ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 2567001000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38582/01ΑΤ/Β/97/012(08) )
ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡIOY 2014
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του Οµίλου εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας:

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθµός Γ.Ε.Μ.Η:

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

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
243.801.946

215.159.781

220.579.467

194.418.102

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχέια):

27 Μαρτίου 2015

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

16.076.261

17.740.439

9.647.087

10.101.060

Νόµιµος ελεγκτής:

∆έσποινα Μαρίνου (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 17681)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

11.076.160

10.424.991

35.736.719

33.104.302

Αρµόδια Αρχή:
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ελεγκτική εταιρεία:

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία

Απαιτήσεις από πελάτες

15.653.521

18.281.752

14.871.218

17.461.410

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Με σύµφωνη γνώµη

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

43.866.637

26.155.300

41.891.770

23.765.548

∆ιεύθυνση διαδικτύου:

www.eltechanemos.gr

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

330.474.524

287.762.263

322.726.261

278.850.423

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

24.800.100

18.600.000

24.800.100

18.600.000

Παναγιώτης Μεντζελόπουλος, Σύµβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

85.660.355

54.281.760

93.029.970

61.803.557

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

Θεόδωρος Πανταλάκης, Σύµβουλος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)

110.460.455

72.881.760

117.830.070

80.403.557

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

Ιορδάνης Αϊβάζης, Σύµβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β)

4.570.287

4.560.660

-

-

Γεράσιµος Γεωργούλης, Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

∆ηµήτριος Χατζηγρηγοριάδης, Σύµβουλος, Ανεξάρτητο -

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

115.030.743

77.442.419

117.830.070

80.403.557

Απόστολος Φραγκούλης, Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη εκτελεστικό Μέλος

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Αναστάσιος Καλλιτσάντης, Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

116.219.500

110.926.279

111.838.363

105.626.570

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

61.897.638

64.242.291

58.901.517

61.184.301

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

29.483.293

26.651.271

27.918.381

25.119.208

7.843.350

8.500.002

6.237.929

6.516.787

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

215.443.781

210.319.843

204.896.191

198.446.865

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

330.474.524

287.762.263

322.726.261

278.850.423

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/01-31/12/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

01/01-31/12/2013

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

6.513.028

3.673.129

6.057.771

2.975.067

Αποσβέσεις

7.490.881

9.713.840

6.864.823

8.968.145

Προβλέψεις

(16.783)

258.373

(14.710)

223.896

Προβλέψεις αποµείωσης Πελατών

226.226

3.250.000

177.781

3.000.000

(1.012.312)

(149.772)

(725.917)

(117.704)

Κύκλος εργασιών

31.630.436

36.891.902

29.197.707

33.876.411

7.735.311

8.838.431

7.517.187

8.604.160

Μικτά κέρδη

14.309.696

18.254.432

13.378.785

16.743.708

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

13.410.423

12.427.860

12.648.630

11.524.096

6.513.028

3.673.129

6.057.771

2.975.067

(1.945.729)

(1.001.785)

(1.825.701)

(934.323)

4.567.299

2.671.344

4.232.070

2.040.744

4.403.984

2.356.109

4.232.070

2.040.744

163.315

315.235

-

-

(17.357)

(703)

(14.881)

(3.685)

4.549.941

2.670.641

4.217.189

2.037.058

4.386.771

2.353.851

4.217.189

2.037.058

163.171

316.790

-

-

0,0616

0,0380

0,0592

0,0329

20.901.304

22.141.700

19.513.453

20.492.241

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

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

2.658.888

(2.324.839)

2.442.144

(3.074.382)

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

(345.942)

187.738

(80.639)

677.963

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/01-31/12/2014

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

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

(7.505.857)

(7.557.459)

(7.256.472)

(7.329.533)

(352.327)

(1.083.293)

(106.967)

(958.645)

15.391.111

14.806.147

14.875.002

12.968.968

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

01/01-31/12/2013

01/01-31/12/2014

01/01-31/12/2013

Επενδυτικές δραστηριότητες
(21.000)

-

(3.500.577)

(122.900)

(38.130.472)

(14.764.270)

(34.936.193)

(14.047.331)

142

-

142

-

785.660

105.588

774.330

96.159

∆άνεια (χορηγηθέντα σε) συνδεδεµένα µέρη

-

(50.000)

-

-

Μερίσµατα εισπραχθέντα

-

-

104.064

-

(Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

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

3.435.140

(7.985.147)

3.064.097

(7.596.766)

(33.930.530)

(22.693.830)

(34.494.137)

(21.670.839)

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

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

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

35.133.900

-

35.133.900

-

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

23.082.764

2.552.000

23.082.764

2.102.000

(14.739.783)

(12.650.019)

(14.165.622)

(11.469.280)

(377.562)

(90.101)

-

-

(89.985)

-

-

-

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

(9.998)

-

-

-

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(2.604.126)

(783)

(2.600.780)

-

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

22.263

-

-

-

77.442.419

74.771.778

80.403.557

78.366.499

4.549.941

2.670.641

4.217.189

2.037.058

(99.984)

-

-

-

(70.958)
33.209.323

-

33.209.323

-

115.030.743

77.442.419

117.830.070

80.403.557

(89.221)

-

-

-

2.869.472

19.463.200

2.869.472

19.150.000

Επιστραφείσες επιχορηγήσεις

(4.787.500)

-

(4.787.500)

-

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

38.410.223

9.274.297

39.532.234

9.782.720

Ληφθείσες επιχορηγήσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

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

19.870.804
2.702.224

1.386.614
1.315.610

19.913.099
1.270.797

1.080.849
189.948

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

22.573.028

2.702.224

21.183.896

1.270.797

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2014 και 1/1/2013
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2013, µε εξαίρεση την αλλαγή στην ωφέλιµη ζωή των αιολικών πάρκων από 20 σε 27 έτη λόγω επταετούς παράτασης των συµβάσεων λειτουργίας των σύµφωνα µε το Ν. 4254/2014.
2. Η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., η οποία κατέχει την ηµεροµηνία σύνταξης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ποσοστό 64,50%.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 8 των ετήσιων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2014.
4. Η Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την
αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2011, 2012 και 2013. Για τη χρήση του 2014 ο φορολογικός έλεγχος της µητρικής εταιρείας είναι σε εξέλιξη (βλ. σηµ. 30 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2014).
5. Στα πάγια στοιχεία, πέρα από την υποθήκη επί των ακινήτων στη θέση «∆ιλινάτα» του νοµού Κεφαλληνίας, δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. (βλ. σηµ.6 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2014)
6. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεµείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου.
7. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον Όµιλο σε € 360.000 και για την Εταιρεία σε € 300.000. Οι λοιπές προβλέψεις (µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 1.097.039 και για την Εταιρεία σε € 999.343 (βλ. σηµ. 22 των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2014).
8. Το απασχολούµενο προσωπικό του Οµίλου την 31.12.2014 ανέρχεται σε 18 άτοµα και της Εταιρείας σε 15 και την 31.12.2013 ανερχόταν σε 14 και 11 αντίστοιχα.
9. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων του Οµίλου, από και προς συνδεδεµένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης καθώς επίσης και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα
µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

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

Όµιλος

Εταιρεία

73.855
633.613
1.256.941
1.219.504
1.236.002

73.873
664.541
900.396
1.553.172
104.064
1.012.002

10. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής µε το σταθµικό µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της περιόδου αφαιρουµένων των ιδίων µετοχών.
11. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραµµή «Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους», του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν για τον Όµιλο: έξοδο από Αναλογιστικές ζηµιές € 14.881, και λοιπά έξοδα € 2.477, και για την Εταιρεία έξοδο από Αναλογιστικές ζηµιές € 14.881.
12. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα ποσοστά µε τα οποία η µητρική Εταιρεία συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 8 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2014 και οι οικονοµικές
καταστάσεις τους είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του Οµίλου www.eltechanemos.gr.
13. Σε σχέση µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης δηλαδή της 31.12.2013 δεν ενοποιείται πλέον η εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ η οποία πωλήθηκε σε τρίτους, µε κέρδος σε επίπεδο Οµίλου ποσό € 198.882.
14. Στις 3.7.2014 εγκρίθηκε το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (κατά την 687/3.7.2014 συνεδρίασή του) για τη δηµόσια προσφορά µετοχών στην Ελλάδα µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» και την εισαγωγή του συνόλου των µετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Στις 11.7.2014 ολοκληρώθηκε η ∆ηµόσια Προσφορά και η διάθεση 20.667.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας µε τιµή διάθεσης € 1,70 ανά
νέα µετοχή. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν ανέρχονται σε € 35.133.900. Στις 22.07.2014 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
15. Το ∆.Σ. της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2014.

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

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Α∆Τ Ξ 434814

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α.ΣΙΕΤΗΣ
Α∆Τ ΑΕ 109207

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
Α∆Τ ΑΑ 086054

