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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14

242.939.562
15.973.338
652.844
1.934.513
3.541.826
265.042.082

243.801.946
16.076.261
5.550.351
667.882
1.950.139
2.907.788
270.954.367

219.891.346
9.547.335
26.125.616
1.553.913
3.085.459
260.203.669

220.579.467
9.647.087
26.125.616
5.588.800
1.564.881
2.457.421
265.963.273

9
10

20.574.829
15.000.000

18.038.294
-

18.699.728
15.000.000

16.716.038
-

11
12

62.507
25.122.036
5.791.468
66.550.841

62.507
18.846.328
22.573.028
59.520.157

43.875
24.918.918
4.396.474
63.058.996

43.875
18.819.179
21.183.896
56.762.988

13

5.550.029
72.100.870
337.142.952

59.520.157
330.474.524

5.588.800
68.647.796
328.851.465

56.762.988
322.726.261

14
14

24.800.100
70.602.623
7.989.779
10.997.359
114.389.861
4.860.380
119.250.241

24.800.100
70.602.623
7.989.779
7.067.954
110.460.455
4.570.287
115.030.743

24.800.100
70.602.623
7.893.809
18.178.173
121.474.705
121.474.705

24.800.100
70.602.623
7.893.809
14.533.538
117.830.070
117.830.070

16

122.086.814
3.337.037
181.129
53.452.420
1.483.596
1.470.218
182.011.214

116.219.500
2.421.830
177.711
53.897.529
3.943.529
1.457.039
178.117.138

117.809.115
3.124.079
181.129
50.749.740
1.560.238
1.312.010
174.736.311

111.838.363
2.248.908
177.711
51.163.634
4.011.921
1.299.343
170.739.881

12.571.357
4.166
23.305.974
35.881.497
217.892.710
337.142.952

7.843.350
29.483.293
37.326.643
215.443.781
330.474.524

10.903.613
21.736.836
32.640.450
207.376.760
328.851.465

6.237.929
27.918.381
34.156.311
204.896.191
322.726.261

Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επενδύσεις σε συγγενείς
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη
Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις
(βραχυπρόθεσµο µέρος)
∆εσµευµένες καταθέσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται
προς πώληση
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
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

6
7

9

17
15

15
16

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων Α’ τριµήνου 2015 και 2014
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σηµ.
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1-Ιαν έως
31-Μαρ-15
31-Μαρ-14

1-Ιαν έως
31-Μαρ-15
31-Μαρ-14

11.696.580

9.833.652

10.662.922

9.019.578

(4.423.166)

(4.786.600)

(4.102.635)

(4.522.873)

Μεικτό κέρδος

7.273.414

5.047.051

6.560.287

4.496.705

Έξοδα διοίκησης

(516.231)

(397.413)

(454.706)

(353.726)

401.253

(654.335)

374.040

(554.824)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

7.158.436

3.995.303

6.479.621

3.588.156

Έσοδα από µερίσµατα
Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς
επιχειρήσεις

-

-

-

79.154

18

18

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης

(322)

(639)

-

-

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

19

97.976

169.609

91.976

163.609

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)

19

(2.097.637)

(1.895.394)

(2.051.791)

(1.840.174)

Κέρδη προ φόρων

5.158.453

2.268.879

4.519.806

1.990.744

Φόρος εισοδήµατος

(938.955)

(406.553)

(875.171)

(230.992)

Καθαρά κέρδη περιόδου

4.219.499

1.862.326

3.644.635

1.759.752

3.929.406

1.765.781

3.644.635

1.759.752

Κέρδη περιόδου αποδιδόµενα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής

20

Μη ελέγχουσες συµµετοχές

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε €)

20

290.093

96.544

-

-

4.219.499

1.862.326

3.644.635

1.759.752

0,0475

0,0285

0,0441

0,0284

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Α’ τριµήνου 2015 και 2014

Καθαρά κέρδη περιόδου

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1-Ιαν έως

1-Ιαν έως

31-Μαρ-15

31-Μαρ-14

31-Μαρ-15

31-Μαρ-14

4.219.499

1.862.326

3.644.635

1.759.752

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου (καθαρά,
µετά από φόρους)

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου

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

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

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες της µητρικής
Αποθεµατικό
υπέρ το
άρτιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

18.600.000

43.593.400

7.783.085

2.905.275

Καθαρό κέρδος περιόδου

-

-

-

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
περιόδου (καθαρά, µετά από
φόρους)

-

-

Μετοχικό
κεφάλαιο
1 Ιανουαρίου 2014

Μη
ελέγχουσες
συµµετοχές

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

72.881.760

4.560.660

77.442.419

1.765.781

1.765.781

96.544

1.862.326

-

-

-

-

1.862.326

Σύνολο

Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήµατα περιόδου

-

-

-

1.765.781

1.765.781

96.544

∆ιανοµή Μερίσµατος

-

-

-

-

-

(76.050)

(76.050)

18.600.000

43.593.400

7.783.085

4.671.056

74.647.541

4.581.154

79.228.695

-

-

-

2.638.203

2.638.203

66.770

2.704.973

31 Μαρτίου 2014
Καθαρό κέρδος περιόδου
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)

-

-

(14.881)

-

(14.881)

-

(14.881)

Λοιπά
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
περιόδου (καθαρά, µετά από
φόρους)

-

-

-

(2.333)

(2.333)

(144)

(2.477)

-

-

(14.881)

(2.333)

(17.214)

(144)

(17.357)

-

-

(14.881)

2.635.870

2.620.989

66.626

2.687.616

6.200.100

27.009.223

-

-

33.209.323

-

33.209.323

Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήµατα περιόδου
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Μεταφορά από/σε αποθεµατικά

-

-

221.575

(221.575)

-

-

-

∆ιανοµή Μερίσµατος
Επίπτωση πωλήσεων και αλλαγών
σε ποσοστό συµµετοχής σε
θυγατρικές

-

-

-

-

-

(23.934)

(23.934)

-

-

-

(17.398)

(17.398)

(53.559)

(70.958)

31 ∆εκεµβρίου 2014

24.800.100

70.602.623

7.989.779

7.067.954

110.460.455

4.570.287

115.030.743

1 Ιανουαρίου 2015

24.800.100

70.602.623

7.989.779

7.067.954

110.460.455

4.570.287

115.030.743

Καθαρό κέρδος περιόδου

-

-

-

3.929.406

3.929.406

290.093

4.219.499

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
περιόδου (καθαρά, µετά από
φόρους)

-

-

-

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήµατα περιόδου

-

-

-

3.929.406

3.929.406

290.093

4.219.499

24.800.100

70.602.623

7.989.779

10.997.359

114.389.861

4.860.380

119.250.241

31 Μαρτίου 2015

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Μετοχικό
κεφάλαιο
1 Ιανουαρίου 2014

Αποθεµατικό
υπέρ το
άρτιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

18.600.000

43.593.400

7.697.086

10.513.071

80.403.557

Καθαρό κέρδος περιόδου

-

-

-

1.759.752

1.759.752

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
περιόδου (καθαρά, µετά από
φόρους)

-

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά Συνολικά
εισοδήµατα περιόδου

-

-

-

1.759.752

1.759.752

18.600.000

43.593.400

7.697.086

12.272.824

82.163.310

-

-

-

2.472.318

2.472.318

-

-

(14.881)

-

(14.881)

-

-

(14.881)

-

(14.881)

31 Μαρτίου 2014
Καθαρό κέρδος περιόδου
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
περιόδου (καθαρά, µετά από
φόρους)
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήµατα περιόδου

-

-

(14.881)

2.472.318

2.457.437

6.200.100

27.009.223

-

-

33.209.323

-

-

211.604

(211.604)

-

31 ∆εκεµβρίου 2014

24.800.100

70.602.623

7.893.809

14.533.538

117.830.070

1 Ιανουαρίου 2015

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Μεταφορά σε αποθεµατικά

24.800.100

70.602.623

7.893.809

14.533.538

117.830.070

Καθαρό κέρδος περιόδου

-

-

-

3.644.635

3.644.635

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
περιόδου (καθαρά, µετά από
φόρους)

-

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήµατα περιόδου
31 Μαρτίου 2015

-

-

-

3.644.635

3.644.635

24.800.100

70.602.623

7.893.809

18.178.173

121.474.705

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Σηµ.

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01.201501.01.201431.03.2015
31.03.2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01.01.201501.01.201431.03.2015
31.03.2014

5.158.453

2.268.879

4.519.806

1.990.744

1.803.887
16.597

2.492.112
20.141

1.657.667
16.085

2.343.190
19.234

(97.654)
2.084.459

(168.970)
1.877.245

(91.976)
2.039.124

(242.762)
1.822.932

(3.017.202)
970.778

(4.775.946)
139.906

(2.472.722)
941.530

(4.219.857)
193.484

(613.159)
-

(337.689)
(27.025)

(584.400)
-

(315.234)
-

6.306.157

1.488.654

6.025.114

1.591.730

(1.283.688)
91.891

(26.228)
137.845

(1.283.688)
91.891

(26.228)
131.845

(15.013.500)
(570.000)

-

(15.013.500)
(570.000)

-

500.000
(6.275.708)

(2.242.165)

500.000
(6.099.739)

79.154
(2.547.522)

(22.551.006)

(2.130.548)

(22.375.037)

(2.362.752)

43.312.500
(43.750.000)

(198.983)

43.312.500
(43.750.000)

(198.983)

(99.211)
-

(90.932)
(68.445)
(7.605)

-

-

(536.711)

(365.965)

(437.500)

(198.983)

(16.781.560)

(1.007.859)

(16.787.422)

(970.004)

12

22.573.028

2.702.224

21.183.896

1.270.797

12

5.791.468

1.694.365

4.396.474

300.792

6,7,17

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
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)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Καταβληθείς φόρος µερισµάτων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
περιόδου

6,7

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
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Σηµειώσεις επί της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
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 64,50%
θυγατρική της εταιρίας Ελλάκτωρ Α.Ε, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από τις 22 Ιουλίου 2014.
Η παρούσα ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
στις 29 Μαΐου 2015 και είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας: www.eltechanemos.gr.

2
2.1

Πλαίσιο κατάρτισης ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
Γενικά

Η παρούσα ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία περιλαµβάνει ατοµικά και
ενοποιηµένα στοιχεία, καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015, και έχει συνταχθεί
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο («∆ΛΠ») 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά». Η
ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύµφωνα µε εκείνα τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») που είτε είχαν εκδοθεί και ίσχυαν την περίοδο
σύνταξης αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (Μάιος 2015), είτε είχαν εκδοθεί και
είχαν πρόωρα υιοθετηθεί.
Οι λογιστικές αρχές, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη της ενδιάµεσης συνοπτικής
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, είναι συµβατές µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014.
Για την καλύτερη κατανόηση και πληρέστερη πληροφόρηση η παρούσα ενδιάµεση συνοπτική
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση πρέπει να διαβάζεται παράλληλα µε τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας (www.eltechanemos.gr)
Αυτή η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του
ιστορικού κόστους.
Αναφορικά µε δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µη τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της
χρήσης, έχουν διενεργηθεί προβλέψεις εξόδων ή πραγµατοποιηθέντα έξοδα έχουν καταχωρηθεί σε
µεταβατικούς λογαριασµούς, µόνο στις περιπτώσεις που ο χειρισµός αυτός θα ήταν ο ενδεδειγµένος κατά το
τέλος της χρήσης.
Ο φόρος εισοδήµατος στην ενδιάµεση περίοδο αναγνωρίζεται χρησιµοποιώντας το φορολογικό συντελεστή
που θα εφαρµοζόταν στα αναµενόµενα συνολικά ετήσια κέρδη.

2.2

Συνέχιση ∆ραστηριότητας

Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρουσιάζει 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 στη σηµείωση 3 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2014, 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
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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.
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
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει επιβληθεί
από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός
βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την
αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆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.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013
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.
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού
οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας
της από κοινού δραστηριότητας.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας»
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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.
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 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.
∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)
Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα
προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι
ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που
υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού.
∆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
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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
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 ορισµένα
∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του
Σ∆ΛΠ.
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∆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 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 απαιτούνται για όλες τις
ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.
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∆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.

2.4

Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτήν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση έχουν
στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. ∆ιαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις
στρογγυλοποιήσεις.

3

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης

Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τη
συνοδεύουν ενδέχεται να εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε
µελλοντικά γεγονότα σε σχέση µε τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας και
του Οµίλου. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή
γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και 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 της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της Εταιρείας και
του Οµίλου.
Για τη σύνταξη της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, οι σηµαντικές λογιστικές
κρίσεις από την πλευρά της ∆ιοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών του Οµίλου και της
Εταιρείας, καθώς και οι κύριες πηγές εκτίµησης της αβεβαιότητας είναι ίδιες µε αυτές που υιοθετήθηκαν
κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2014.

3.1

∆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 31.03.2015 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:
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Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
Σύνολο δανείων
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (1)
Καθαρός ∆ανεισµός/∆ιαθέσιµα
Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου
Σύνολο Κεφαλαίων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-Μαρ.-15
31-∆εκ.-14
23.305.974
29.483.293
122.086.814
116.219.500
145.392.788
145.702.793
45.913.504
41.419.356
99.479.284
119.250.241
218.729.525

104.283.437
115.030.743
219.314.180

45,48%

47,55%

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης
(1)

Στα συνολικά Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του 2015 (ευρώ 5.791.468) έχουν προστεθεί οι ∆εσµευµένες καταθέσεις (ευρώ
25.122.036) και τα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη (ευρώ 15.000.000). Αντίστοιχα, στα συνολικά Ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα του 2014 (ευρώ 22.573.028) έχουν προστεθεί οι ∆εσµευµένες καταθέσεις (ευρώ 18.846.328)

Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης στις 31.03.2015 για τον Όµιλο υπολογίζεται σε 45,48% (2014: 47,55%).
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).

4

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

4.1

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς,
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο επιτοκίων.
Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν περιλαµβάνει την ανάλυση
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και τις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις που παρουσιάζονται στις ετήσιες
ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασµό µε τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις του 2014.
Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση της µητρικής Εταιρείας
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ειδικότερα από την Κεντρική ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης και
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.

4.2

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.

4.3

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.
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-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.
∆εν υπάρχουν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρέωσεων του Οµίλου που αποτιµώνται
στην εύλογη αξία. 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

Εύλογη αξία

31-Μαρ-15

31-∆εκ-14

31-Μαρ-15

31-∆εκ-14

Πελάτες

19.297.502

15.653.521

19.297.502

15.653.521

∆εσµευµένες καταθέσεις

25.122.036

18.846.328

25.122.036

18.846.328

5.791.468

22.573.028

5.791.468

22.573.028

145.392.788

145.702.793

145.392.788

148.341.497

4.215.864

4.198.941

4.215.864

4.198.941

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
∆άνεια µακροπρόθεσµα & βραχυπρόθεσµα
Προµηθευτές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Λογιστική αξία

Εύλογη αξία

31-Μαρ-15

31-∆εκ-14

31-Μαρ-15

31-∆εκ-14

Πελάτες

17.809.501

14.871.218

17.809.501

14.871.218

∆εσµευµένες καταθέσεις

24.918.918

18.819.179

24.918.918

18.819.179

4.396.474

21.183.896

4.396.474

21.183.896

139.545.951

139.756.744

139.613.324

142.454.257

4.010.988

3.995.794

4.010.988

3.995.794

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
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 περιλαµβάνεται στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας
εύλογης αξίας.

4.4

Εύλογες αξίες ∆ανείων

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, δεν υπάρχουν δάνεια σταθερού επιτοκίου την 31.03.2015. Στις
31.12.2014 για δάνεια σταθερού επιτοκίου λογιστικής αξίας ευρώ 43.539.393 η εύλογη αξία υπολογίζεται σε
ευρώ 46.178.096).
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Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας, για τα δάνεια σταθερού επιτοκίου της 31.03.2015, λογιστικής αξίας ευρώ
550.000 η εύλογη αξία υπολογίζεται σε ευρώ 617.373 (στις 31.12.2014 για δάνεια σταθερού επιτοκίου
λογιστικής αξίας ευρώ 44.089.393 η εύλογη αξία υπολογίζεται σε ευρώ 46.786.905).

5

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Κατά την 31η Μαρτίου 2015, 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 την περίοδο έως 31 Μαρτίου 2015
παρουσιάζονται στις σηµειώσεις της παρούσας ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
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6

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ακινητ.
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

327.241
2.302
329.543
14.588
(142)

12.922.077
23.927
12.946.003
(25.440)
38.029.668
-

255.929.782
26.228
255.956.011
(25.440)
38.103.673
66.000
(142)

(765.360)

-

-

-

83.575

(180.305)
235.545.767

343.989

50.950.231

(180.305)
293.919.797

6.996.235
6.996.235

83.575
83.575

235.545.767
235.545.767

343.989
2.714
346.703

50.950.231
1.277.714
52.227.945

293.919.797
1.280.428
295.200.225

(219.579)
(50.672)
(270.251)
(185.270)

(41.044)
(2.117)
(43.161)
(11.035)

(40.239.915)
(2.885.089)
(43.125.004)
(6.187.414)

(269.463)
(4.722)
(274.184)
(21.531)

-

(40.770.001)
(2.942.599)
(43.712.601)
(6.405.250)

(140.713)
(596.234)

(54.196)

140.713
(49.171.705)

(295.715)

-

(50.117.851)

1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις περιόδου
31 Μαρτίου 2015

(596.234)
(57.798)
(654.032)

(54.196)
(3.288)
(57.484)

(49.171.705)
(2.075.006)
(51.246.711)

(295.715)
(6.720)
(302.436)

-

(50.117.851)
(2.142.812)
(52.260.663)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου
2014

6.400.001

29.379

186.374.062

48.274

50.950.231

243.801.946

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου
2015

6.342.203

26.091

184.299.056

44.267

52.227.945

242.939.562

Οικόπεδα
& Κτίρια

Μεταφορικά
µέσα

Μηχ/κός
Εξοπλισµός

Έπιπλα και
εξαρτήµατα

6.230.875
6.230.875
-

83.575
83.575
-

236.366.015
236.366.015
59.417
66.000
-

765.360

-

31 ∆εκεµβρίου 2014

6.996.235

1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες εκτός από leasing
31 Μαρτίου 2015

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες εκτός από leasing
31 Μαρτίου 2014
Πώληση θυγατρικής
Προσθήκες εκτός από leasing
Προσθήκες µε leasing
Πωλήσεις / διαγραφές
Αναταξινόµηση από Μηχ. Εξοπλισµό σε
Κτίρια
Μείωση πρόβλεψης αποκατάστασης
περιβάλλοντος

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

Μισθωµένα πάγια που περιλαµβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης:
31-Μαρ-15
Μηχ/κός
Εξοπλισµός
Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες
χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία

4.110.800
(775.746)
3.335.054

Σύνολο
4.110.800
(775.746)
3.335.054

(18) / (34)

31-∆εκ-14
Μηχ/κός
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(738.705)
3.372.095
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οικόπεδα
& Κτίρια

Μεταφορικά
µέσα

Μηχ/κός
Εξοπλισµός

Έπιπλα και
εξαρτήµατα

Ακινητ.
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

606.343
606.343
-

78.075
78.075
-

220.740.023
220.740.023
59.417
-

306.188
2.302
308.490
14.588
(142)

8.831.333
23.927
8.855.259
34.835.389
-

230.561.962
26.228
230.588.190
34.909.395
(142)

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

765.360

-

(765.360)

-

-

-

1.371.703

78.075

(175.161)
219.858.919

322.936

43.690.648

(175.161)
265.322.281

1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες εκτός από leasing
31 Μαρτίου 2015

1.371.703
1.371.703

78.075
78.075

219.858.919
219.858.919

322.936
2.714
325.650

43.690.648
1.277.714
44.968.362

265.322.281
1.280.428
266.602.710

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

(30.614)

(40.989)
(1.952)
(42.941)
(10.540)

(35.850.793)
(2.761.210)
(38.612.003)
(5.770.017)

(252.077)
(4.314)
(256.391)
(20.308)

-

(36.143.859)
(2.767.476)
(38.911.335)
(5.831.480)

(140.713)
(171.328)

(53.481)

140.713
(44.241.306)

(276.700)

-

(44.742.815)

1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις περιόδου
31 Μαρτίου 2015

(171.328)
(7.654)
(178.981)

(53.481)
(3.123)
(56.604)

(44.241.306)
(1.951.459)
(46.192.765)

(276.700)
(6.313)
(283.013)

-

(44.742.815)
(1.968.549)
(46.711.363)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου
2014

1.200.376

24.594

175.617.613

46.236

43.690.648

220.579.467

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου
2015

1.192.722

21.471

173.666.154

42.637

44.968.362

219.891.346

Μισθωµένα πάγια που περιλαµβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης:
31-Μαρ-15
Μηχ/κός
Εξοπλισµός

Σύνολο

31-∆εκ-14
Μηχ/κός
Εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες χρηµατοδοτικές
µισθώσεις
Συσσωρευµένες αποσβέσεις

2.155.800
(606.774)

2.155.800
(606.774)

2.155.800
(587.600)

2.155.800
(587.600)

Καθαρή αναπόσβεστη αξία

1.549.026

1.549.026

1.568.200

1.568.200
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ
Λογισµικό
Άδεια
Σύνολο
χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Λογισµικό
Άδεια
Σύνολο
χρήσης

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2014

42.492

19.301.508

19.343.999

42.492

11.260.991

11.303.482

31 Μαρτίου 2014

42.492

19.301.508

19.343.999

42.492

11.260.991

11.303.482

570

-

570

570

-

570

Πωλήσεις/ διαγραφές

-

(1.195.458)

(1.195.458)

-

-

-

31 ∆εκεµβρίου 2014

43.062

18.106.050

18.149.111

43.062

11.260.991

11.304.053

1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες

43.062
3.260

18.106.050
-

18.149.111
3.260

43.062
3.260

11.260.991
-

11.304.053
3.260

31 Μαρτίου 2015

46.322

18.106.050

18.152.371

46.322

11.260.991

11.307.313

(42.492)
(42.492)

(1.561.069)
(150.227)
(1.711.296)

(1.603.561)
(150.227)
(1.753.787)

(42.492)
(42.492)

(1.159.930)
(144.991)
(1.304.922)

(1.202.422)
(144.991)
(1.347.413)

Προσθήκες

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις περιόδου
31 Μαρτίου 2014
Αποσβέσεις περιόδου

(570)

(318.494)

(319.064)

(570)

(308.981)

(309.551)

31 ∆εκεµβρίου 2014

(43.062)

(2.029.790)

(2.072.851)

(43.062)

(1.613.903)

(1.656.965)

1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις περιόδου

(43.062)
(18)

(2.029.790)
(106.165)

(2.072.851)
(106.183)

(43.062)
(18)

(1.613.903)
(102.994)

(1.656.965)
(103.012)

31 Μαρτίου 2015

(43.080)

(2.135.954)

(2.179.034)

(43.080)

(1.716.897)

(1.759.977)

-

16.076.261

16.076.261

-

9.647.087

9.647.087

3.242

15.970.096

15.973.338

3.242

9.544.094

9.547.335

Αναπόσβεστη αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2014
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου
2015

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.
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Συµµετοχές Οµίλου

8

8α. Οι εταιρείες και οι κοινοπραξίες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους Ενοποίησης την
31.03.2015 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, 2013-2014*

4

ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ

100,00%

100,00%

2010, 2013-2014*

5

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ

100,00%

100,00%

2010, 2013-2014*

6

ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

100,00%

100,00%

2010, 2013-2014*

7

ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ

80,00%

80,00%

2010, 2013-2014*

8

ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ

100,00%

100,00%

2010, 2013-2014*

9

ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ

57,00%

57,00%

2010, 2013-2014*

10

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

100,00%

100,00%

2010, 2013-2014*

51,00%

51,00%

2010, 2013-2014*

100,00%

100,00%

2010, 2013-2014*

99,00%

99,00%

2010-2014

11
12

57,55%

57,55%

2010, 2013-2014*

100,00%

100,00%

2010, 2013-2014*

80,00%

20,00%

100,00%

2010-2014

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

80,00%

20,00%

100,00%

2010-2014

16

Κ/Ξ ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ - ΣΙΕΤΗΣ Θ.

99,00%

99,00%

2010-2014

13
14

* 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, η οικονοµική χρήση 2013 θα πρέπει να θεωρείται οριστική για σκοπούς φορολογικού ελέγχου µετά από δεκαοκτώ µήνες από
την υποβολή της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονοµικών.

Σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοοικονοµική πληροφόρηση της 31.03.2014 δεν ενοποιείται
πλέον η θυγατρική εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ διότι πωλήθηκε σε τρίτους στο γ’ τρίµηνο του
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 το α’ τρίµηνο του 2015 ποσού ευρώ 322 διαµορφώνεται από τις
ζηµιές των εταιρειών ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το αντίστοιχο ποσό του α’ τριµήνου του 2014, ζηµιές ποσού ευρώ 639
διαµορφώνεται από τις ζηµιές των ίδιων εταιρειών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14

Πελάτες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη

19.127.516
169.986

15.483.535
169.986

17.605.693
203.808

14.667.410
203.808

Καθαρές απαιτήσεις πελατών
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος

19.297.502
-

15.653.521
4.545

17.809.501
-

14.871.218
-

970.000
3.717.701
131.452

900.000
4.201.062
186.955

570.000
3.210.601
195.086

500.000
3.605.653
196.588

Σύνολο

24.116.654

20.946.082

21.785.187

19.173.459

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

3.541.826
20.574.829

2.907.788
18.038.294

3.085.459
18.699.728

2.457.421
16.716.038

24.116.654

20.946.082

21.785.187

19.173.459

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

Η ηµεροµηνία λήξης των δανείων σε συνδεδεµένα µέρη είναι 31/12/2023 για ποσό ευρώ 570.000 και
31/10/2017 για ποσό ευρώ 400.000.
Ο λογαριασµός «Λοιπές απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14
Χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ
Απαιτήσεις από πώληση συµµετοχών βάση
αντίστοιχων συµφωνητικών
Προκαταβολές προµηθευτών / πιστωτών
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λοιποί χρεώστες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14

330.139

747.029

-

331.306

2.077.542
633.407
307.986

2.019.590
607.134
487.239

2.077.542
632.846
170.442

2.019.590
607.121
346.094

368.627

340.069

329.772

301.542

3.717.701

4.201.062

3.210.601

3.605.653

Οι απαιτήσεις από πώληση συµµετοχών βάση αντίστοιχων συµφωνητικών αφορούν:
α) Απαίτηση από πώληση συµµετοχής βάση αντίστοιχου συµφωνητικού µε προεξοφληµένη αξία ευρώ
893.313 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 1.184.229.
Το σύνολο των απαιτήσεων είναι σε ευρώ.
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Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη

Τα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη περιλαµβάνουν τα κατωτέρω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14

31-Μαρ-15

31-∆εκ-14

Εισηγµένοι τίτλοι - Οµόλογα
Οµόλογο του Γερµανικού ∆ηµοσίου µε
επιτόκιο 0% και λήξη τη 12.06.2015

15.000.000

-

15.000.000

-

Σύνολο

15.000.000

-

15.000.000

-

Η µεταβολή των Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων ως τη λήξη παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14

(Απόσβεση premium)

31-∆εκ-14

-

-

-

-

15.013.500

-

15.013.500

-

Στην αρχή της περιόδου
Προσθήκες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-Μαρ-15

(13.500)

-

(13.500)

-

Στη λήξη της περιόδου

15.000.000

-

15.000.000

-

Κυκλοφορούν ενεργητικό

15.000.000

-

15.000.000

-

Σύνολο

15.000.000

-

15.000.000

-

Η απόσβεση του premium των οµολόγων, ποσού ευρώ 13.500 έχει αναγνωριστεί στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων της περιόδου, στη γραµµή Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα – καθαρά.

11

∆εσµευµένες καταθέσεις

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι ∆εσµευµένες Καταθέσεις του Οµίλου ανέρχονται στις 31.03.2015 σε ευρώ 25.122.036 (31.12.2014 ποσό
ευρώ 18.846.328) εκ των οποίων ποσό ευρώ 14.362.602 (31.12.2014: ποσό ευρώ 14.740.630) αφορά
δέσµευση της µητρικής εταιρείας προς ΕΤΕ λόγω λήψης εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη
επιχορήγησης ποσό ευρώ 14.362.500.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι ∆εσµευµένες Καταθέσεις της Εταιρείας ανέρχονται στις 31.03.2015 σε ευρώ 24.918.918 (31.12.2014
ποσό ευρώ 18.819.179) εκ των οποίων ποσό ευρώ 14.362.602 (31.12.2014: ποσό ευρώ 14.740.630) αφορά
δέσµευση της Εταιρείας προς ΕΤΕ λόγω λήψης εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη επιχορήγησης ποσό
ευρώ 14.362.500.
Οι λοιπές δεσµευµένες καταθέσεις αφορούν τους λογαριασµούς εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσµων δόσεων
µακροπρόθεσµων δανείων. Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο των λογαριασµών εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσµων
δόσεων χρησιµοποιείται προς αποπληρωµή των επόµενων χρονικά τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31
Μαρτίου 2015 (Ποσά σε ευρώ)
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Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-Μαρ-15

∆ιαθέσιµα στο ταµείο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31-∆εκ-14

31-Μαρ-15

14.788

25.750

31-∆εκ-14

805

9.685

Καταθέσεις όψεως

4.776.680

22.547.277

3.395.669

21.174.212

Καταθέσεις προθεσµίας

1.000.000

-

1.000.000

-

Σύνολο

5.791.468

22.573.028

4.396.474

21.183.896

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 31.03.2015.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ποσοστό καταθέσεων όψεως και
προθεσµίας
Rating Χρηµατοπιστωτικού
Ιδρύµατος (S&P)

31-Μαρ-15

31-∆εκ-14

CCC+

100,0%

100,0%

ΣΥΝΟΛΟ

100,0%

100,0%

Η εµφανιζόµενη συνεργασία µε πιστωτικά ιδρύµατα χαµηλότερης πιστοληπτικής αξιολόγησης οφείλεται
στην υποβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης ελληνικών τραπεζών λόγω της κρίσης χρέους που
αντιµετωπίζει η Ελλάδα.

13

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5, η αξία των συγγενών εταιρειών ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τις οποίες αποφασίστηκε,
µέσα στο α’ τρίµηνο του 2015, η µεταβίβαση τους σε τρίτους, παρουσιάζεται ως µη κυκλοφορούν
περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται προς πώληση. Η µεταβίβαση ολοκληρώθηκε εντός του β’ τριµήνου του
2015 σε αξία η οποία προσεγγίζει τη λογιστική αξία, χωρίς να προκύπτει σηµαντική επίδραση στο
αποτέλεσµα τόσο σε ενοποιηµένο όσο και σε ατοµικό επίπεδο (βλ. σηµ. 25).
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Μετοχικό κεφάλαιο

Αριθµός µετοχών
1 Ιανουαρίου 2014
Αύξηση πλήθους µετοχών µε µείωση
ονοµαστικής αξίας

61.800.000

31 Μαρτίου 2014
Έκδοση νέων µετοχών

62.000.000
20.667.000

31 ∆εκεµβρίου 2014

82.667.000

1 Ιανουαρίου 2015
31 Μαρτίου 2015

82.667.000
82.667.000

200.000

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αποθεµατικό
Μετοχικό
υπέρ το
κεφάλαιο
άρτιο
18.600.000

Σύνολο

43.593.400

62.193.400

-

-

18.600.000
6.200.100

43.593.400
27.009.223

62.193.400
33.209.323

24.800.100

70.602.623

95.402.723

24.800.100
24.800.100

70.602.623
70.602.623

95.402.723
95.402.723
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31
Μαρτίου 2015 (Ποσά σε ευρώ)

Στις 3.7.2014 εγκρίθηκε το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (κατά την 687/3.7.2014 συνεδρίασή του) για τη δηµόσια προσφορά µετοχών στην
Ελλάδα µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και την εισαγωγή του συνόλου των µετοχών της στην Κύρια
Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Στις 11.7.2014 ολοκληρώθηκε η ∆ηµόσια Προσφορά και η διάθεση 20.667.000 νέων κοινών ονοµαστικών
µετοχών της Εταιρείας µε τιµή διάθεσης € 1,70 ανά νέα µετοχή 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).
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Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14

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

3.885.978
329.887
1.596.129
1.279.500

3.835.452
363.490
307.084
121.674

3.682.061
328.927
1.556.196
1.202.000

3.633.264
362.530
360.367
94.174

296.782
5.746.487
920.190
14.054.953

621.771
5.681.396
856.014
11.786.880

289.557
4.692.043
713.068
12.463.851

604.622
4.554.252
640.642
10.249.851

Μακροπρόθεσµες
Βραχυπρόθεσµες

1.483.596
12.571.357

3.943.529
7.843.350

1.560.238
10.903.613

4.011.921
6.237.929

Σύνολο

14.054.953

11.786.880

12.463.851

10.249.851

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι σε ευρώ.
Ο λογαριασµός «Λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14
∆ικαιούχοι αµοιβών
Ανεξόφλητο υπόλοιπο εξαγοράς
ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές
εταιρείες
Υποχρεώσεις σε υπεργολάβους
Λοιποί πιστωτές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14

157.379

266.023

134.732

232.521

3.908.596
520.730
1.159.782

3.908.596
400.238
1.106.539

3.908.596
474.209
174.505

3.908.596
362.797
50.338

5.746.487

5.681.396

4.692.043

4.554.252

Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31
Μαρτίου 2015 (Ποσά σε ευρώ)
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∆άνεια
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31-Μαρ-15

31-∆εκ-14

31-Μαρ-15

31-∆εκ-14

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

980.807
121.106.007
122.086.814

1.084.245
115.135.255
116.219.500

117.259.115
550.000
117.809.115

111.288.363
550.000
111.838.363

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

8.587.655
14.311.001
407.319
23.305.974

8.587.655
20.492.546
403.092
29.483.293

8.000.000
13.736.836
21.736.836

8.000.000
19.918.381
27.918.381

145.392.788

145.702.793

139.545.951

139.756.744

Σύνολο δανείων

Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων είναι οι εξής:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
31 ∆εκεµβρίου 2014
Σύνολο δανείων

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

έως 6 µήνες

Σύνολο

43.539.393

102.163.400

145.702.793

-

145.392.788

145.392.788

31 Μαρτίου 2015
Σύνολο δανείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
31 ∆εκεµβρίου 2014
Σύνολο δανείων
31 Μαρτίου 2015
Σύνολο δανείων

έως 6 µήνες

Σύνολο

44.089.393

95.667.352

139.756.744

550.000

138.995.951

139.545.951

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14
Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14

14.727.172
48.508.749
58.850.893

17.247.855
59.880.679
39.090.966

13.728.398
46.713.785
57.366.931

16.253.476
57.977.883
37.607.004

122.086.814

116.219.500

117.809.115

111.838.363

Το νόµισµα του δανεισµού της Εταιρείας είναι το ευρώ. Τα κυµαινόµενα επιτόκια δανεισµού είναι Euribor
πλέον περιθωρίου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31
Μαρτίου 2015 (Ποσά σε ευρώ)

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.
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.
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. 4.4.
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-Μαρ-15

31-∆εκ-14

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

459.001
1.032.751
1.491.752

459.026
1.147.564
1.606.590

Μείον: Mελλοντικές
χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις
χρηµατοδοτικών µισθώσεων

(103.627)

(119.253)

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης

1.388.125

1.487.337

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύεται παρακάτω:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Σύνολο

31-Μαρ-15

31-∆εκ-14

407.319
980.807

403.092
1.084.245

1.388.125

1.487.337
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31
Μαρτίου 2015 (Ποσά σε ευρώ)
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Επιχορηγήσεις
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14

Στην αρχή της περιόδου
Ληφθείσες επιχορηγήσεις
Μεταφορά στα αποτελέσµατα (Λοιπά
έσοδα-έξοδα)
Επιστραφείσες επιχορηγήσεις
Στο τέλος της περιόδου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31-Μαρ-15
31-∆εκ-14

53.897.529
-

58.141.817
2.869.472

51.163.634
-

55.270.337
2.869.472

(445.108)
-

(2.326.259)
(4.787.500)

(413.893)
-

(2.188.675)
(4.787.500)

53.452.420

53.897.529

50.749.740

51.163.634

Το υπόλοιπο των Επιχορηγήσεων στις 31.03.2015 σε ενοποιηµένο επίπεδο αποτελείται κυρίως από τα κάτωθι
ποσά:
i.

Ποσό ευρώ 50.749.740 αφορά σε εισπραχθείσες επιχορηγήσεις της µητρικής εταιρείας από το ΕΠΑΝ
(ενδιάµεσοι φορείς Κ.Α.Π.Ε. και ΕΛΑΝΕΤ) για την κατασκευή Αιολικών Πάρκων στην Κεφαλονιά, τη
Μυτιλήνη, την Αλεξανδρούπολη, τη Λακωνία και την Αργολίδα. Το ποσοστό επιχορήγησης αποτελεί το
30% του προϋπολογισµού της κάθε επένδυσης.

ii.

Ποσό ευρώ 1.817.276 αφορά σε επιχορήγηση της θυγατρικής εταιρείας ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ
από το ΕΠΑΝ 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 715.240 αφορά σε επιχορήγηση της θυγατρικής εταιρείας ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΤΕΒ
ΑΕ από το ΕΠΑΝ 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 170.164 αφορά σε επιχορήγηση της θυγατρικής εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ
ΑΕ από το ΕΠΑΝ 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.

(28) / (34)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31
Μαρτίου 2015 (Ποσά σε ευρώ)

18

Έξοδα ανά κατηγορία

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1-Ιαν έως 31-Μαρ- 15
1-Ιαν έως 31-Μαρ-14
Κόστος
πωληθέντων

Έξοδα
διοίκησης

50.567

123.010

6

2.136.411

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

173.577

39.985

121.573

161.557

6.402

2.142.812

2.939.287

3.313

2.942.599

106.165

18

106.183

150.227

-

150.227

97.099
106.987
1.398.336

28.001
1.777
276.211

125.100
108.764
1.674.547

64.936
125.132
983.850

33.900
1.892
193.118

98.836
127.024
1.176.968

379.876

32.870

412.746

291.199

1.764

292.963

147.727

47.942

195.668

191.986

41.853

233.839

4.423.166

516.231

4.939.397

4.786.600

397.413

5.184.013

Σύνολο

Σύνολο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1-Ιαν έως 31-Μαρ- 15
1-Ιαν έως 31-Μαρ-14
Κόστος
πωληθέντων

Έξοδα
διοίκησης

38.411

123.010

6

1.963.054

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

161.421

30.444

118.659

149.103

5.495

1.968.549

2.765.075

2.400

2.767.476

102.994
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103.012

144.991

-

144.991

Σύνολο

Σύνολο

87.099

28.001

115.100

64.936

33.900

98.836

99.165

1.764

100.929

117.149

1.607

118.756

1.328.461

250.030

1.578.491

964.000

160.675

1.124.675

343.563

2.857

346.420

266.777

1.484

268.261

139.888

43.531

183.419

169.500

35.000

204.501

4.102.635

454.706

4.557.342

4.522.873

353.726

4.876.599

(29) / (34)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31
Μαρτίου 2015 (Ποσά σε ευρώ)
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Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) – καθαρά

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1-Ιαν έως
31-Μαρ-15
31-Μαρ-14

1-Ιαν έως
31-Μαρ-15
31-Μαρ-14

Έξοδα τόκων
-Τραπεζικά δάνεια

(2.126.872)

(1.857.489)

(2.097.076)

(1.822.932)

(15.539)

(19.756)

-

-

(2.142.411)

(1.877.245)

(2.097.076)

(1.822.932)

- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις

Έσοδα τόκων
Καθαρά (έξοδα) / έσοδα τόκων

97.976

143.157

91.976

137.157

(2.044.434)

(1.734.088)

(2.005.100)

(1.685.774)

(13.179)

(18.149)

(12.667)

(17.243)

57.952
(1.999.661)

26.452
(1.725.785)

57.952
(1.959.815)

26.452
(1.676.566)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος πρόβλεψης
αποκατάστασης περιβάλλοντος
Αναστροφή προεξόφλησης απαίτησης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά
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Κέρδη ανά µετοχή

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1-Ιαν έως

Κέρδη/(ζηµιές) αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών*
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ)

31-Μαρ-15

31-Μαρ-14

3.929.406

1.765.781

82.667.000

62.000.000

0,0475

0,0285

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1-Ιαν έως

Κέρδη/(ζηµιές) αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών*
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ)

31-Μαρ-15

31-Μαρ-14

3.644.635

1.759.752

82.667.000

62.000.000

0,0441

0,0284

* 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

(30) / (34)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31
Μαρτίου 2015 (Ποσά σε ευρώ)

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.

21

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, η
οικονοµική χρήση 2013 θα πρέπει να θεωρείται οριστική για σκοπούς φορολογικού ελέγχου µετά από
δεκαοκτώ µήνες από την υποβολή της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» προς το Υπουργείο
Οικονοµικών.
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Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

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

(31) / (34)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31
Μαρτίου 2015 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α)

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31-Μαρ-15

31-Μαρ-14

31-Μαρ-15

31-Μαρ-14

12.777

11.313

6.777

5.313

Πωλήσεις προς την υπερκείµενη µητρική
(Αφορούν τόκους δανείου)

6.777

5.313

6.777

5.313

Πωλήσεις προς συνδεδεµένα µέρη

6.000

6.000

-

-

6.000

6.000

-

-

235.106

83.786

242.481

92.036

37.759

48.144

37.759

48.144

-

-

8.250

8.250

197.347

35.642

196.472

35.642

731

2.634

731

2.634

196.617

33.008

195.742

33.008

-

-

-

79.154

100.417

182.603

94.417

176.603

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών

86.068

175.976

80.068

169.976

Λοιπές παροχές σε µέλη ∆.Σ και
διευθυντικά στελέχη

14.349

6.627

14.349

6.627

Αναλύονται ως εξής:
Τόκοι δανείου

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
Παροχή υπηρεσιών ∆ιοικητικής υποστήριξης
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου

γ)

Έσοδα από µερίσµατα

δ)

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και
µελών της διοίκησης
Αναλύονται ως εξής

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α)

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)

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς την υπερκείµενη µητρική

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31-Μαρ-15

31-∆εκ-14

31-Μαρ-15

31-∆εκ-14

1.271.438

1.256.941

968.893

900.396

86

61.588

570.000

500.000

86
570.000

61.588
500.000

-

-

153.822

93.822

400.000

400.000

-

-

301.353

295.353

244.986

244.986

1.250.076

1.219.504

1.591.994

1.553.172

630.119

638.060

630.119

638.060

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές

-

-

76.642

68.392

Υποχρεώσεις - ∆άνειο από θυγατρική

-

-

550.000

550.000

619.957

581.443

335.234

296.720

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη

Τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη αφορούν εταιρείες που ανήκουν στον όµιλο της υπερκείµενης µητρικής
ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
∆εν υφίστανται προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναφορικά µε ενδοεταιρικά υπόλοιπα.

(32) / (34)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31
Μαρτίου 2015 (Ποσά σε ευρώ)

∆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 31.03.2015 ανέρχεται σε 18 άτοµα και της Εταιρείας σε
15 και την 31.03.2014 ανερχόταν σε 15 και 12 αντίστοιχα.

2.

Οι εργασίες για την κατασκευή των αιολικών πάρκων των θυγατρικών εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ και ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ έχουν διακοπεί, κατόπιν
αίτησης ακυρώσεως του ∆ήµου Μονεµβασιάς στο ΣΤΕ (αρ. κατ. 1363/2011) κατά της απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 133877/23.12.2010 του Υπουργού Περιβάλλοντος η οποία έχει
προσδιορισθεί να συζητηθεί στη δικάσιµο της 16 Σεπτεµβρίου 2015. Ο Όµιλος εκτιµά ότι η τελική
έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική και εφόσον ωριµάσουν οι συνθήκες στην αγορά και υπάρξει
ευνοϊκή τραπεζική χρηµατοδότηση τότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τη κατασκευή - ολοκλήρωση
των αιολικών πάρκων.

3.

Στις 13.03.2015 η Εταιρεία προέβη 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 ευρώ 13.734.215 εκ
του δανείου αποπλήρωσε στις 15.04.2015 ισόποση βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση (bridge financing)
που χορηγήθηκε το ∆εκέµβριο 2014 έναντι του οµολογιακού δανείου για το διάστηµα µέχρι τη σύναψή
του.

4.

Στις 18.03.2015 η Εταιρεία προχώρησε 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 ευρώ 9.348.550 εκ του δανείου αποπλήρωσε στις 15.04.2015
ισόποση βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση (bridge financing) που χορηγήθηκε το ∆εκέµβριο 2014 έναντι
του οµολογιακού δανείου για το διάστηµα µέχρι τη σύναψή του.

5.

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.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31
Μαρτίου 2015 (Ποσά σε ευρώ)

25

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

Στις 3 Απριλίου 2015 µεταβιβάστηκε σε τρίτους, το σύνολο των µετοχών που κατείχε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ στις συγγενείς εταιρείες ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η αξία της συναλλαγής ανήλθε
στο ύψος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται προς πώληση όπως έχουν απεικονιστεί στην
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31.03.2015.

Κηφισιά, 29 Μαΐου 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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