ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 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 ΠΕΡΙΟΔΟΥ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 εως 30 IOYNIOY 2015
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού 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 ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του Ομίλου εταιρειών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 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.
Διεύθυνση διαδικτύου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)

www.eltechanemos.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Νόμιμος ελεγκτής:

Δημήτριος Σούρμπης (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 16891)

30/06/2015

31/12/2014

30/06/2015

31/12/2014

Ελεγκτική εταιρεία:

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Με σύμφωνη γνώμη

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

244.591.232

243.801.946

221.716.641

220.579.467

15.866.058

16.076.261

9.443.227

9.647.087

8.604.711

11.076.160

33.286.942

35.736.719

Απαιτήσεις από πελάτες

16.316.873

15.653.521

14.849.247

14.871.218

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

52.446.538

43.866.637

50.136.203

41.891.770

337.825.413

330.474.524

329.432.260

322.726.261

Μετοχικό κεφάλαιο

24.800.100

24.800.100

24.800.100

24.800.100

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

89.909.889

85.660.355

96.946.020

93.029.970

114.709.989

110.460.455

121.746.120

117.830.070

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

01/01-30/06/2015 01/01-30/06/2014 01/01-30/06/2015

01/01-30/06/2014

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Λειτουργικές Δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κέρδη προ φόρων

6.469.208

4.408.051

5.552.909

3.986.427

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

3.847.314

Προβλέψεις

4.149.381

3.555.514

3.815.962

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

33.409

40.281

32.169

38.468

4.891.797

4.570.287

-

-

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

(255.534)

(308.682)

(228.723)

(374.112)

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

119.601.786

115.030.743

121.746.120

117.830.070

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

4.374.264

3.742.703

4.284.490

3.630.380

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

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

2.241.855

1.192.116

2.752.118

1.380.271

(2.147.021)

764.288

(2.040.784)

998.751

(956.993)

(3.710.334)

(913.673)

(3.586.110)

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

-

(213.383)

-

-

13.606.503

10.064.421

12.994.020

9.890.036

117.029.278

116.219.500

113.143.466

111.838.363

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

60.337.510

61.897.638

57.293.983

58.901.517

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

29.897.079

29.483.293

28.036.389

27.918.381

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

10.959.760

7.843.350

9.212.302

6.237.929

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

218.223.627

215.443.781

207.686.140

204.896.191

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

337.825.413

330.474.524

329.432.260

322.726.261

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά σε ευρώ)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων διακρατούμενων ως τη λήξη
Είσπραξη χρηματοοικονομικών στοιχείων διακρατούμενων ως τη λήξη
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Δάνεια (χορηγηθέντα σε) συνδεδεμένα μέρη
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων συνδεδεμένων μερών
Μερίσματα εισπραχθέντα
Δεσμευμένες καταθέσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(5.316.614)

(58.238)

(5.316.614)

(58.238)

224.284

288.011

219.688

284.274

(15.013.500)

-

(15.013.500)

-

Κύκλος εργασιών

19.176.984

16.929.257

7.480.405

7.095.605

15.013.500

-

15.013.500

-

Μικτά κέρδη

10.792.706

8.361.667

3.519.292

3.314.615

(19.404.850)
1.699.986

-

(19.404.850)
1.699.986

-

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

10.619.133

7.824.224

3.460.697

3.828.921

(570.000)

-

(570.000)

-

Κέρδη προ φόρων

6.469.208

4.408.051

1.310.755

2.139.172

500.000

-

500.000

-

Μείον φόροι

(1.866.657)

(1.111.626)

(927.702)

(705.073)

-

-

-

79.154

4.602.552

3.296.425

383.053

1.434.099

(8.566.547)

4.536.202

(8.080.176)

4.150.013

Ιδιοκτήτες μητρικής

4.253.792

3.100.542

324.386

1.334.760

(31.433.742)

4.765.974

(30.951.967)

4.455.203

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

348.760

195.883

58.667

99.339

(4.318)

-

(4.318)

-

4.598.234

3.296.425

378.736

1.434.099

4.249.533

3.100.542

320.128

1.334.760

348.701

195.883

58.608

99.339

0,0515

0,0500

0,0039

0,0215

14.466.447

11.973.605

5.504.124

5.486.189

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

01/01-30/06/2015

Κέρδη μετά από φόρους (Α)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

45.022.515

-

45.022.515

-

(43.851.496)

(6.927.558)

(43.851.496)

(6.640.476)

(99.211)

(184.547)

-

-

Ιδιοκτήτες μητρικής

Μερίσματα πληρωθέντα

-

(68.445)

-

-

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Καταβληθείς φόρος μερισμάτων

-

(7.605)

-

-

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου

(401)

-

-

-

Ληφθείσες επιχορηγήσεις

-

1.611.216

-

1.611.216

Επιστραφείσες επιχορηγήσεις

-

(4.787.500)

-

(4.787.500)

1.071.406

(10.364.439)

1.171.019

(9.816.760)

(16.755.833)

4.465.957

(16.786.928)

4.528.479

22.573.028

2.702.224

21.183.896

1.270.797

5.817.194

7.168.181

4.396.968

5.799.276

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/06/2015

30/06/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
30/06/2015

30/06/2014

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

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

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Διανεμηθέντα μερίσματα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2015 και 30/06/2014
αντίστοιχα)

115.030.743

77.442.419

117.830.070

80.403.557

4.598.234

3.296.425

3.916.051

3.000.135

(27.191)

(76.050)

-

-

119.601.786

80.662.794

121.746.120

83.403.692

01/04-30/06/2015

01/04-30/06/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01/01-30/06/2015
Κύκλος εργασιών

01/01-30/06/2014

01/04-30/06/2015

01/04-30/06/2014

17.482.719

15.508.328

6.819.797

6.488.750

Μικτά κέρδη

9.766.849

7.612.464

3.206.562

3.115.759

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

9.600.182

7.223.034

3.120.561

3.634.879

Κέρδη προ φόρων

5.552.909

3.986.427

1.033.103

1.995.683

(1.632.837)

(986.293)

(757.667)

(755.301)

3.920.071

3.000.135

275.436

1.240.382

(4.021)

-

(4.021)

-

3.916.051

3.000.135

271.416

1.240.382

0,0474

0,0484

0,0033

0,0200

13.155.696

11.038.996

5.018.407

5.107.650

Μείον φόροι
Κέρδη μετά από φόρους (Α)

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

01/01-30/06/2014

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
(Α)+(Β)
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 30.06.2015.
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 30.06.2015).
5. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
6. Δεν 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 € 1.123.612 και για την Εταιρεία σε € 1.024.677.
8. Το απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου την 30.06.2015 ανέρχεται σε 19 άτομα και της Εταιρείας σε 16 και την 30.06.2014 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 ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Όμιλος
α) Έσοδα
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

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

Εταιρεία

26.628

14.561

499.138
1.285.290
1.218.298
376.229

514.855
1.009.979
1.569.634
28.301
364.229

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. 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
30.06.2015 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 30.06.2014 δεν ενοποιείται πλέον η εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ η οποία πωλήθηκε σε τρίτους στο γ' τρίμηνο του 2014. Σε σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση
της 31.03.2015 δεν ενοποιούνται πλέον οι συγγενείς εταιρείες ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γιατί πωλήθηκαν σε τρίτους.
13. Στις 3.7.2014 εγκρίθηκε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου από το Διοικητικό 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
ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στις 11.7.2014 ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση 20.667.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με τιμή διάθεσης € 1,70
ανά νέα μετοχή. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν ανέρχονται σε € 35.133.900. Στις 22.07.2014 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κηφισιά, 28 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
ΑΔΤ Ξ 434814

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.ΣΙΕΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 109207

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΑ 086054

