ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 2567001000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38582/01ΑΤ/Β/97/012(08) )
ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 εως 31 ΜΑΡΤIOY 2015
(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του Οµίλου εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση
επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση διαδικτύου:

www.eltechanemos.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχέια):

29 Μαΐου 2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/01-31/03/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

01/01-31/03/2014 01/01-31/03/2015

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01/01-31/03/2014

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31/03/2015

31/12/2014

31/03/2015

31/12/2014

242.939.562

243.801.946

219.891.346

220.579.467

15.973.338

16.076.261

9.547.335

9.647.087

6.129.182

11.076.160

30.764.987

35.736.719

Απαιτήσεις από πελάτες

19.297.502

15.653.521

17.809.501

14.871.218

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

47.253.339

43.866.637

45.249.495

41.891.770

331.592.923

330.474.524

323.262.665

322.726.261

5.550.029
337.142.952

330.474.524

5.588.800
328.851.465

322.726.261

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κέρδη προ φόρων

5.158.453

2.268.879

4.519.806

1.990.744

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

1.803.887

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

2.492.112

1.657.667

2.343.190

16.597

20.141

16.085

19.234

(97.654)

(168.970)

(91.976)

(242.762)

2.084.459

1.877.245

2.039.124

1.822.932

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

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεία που κατέχονται προς πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

(3.017.202)

(4.775.946)

(2.472.722)

(4.219.857)

970.778

139.906

941.530

193.484

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Τόκοι εισπραχθέντες
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων ως τη λήξη
∆άνεια (χορηγηθέντα σε) συνδεδεµένα µέρη
Εισπράξεις από αποπληρωµές δανείων συνδεδεµένων µερών
Μερίσµατα εισπραχθέντα
∆εσµευµένες καταθέσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Μετοχικό κεφάλαιο

24.800.100

24.800.100

24.800.100

24.800.100

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

89.589.761

85.660.355

96.674.605

93.029.970

114.389.861

110.460.455

121.474.705

117.830.070

4.860.380

4.570.287

-

-

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

119.250.241

115.030.743

121.474.705

117.830.070

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)

(613.159)

(337.689)

(584.400)

(315.234)

-

(27.025)

-

-

6.306.157

1.488.654

6.025.114

1.591.730

122.086.814

116.219.500

117.809.115

111.838.363

(1.283.688)

(26.228)

(1.283.688)

(26.228)

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

59.924.400

61.897.638

56.927.196

58.901.517

91.891

137.845

91.891

131.845

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

23.305.974

29.483.293

21.736.836

27.918.381

(15.013.500)

-

(15.013.500)

-

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

12.575.522

7.843.350

10.903.613

6.237.929

(570.000)

-

(570.000)

-

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

217.892.710

215.443.781

207.376.760

204.896.191

500.000

-

500.000

-

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

337.142.952

330.474.524

328.851.465

322.726.261

-

-

-

79.154

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(6.275.708)

(2.242.165)

(6.099.739)

(2.547.522)

(22.551.006)

(2.130.548)

(22.375.037)

(2.362.752)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

43.312.500

-

43.312.500

-

(43.750.000)

(198.983)

(43.750.000)

(198.983)

(99.211)

(90.932)

-

-

Μερίσµατα πληρωθέντα

-

(68.445)

-

-

Κύκλος εργασιών

Καταβληθείς φόρος µερισµάτων

-

(7.605)

-

-

(536.711)

(365.965)

(437.500)

(198.983)

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)

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

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/01-31/03/2015

10.662.922

9.019.578

Μικτά κέρδη

7.273.414

5.047.051

6.560.287

4.496.705

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

7.158.436

3.995.303

6.479.621

3.588.156

(16.781.560)

(1.007.859)

(16.787.422)

(970.004)

Κέρδη προ φόρων

5.158.453

2.268.879

4.519.806

1.990.744

22.573.028

2.702.224

21.183.896

1.270.797

Μείον φόροι

(938.955)

(406.553)

(875.171)

(230.992)

5.791.468

1.694.365

4.396.474

300.792

Κέρδη µετά από φόρους (Α)

4.219.499

1.862.326

3.644.635

1.759.752

3.929.406

1.765.781

3.644.635

1.759.752

290.093

96.544

-

-

-

-

-

-

4.219.499

1.862.326

3.644.635

1.759.752

3.929.406

1.765.781

3.644.635

1.759.752

290.093

96.544

-

-

0,0475

0,0285

0,0441

0,0284

8.962.324

6.487.415

8.137.288

5.931.346

Μη ελέγχουσες συµµετοχές

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31/03/2015

31/03/2014

31/03/2015

31/03/2014

115.030.743

77.442.419

117.830.070

80.403.557

4.219.499

1.862.326

3.644.635

1.759.752

-

(76.050)

-

-

119.250.241

79.228.695

121.474.705

82.163.310

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β)
Ιδιοκτήτες µητρικής

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2015 και
31/03/2014 αντίστοιχα)

01/01-31/03/2014

9.833.652

Ιδιοκτήτες µητρικής

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

01/01-31/03/2015

11.696.580

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2015 και 1/1/2014
αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

01/01-31/03/2014

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2014.
2. Η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., η οποία κατέχει την ηµεροµηνία σύνταξης της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης ποσοστό 64,50%.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 8 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 31.03.2015.
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. 22 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 31.03.2015).
5. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
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 € 1.110.218 και για την Εταιρεία σε € 1.012.010.
8. Το απασχολούµενο προσωπικό του Οµίλου την 31.03.2015 ανέρχεται σε 18 άτοµα και της Εταιρείας σε 15 και την 31.03.2014 ανερχόταν σε 15 και 12 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)

Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης

Εταιρεία

12.777

6.777

235.106
1.271.438
1.250.076
100.417

242.481
968.893
1.591.994
94.417

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.
1

11. 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 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοοικονικής πληροφόρησης της 31.03.2015 και οι
οικονοµικές καταστάσεις τους είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του Οµίλου www.eltechanemos.gr.
12. Σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 31.03.2014 δεν ενοποιείται πλέον η εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ η οποία πωλήθηκε σε τρίτους στο γ' τρίµηνο του 2014.
13. 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.

Κηφισιά, 29 Μαΐου 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

