕ 109207

Α∆Τ ΑΑ 086054
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

Ζ. Πληροφορίες άρθρου 10 Ν.3401/2005
Κατά τη διάρκεια του 2014 και το 2015 µέχρι την 27.3.2015, η Εταιρεία δηµοσίευσε τα ακόλουθα
δελτία τύπου – ανακοινώσεις προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού.

Ηµ/νία - Ώρα

Θέµα

25/07/2014 16:25

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση για µεταβολή ποσοστού µετόχων σε επίπεδο δικαιωµάτων
ψήφου
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

25/07/2014 12:54

ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

25/07/2014 16:34

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

25/07/2014 16:45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (∆ΕΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

22/07/2014 15:42

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

23/07/2014 12:15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση για µεταβολή ποσοστού µετόχων σε επίπεδο δικαιωµάτων ψήφου

21/07/2014 14:23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

25/08/2014 17:07

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

26/08/2014 11:41

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

29/08/2014 19:02

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ

29/08/2014 19:03

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ

29/08/2014 19:09

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

29/08/2014 19:11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

02/09/2014 11:22

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

02/09/2014 11:27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

03/09/2014 13:20

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

29/08/2014 17:39

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2014

03/09/2014 13:22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

21/07/2014 14:14
21/07/2014 16:42
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

26/08/2014 11:45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

25/08/2014 17:18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

05/09/2014 11:20

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

05/09/2014 11:22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

17/09/2014 13:19

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

17/09/2014 13:21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

02/10/2014 12:28

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

02/10/2014 12:31

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

03/10/2014 10:20

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

03/10/2014 10:23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

08/10/2014 11:11

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

09/10/2014 11:06

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

09/10/2014 11:10

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

09/10/2014 11:32

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

09/10/2014 11:34

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

09/10/2014 11:14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

08/10/2014 11:14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

10/10/2014 11:33

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

13/10/2014 11:08

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

13/10/2014 11:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

10/10/2014 11:36

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

15/10/2014 11:37

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

15/10/2014 11:39

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

16/10/2014 10:59

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

16/10/2014 11:01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

15/10/2014 16:17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (∆ΕΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17/10/2014 13:06

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

20/10/2014 11:13

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

20/10/2014 11:19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

17/10/2014 13:08

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

04/11/2014 19:16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (∆ΕΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

12/11/2014 11:00

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

12/11/2014 11:03

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

28/11/2014 17:41

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ

28/11/2014 17:43

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ

28/11/2014 17:50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

28/11/2014 17:52

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

28/11/2014 18:11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/
ΕΚΘΕΣΕΩΝ

23/12/2014 15:21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (∆ΕΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα (∆ελτία Τύπου – Ανακοινώσεις) καθώς και κάθε άλλη ανακοίνωση
στην οποία έχει προβεί η εταιρεία, βρίσκονται διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της www.eltechanemos.gr,
στις υποενότητες «Ανακοινώσεις» και «∆ελτία Τύπου», στην ενότητα «Ενηµέρωση Επενδυτών».
Επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eltechanemos.gr, στις ενότητες «Οικονοµικά Στοιχεία»
και «Ενηµέρωση Επενδυτών» και στην υποενότητα «Θυγατρικές Εταιρείες – Οικονοµικές
Καταστάσεις» αναρτώνται οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των
Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και οι Εκθέσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών που
ενσωµατώνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε ευρώ)

Η. ∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης των Εταιρικών και Ενοποιηµένων
Οικονοµικών Καταστάσεων και των Οικονοµικών Καταστάσεων των
Θυγατρικών

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας σε ενοποιηµένη και µη βάση, η Έκθεση Ελέγχου
του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ανηρτηµένες στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.eltechanemos.gr.
Οι οικονοµικές καταστάσεις των ενοποιούµενων εταιρειών είναι ανηρτηµένες στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.eltechanemos.gr.

(88) / (88)

