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Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από τη σελίδα 25 έως 

και τη σελίδα 85 εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 

26.04.2017. 
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Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και διακριτικό τίτλο 

ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (εφεξής Εταιρεία), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25: 

1. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων 

Σύμβουλος 

2. Θεόδωρος Σιετής του Αργυρίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής 

3. Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος, ειδικώς προς τούτο ορισθείς με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 01.01-31.12.2016, οι 

οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως και συνολικών 

εισοδημάτων της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και 

(β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. 

 

 

Κηφισιά, 26 Απριλίου 2017 
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Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

Β.1. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ 
Επί των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων  

Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016 

Αγαπητοί μέτοχοι, 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών της 

κλειόμενης χρήσης 2016 (01.01-31.12.2016) και παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ και του Ομίλου 

Εταιρειών ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ. Στην Έκθεση περιγράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν 

χώρα κατά τη χρήση 2016 και η επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις, οι κυριότεροι κίνδυνοι και 

αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει ο Όμιλος, ενώ παρατίθενται και ποιοτικού χαρακτήρα στοιχεία και εκτιμήσεις 

για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του. Τέλος, περιλαμβάνονται οι σημαντικές συναλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων καθώς και Δήλωση 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (βάσει του Ν.3873/2010).  

Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, πλην της μητρικής εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, 

είναι εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 8 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και συνοδεύει τις οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης 01.01.-31.12.2016. 

I. Επισκόπηση αποτελεσμάτων 2016 

Ο Όμιλος εμφάνισε για τη χρήση του 2016 έσοδα € 45.187.723 έναντι εσόδων € 40.058.237 για τη χρήση του 

2015 και το EBITDA ανήλθε σε € 31.291.999 έναντι € 28.069.848 για το αντίστοιχο διάστημα της 

προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση του EBITDA (κατά περίπου 11%) οφείλεται κυρίως στην αύξηση της 

εγκατεστημένης ισχύος σε σχέση με το 2015. Τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων ανήλθαν σε € 15.044.805, 

έναντι € 12.054.509 της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 25%, ενώ τα κέρδη του 

Ομίλου μετά από τους φόρους ανήλθαν σε € 10.430.144, έναντι  € 7.344.663 κατά το 2015, παρουσιάζοντας 

αύξηση περίπου 42%.  

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη (καθώς και εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης, οι ορισμοί των οποίων 

δίνονται παρακάτω) των χρήσεων 2016 και 2015, σε ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο,  έχουν ως εξής: 

 

(ποσά σε €) Ενοποιημένα στοιχεία 

 
1 - Ιαν έως 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Κύκλος εργασιών 45.187.723 40.058.237 

EBITDA 31.291.999 28.069.848 

Δείκτης EBITDA 69,25% 70,07% 

EBITDA προ απομειώσεων 33.391.999 29.643.141 

Δείκτης EBITDA προ απομειώσεων 73,90% 74,00% 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (EBIT) 21.457.915 19.472.233 

Κέρδη προ φόρων 15.044.805 12.054.509 

Κέρδη μετά από φόρους 10.430.144 7.344.664 

Δείκτης απόδοσης κεφαλαίων (ROE) 7,86% 6,00% 
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  Στοιχεία εταιρείας 

(ποσά σε €) 1 - Ιαν έως 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Κύκλος εργασιών 42.464.603 37.161.089 

EBITDA 30.023.938 26.619.342 

Δείκτης EBITDA 70,70% 71,63% 

EBITDA προ απομειώσεων 31.423.938 27.692.634 

Δείκτης EBITDA προ απομειώσεων 74,00% 74,52% 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) 20.769.080 18.607.900 

Κέρδη προ φόρων 14.538.854 11.373.737 

Κέρδη μετά από φόρους 10.308.556 7.684.966 

Δείκτης απόδοσης κεφαλαίων (ROE) 7,58% 6,12% 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2016 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

(ποσά σε €) 

 
31/12/2016 

 

31/12/2015 

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 24.031.453 

 

24.689.919 

Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 115.767.068 

 

113.313.648 

Σύνολο δανείων 139.798.520 

 

138.003.568 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 

Δεσμευμένες καταθέσεις και Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα 15.759.281 

 

14.781.036 

Καθαρός Δανεισμός 124.039.239 

 

123.222.532 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Ομίλου 

 
132.719.916 

 

122.378.156 

Σύνολο Κεφαλαίων 

 
256.759.155 

 

245.600.688 

Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 

 
48,31% 

 

50,17% 

 

Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης («ΕΔΜΑ») 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης στα πλαίσια λήψης αποφάσεων 

σχετικά με την αξιολόγηση των επιδόσεών του, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα που 

δραστηριοποιείται και ορίζονται ως εξής:  

EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization): Κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων. 

Δείκτης EBITDA: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων προς 

κύκλο εργασιών. 

EBITDA προ απομειώσεων: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων 

και απομειώσεων. 

Δείκτης EBITDA προ απομειώσεων: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, 

αποσβέσεων και απομειώσεων προς κύκλο εργασιών. 

EBIT (Earnings before Interest and Tax): Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων. 
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Καθαρός δανεισμός: Σύνολο βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού μείον τα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα, τις δεσμευμένες καταθέσεις και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

βραχυπρόθεσμα. 

Δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης: Το πηλίκο του καθαρού δανεισμού (ήτοι, μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τις δεσμευμένες 

καταθέσεις) προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισμός).  

Δείκτης απόδοσης κεφαλαίων (ROE):  Κέρδη μετά από φόρους προς ίδια κεφάλαια.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή 

μερίσματος. 

 

II. Εξέλιξη δραστηριοτήτων και σημαντικά γεγονότα 

Εξέλιξη δραστηριοτήτων 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας και των θυγατρικών της παραμένει η μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και 

λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

κυρίως του αιολικού δυναμικού. 

Στα τέλη του 2016 (Δεκέμβριος) τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 

39,6 MW στο όρος Λύρκειο,  στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Αργολίδας και Αρκαδίας. Τα 

έργα του Ομίλου που βρίσκονταν σε λειτουργία στις 31.12.2016 ήταν: δεκαπέντε (15) αιολικά πάρκα 

συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 240,20 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό 4,95 MW και ένα (1) 

φωτοβολταϊκό 2,00 MW. Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής έργα: 

α/α Ονομασία έργου Είδος έργου Δήμος Εγκατεστημένη 

ισχύς (MW) 

1 Άντισσα Αιολικό πάρκο Λέσβου 4,20 

2 Τέρπανδρος Αιολικό πάρκο Λέσβου 4,80 

3 Τετράπολις Αιολικό πάρκο Κεφαλονιάς 13,60 

4 Αγία Δυνατή Αιολικό πάρκο Κεφαλονιάς 32,20 

5 Κτενιάς Αιολικό πάρκο Άργους-Μυκηνών 23,00 

6 Παπούρα Αιολικό πάρκο Κισσάμου 6,30 

7 Μάλι Μάδι Αιολικό πάρκο Μονεμβασιάς 7,65 

8 Μαγούλα Καζάκου Αιολικό πάρκο Αλεξανδρούπολης 23,00 

9 Καρπαστώνι Αιολικό πάρκο Καρύστου 1,20 

10 Βρωμοσυκιά Αιολικό πάρκο Τροιζηνίας 11,05 

11 Ασπροβούνι Αιολικό πάρκο Τροιζηνίας 20,70 

12 Λαμπούσα Αιολικό πάρκο Τροιζηνίας 16,10 

13 Ορθολίθι Αιολικό πάρκο Τροιζηνίας 20,70 

14 Επ. Μαγούλα Καζάκου Αιολικό πάρκο Αλεξανδρούπολης 16,10 

15 Λύρκειο Αιολικό πάρκο Μαντινείας & Λυρκείας 39,60 

16 Λεκάνα Φωτοβολταϊκό Άργους-Μυκηνών 2,00 

17 Σμιξιώτικο Υδροηλεκτρικό Γρεβενών 4,95 

Σύνολο 247,15 

 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2016 ανήλθε σε 494 GWh, που διοχετεύθηκαν στο δίκτυο, 

αυξημένη κατά περίπου 12% σε σχέση με το 2015 εξαιτίας της λειτουργίας καθ’ όλο το έτος της νέας ισχύος 

που τέθηκε σε εμπορική λειτουργία κατά το 2ο εξάμηνο του έτους 2015. Το μέσο ετήσιο capacity factor της 

Εταιρείας για το 2016 ήταν 27% έναντι 26,8% του 2015 και 25,9% για το σύνολο της ελληνικής αγοράς κατά 
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το 2016 (υπολογισμοί της Εταιρείας βάσει στοιχείων των ΛΑΓΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ – Δεκέμβριος 2016). Κατά 

συνέπεια, τα κέρδη ανά MWh διαμορφώθηκαν σε 21,1 €/MWh έναντι 16,7 €/MWh της παρελθούσης χρήσης, 

αυξημένα κατά 26,6%. 

Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 145 MW, εκ 

των οποίων 17 MW αφορούν το υπολειπόμενο του επενδυτικού σχεδίου του Ιουλίου 2014 (όπως αυτό 

περιγραφόταν στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών) και 128 

MW αφορούν νέα έργα για τα οποία υπεγράφησαν συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) 

εντός του 2016. Από τα παραπάνω υπό κατασκευή αιολικά πάρκα πέντε (5) έχουν υπογράψει συμβάσεις 

αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας υπό το νέο καθεστώς του Ν. 4414/2016 (Feed-in-Premium) και δύο (2) 

συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας υπό το προϋφιστάμενο καθεστώς (Feed-in-Tariff). 

 

Σημαντικά γεγονότα 

Εντός του 2016, πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

 Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο στο όρος 

Λύρκειο, εγκατεστημένης ισχύος 39,6 MW, στα όρια των Π.Ε. Αργολίδας και Αρκαδίας και 

αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2017.   

 Εκδόθηκε νέα άδεια εγκατάστασης για το αιολικό πάρκο στη θέση Καλογεροβούνι – Πούλος της 

θυγατρικής «ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΑΕΒΕ», εγκατεστημένης ισχύος 17,1 MW, στις νότιες 

παρυφές του ορεινού όγκου Πάρνωνα, εντός των ορίων του Δήμου Μονεμβάσιας (Μολάοι & 

Ζάρακας) στην Π.Ε. Λακωνίας, προκειμένου να συνεχιστούν οι κατασκευαστικές εργασίες, 

προσβλέποντας σε έναρξη εμπορικής λειτουργίας το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

 Εκδόθηκε νέα άδεια εγκατάστασης για το αιολικό πάρκο «Γκρόπες – Ράχη Γκιώνη» της θυγατρικής 

«ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ», εγκατεστημένης ισχύος 18,9 MW, στις νότιες παρυφές 

του ορεινού όγκου Πάρνωνα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μονεμβάσιας (Μολάοι & 

Ζάρακας) στην Π.Ε. Λακωνίας. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 

2017, προσβλέποντας σε ολοκλήρωση της κατασκευής το δεύτερο εξάμηνο του 2018. 

 Εκδόθηκε η άδεια εγκατάστασης για την επέκταση του υφιστάμενου αιολικού πάρκου Αγ. Δυνατή, με 

εγκατάσταση μίας επιπλέον ανεμογεννήτριας 2,3 MW, στο όρος Αγ. Δυνατή, εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου Κεφαλονιάς. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 

2017, προσβλέποντας σε ολοκλήρωση της κατασκευής εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2017. 

 Εκδόθηκε άδεια εγκατάστασης της επέκτασης του αιολικού πάρκου Τετράπολις, εγκατεστημένης 

ισχύος 6,4 MW, στη θέση «Μονολάτη-Ξερολίμπα», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Κεφαλονιάς. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2017, 

προσβλέποντας σε ολοκλήρωση της κατασκευής κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018. 

 Εκδόθηκαν άδειες εγκατάστασης των αιολικών πάρκων Κασιδιάρης Ι και ΙΙ στις θέσεις «Κρανιές – 

Καραβαμιά – Έλατος», και «Αγραχλαδιά – Πρ. Ηλίας – Πέτρα Χάιδως – Διαβολορράχη – Πρ. 

Ηλίας» αντιστοίχως, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 90 MW, εντός των διοικητικών ορίων των 

Δήμων Ζίτσας και Πωγωνίου στην Π.Ε. Ιωαννίνων. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν το 

πρώτο εξάμηνο του 2017, προσβλέποντας σε ολοκλήρωση της κατασκευής εντός του δεύτερου 

εξαμήνου 2018. 

 Αποκτήθηκε η εταιρεία «ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ» που κατέχει την άδεια για την κατασκευή 

αιολικού πάρκου στη θέση «Πευκιάς», εγκατεστημένης ισχύος 9,9 MW, εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν το πρώτο 

εξάμηνο του 2017, προσβλέποντας σε ολοκλήρωση της κατασκευής το πρώτο εξάμηνο του 2018. 
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III. Προοπτικές 

Ο Όμιλος συνεχίζει την αδειοδοτική διαδικασία για την ανάπτυξη όλων των έργων του χαρτοφυλακίου του. Οι 

προτεραιότητες αξιολογούνται και αναθεωρούνται τακτικά συναρτήσει της σημειούμενης προόδου στην 

αδειοδότηση, με κυρίαρχο κριτήριο την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των έργων εκείνων που «ωριμάζουν» 

αδειοδοτικά. Παράλληλα, η Εταιρεία προετοιμάζεται αφενός μεν για τους προβλεπόμενους από το Ν. 

4414/2016 διαγωνισμούς, αφετέρου δε για τον αποτελεσματική συμμετοχή της στο νέο τρόπο λειτουργίας της 

αγοράς ΑΠΕ (Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός). 

Οι προοπτικές για την αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα παραμένουν θετικές αλλά 

βασική παράμετρος για την ανάπτυξή τους παραμένει η ύπαρξη πηγών χρηματοδότησης. Με βάση τις διεθνείς 

υποχρεώσεις της χώρας θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος αιολικών πάρκων από 2.374 

MW στα τέλη του 2016 (HWEA, Wind Energy Statistics – 2016) σε 7.500 MW το 2020. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις του ΥΠΕΝ, όπως αυτές διατυπώνονται στην «Περιγραφή Σχήματος Λειτουργικής Ενίσχυσης στους 

τομείς των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» (Φεβ. 2016), εκτιμάται ότι θα εγκατασταθούν περίπου 2.200 έως 2.700 ΜW 

νέων έργων ΑΠΕ στο διάστημα 2016 - 2020, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αιολικά. Το νέο σχήμα 

λειτουργικής ενίσχυσης των έργων ΑΠΕ σύμφωνα με το Ν. 4414/2016 προβλέπει μεταβολή του καθεστώτος 

τιμολόγησης από Feed-in-Tariff σε Feed-in-Premium και μηχανισμό βέλτιστης ακρίβειας πρόβλεψης ισχύος 

μέχρι την ολοκληρωμένη ανάληψη της ευθύνης εξισορρόπησης από τους παραγωγούς ΑΠΕ, διατηρεί, όμως, 

προτεραιότητα στην κατανομή φορτίου και 20ετείς συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, στοιχεία 

που δίνουν σημαντικό κίνητρο επιτάχυνσης υλοποίησης των έργων, δεδομένου ότι από 01.01.2017 και μετά οι 

εφαρμοστέες ταρίφες (ΤΑ) των νέων συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (νέα PPAs ή ΣΕΔΠ) 

θα καθορίζονται με ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. 

Ο Όμιλος διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο αδειών αιολικών πάρκων σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής 

διαδικασίας, το οποίο αναπτύσσει, ωριμάζοντας αδειοδοτικά τα εκάστοτε επιλεγμένα έργα. Λαμβάνοντας υπ’ 

όψη την τροποποίηση του σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης των έργων ΑΠΕ που εισήχθη με το ν. 4414/2016, 

διερευνά πιθανές πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αιολικών 

πάρκων μέχρι την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. 

 

IV. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Η Ελληνική Οικονομία το 2016 παρουσίασε σημάδια ανθεκτικότητας, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για την 

εξέλιξη των μακρο-οικονομικών μεγεθών. Τον Ιούνιο του 2016 ολοκληρώθηκε με επιτυχία για την Ελλάδα η 

πρώτη αξιολόγηση του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Σταθεροποίησης, η οποία οδήγησε στην 

εκταμίευση δανείου ύψους ευρώ 10,3 δις. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.  

Ο σημαντικότερος στόχος πλέον είναι η έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Περαιτέρω καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης διατηρούν τους 

κινδύνους και τους παράγοντες αβεβαιότητας που απορρέουν από το μακροοικονομικό περιβάλλον της 

Ελλάδας. Τα μέτρα περιορισμού κίνησης κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα στις 28 Ιουνίου 2015 

εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, παρά τη μικρή χαλάρωση που παρουσιάζουν, ενώ στις αρχές του 2017 

παρατηρήθηκε εκ νέου εκροή τραπεζικών καταθέσεων και αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης, 

η επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα των πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων που συμφωνήθηκαν 

στην πρώτη αξιολόγηση δεν έχει γίνει ακόμα εμφανής, ενώ είναι άγνωστο αν θα προκύψουν επιπρόσθετα 

μέτρα με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αξιολογώντας τις υφιστάμενες συνθήκες, εκτιμάται ότι 

το 2017 θα είναι μια ακόμα δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία και κατά συνέπεια για τις εγχώριες 

δραστηριότητες του ομίλου.  

Η Διοίκηση αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις στον Όμιλο, προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την 

ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων. 
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Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος αντιμετωπίζει ακόμα προκλήσεις λόγω 

πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης για την ανάπτυξη και λειτουργία νέων έργων 

καθώς και προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με πιθανό αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση 

ή/και την αναστολή υλοποίησης έργων. Επιπλέον, ενδεχόμενες μεταβολές του θεσμικού πλαισίου μπορεί να 

επηρεάσουν δυσμενώς τα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση του Ομίλου. 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 

(συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι 

χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές απαιτήσεις, 

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και δανεισμός.  

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους από ξένο νόμισμα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 

του Ομίλου έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα παρουσίασης. Ο συναλλαγματικός 

κίνδυνος ενδεχομένως θα προκύψει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές. 

ii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των επιτοκίων 

Ο Όμιλος έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και 

βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις. Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια 

προέρχεται από τραπεζικά δάνεια με κυμαινόμενα επιτόκια. Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε διακυμάνσεις των 

επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική του θέση καθώς και 

τις ταμειακές του ροές. Το κόστος δανεισμού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών και να 

δημιουργούνται ενδεχόμενες ζημιές σε περίπτωση εμφάνισης δυσμενών γεγονότων. Διευκρινίζεται ότι τα 

τελευταία χρόνια, η διακύμανση των επιτοκίων δανεισμού οφείλεται  κυρίως στην αύξηση του περιθωρίου 

δανεισμού από τις τράπεζες, λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην ελληνική τραπεζική αγορά και του 

εκτιμώμενου κινδύνου ελληνικών εταιρειών και λιγότερο στη μεταβολή των επιτοκίων βάσης (π.χ. Euribor). 

Το σύνολο των δανείων του Ομίλου είναι σε κυμαινόμενα επιτόκια με βάση το Euribor και το σύνολο του 

δανεισμού του είναι σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από μεταβολές των επιτοκίων 

του Ευρώ. Τα δάνεια του ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο εκθέτουν τον όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών 

λόγω μεταβολών των επιτοκίων του Ευρώ. 

Αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί 

συστηματικά και σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών 

θέσεων για την αντιστάθμιση των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σημαντικοί. 

Ο Όμιλος παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των 

χρηματοδοτικών αναγκών των θυγατρικών εταιρειών. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων αλλά και τη 

σχέση μεταξύ κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου λαμβάνονται σε μεμονωμένη βάση. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι κύριοι πελάτες του Ομίλου είναι οι ΔΕΔΔΗΕ και ΛΑΓΗΕ. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει στις 

απαιτήσεις, στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος 

μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τον 

Όμιλο. 

Τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπιζαν οι ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ είχαν ως αποτέλεσμα τη πρόσφατη 

ψήφιση του Ν. 4414/2016 βάσει του οποίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων και αναδιάρθρωση και ενίσχυση των 

εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ. Με βάση τα μέτρα αυτά προβλέπεται όχι απλά εξάλειψη 

του ελλείμματος του εν λόγω Ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ μέχρι το τέλος του 2017, αλλά και 

πλεόνασμα της τάξης των 72 εκατ. Ευρώ (Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος & Δικτύου, ΛΑΓΗΕ Α.Ε., Φεβ. 2017). Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει εξαλειφθεί ο 

κίνδυνος τα θέματα ρευστότητας του Ειδικού Λογαριασμού να μην εξομαλυνθούν τελικώς, με αποτέλεσμα οι 

ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ ενδεχομένως να μην μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή 
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ακόμη και να τεθούν σε καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης διαρκούσης της ισχύος των σχετικών συμβάσεων 

πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τις εταιρείες του Ομίλου. 

Ενδεχόμενη πτώχευση ή εκκίνηση άλλης διαδικασίας συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών του ΛΑΓΗΕ ή 

του ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον δεν υπάρξει διάδοχη οντότητα που να αναδεχθεί το σύνολο των υποχρεώσεων του 

ΛΑΓΗΕ ή του ΔΕΔΔΗΕ και στο μέτρο που το ύψος του οφειλόμενου ποσού αλλά και μελλοντικών οφειλών 

από ΛΑΓΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ στον Όμιλο είναι σημαντικό, μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, καθώς και τη 

δυνατότητα του Ομίλου να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους. 

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο. Για τη διαχείριση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος, στο 

πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο βαθμό έκθεσης σε κάθε 

μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όμιλος προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές του 

και τις ανάγκες του σε πιστωτικά όρια γενικότερα (π.χ. ανάγκες σε χρηματοδότηση, Εγγυητικές Επιστολές 

κ.λπ.). Ο Όμιλος επιδιώκει να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα, προερχόμενα κυρίως μέσω της δραστηριότητάς 

του, και μη χρησιμοποιημένα τραπεζικά πιστωτικά όρια για την κάλυψη των αναγκών του. 

(δ)  Λοιποί Κίνδυνοι 

Πέρα από τους χρηματοοικονομικούς ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στους ακόλουθους κινδύνους: 

- Αλλαγές στη φορολογική, ασφαλιστική και εταιρική νομοθεσία ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του 

Ομίλου. Κατά το παρελθόν το Ελληνικό Κράτος επέβαλλε έκτακτες φορολογικές εισφορές που επηρέασαν τα 

αποτελέσματα του Ομίλου. Δεδομένης της τρέχουσας δημοσιονομικής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου, 

πρόσθετα φορολογικά μέτρα μπορεί να επιβληθούν, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά  τη 

χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.  

- Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους, έστω περιορισμένους, που αφορούν αυξήσεις στο κόστος 

προμήθειας εξοπλισμού και στο κόστος της κατασκευής, καθώς και καθυστερήσεις στην εκτέλεση της 

κατασκευής των Έργων. 

- Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από 

περιορισμένο αριθμό εξειδικευμένων προμηθευτών με αποτέλεσμα ο Όμιλος να εκτίθεται σε διακυμάνσεις 

κόστους λόγω διαθεσιμότητας του εξοπλισμού και των σχετικών πρώτων υλών (χάλυβας, χαλκός, 

βιομηχανικές συσκευές κ.λπ.). 

- Τα έργα Α.Π.Ε. μπορεί να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις ή διακοπή της κατασκευής τους λόγω 

αρχαιολογικών ευρημάτων στα γήπεδα εγκατάστασης. 

- Ο αριθμός των κατάλληλων τοποθεσιών για μελλοντική ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και, συγκεκριμένα, αιολικών πάρκων, είναι πεπερασμένος. 

- Σημαντικός παράγοντας κινδύνου παραμένει η έλλειψη κτηματογράφησης και ισχυρών τίτλων ιδιοκτησίας 

στις θέσεις όπου ο Όμιλος εγκαθιστά τα έργα Α.Π.Ε. 

- Η εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες (κυρίως το αιολικό δυναμικό), οι οποίες είναι από τη φύση τους 

στοχαστικές και απρόβλεπτες και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από έτος σε έτος, ενδέχεται να οδηγήσει σε 

αυξομειώσεις της ηλεκτροπαραγωγής, των σχετικών εσόδων και της κερδοφορίας του Ομίλου από έτος σε 

έτος. 
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V. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας με τα 

συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:  

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016: 

  

Πωλήσεις 

αγαθών  και 

υπηρεσιών 

Έσοδα 

συμμετοχών 

Αγορές 

αγαθών και 

υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Μητρική 

     ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 29.112 - 189.469 622.468 153.610 

      Θυγατρικές 
     ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ - - 33.550 - 685.400 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΕ 1.494 - - 18.926 - 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ - 94.336 - 45.000 - 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΒΕΕ 1.511 - - 7.654 - 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 20.000 - - 24.800 - 

Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ 1- ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ- ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ - - - 112.660 - 

ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 2.117 - - 17.142 - 

      Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ - - 985.734 - 431.567 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 24.000 - 231.062 134.280 7.583 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 25.123 94.336 33.550 226.182 685.400 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ 24.000 - 1.216.796 134.280 439.149 

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015: 

  

Πωλήσεις 

αγαθών  και 

υπηρεσιών 

Έσοδα 

συμμετοχών 

Αγορές 

αγαθών και 

υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Μητρική 

     
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 30.046 - 193.262 593.355 343.746 

      Θυγατρικές 

     ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ - - 33.458 - 651.850 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΕ 8.800 - - 17.088 - 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ - 28.301 - - - 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΒΕΕ 2.667 - - 3.280 - 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 20.000 - - 24.600 - 
Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ 1- ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ- ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ - - - 60.000 - 

 ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  4.558 - - 14.524 - 

      Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ - - 778.213 - 259.991 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 24.000  - 65.900 198.288 788 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 36.025 28.301 33.458 119.492 651.850 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ 24.000 - 844.112 198.288 260.780 
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Αναφορικά με τις ανωτέρω συναλλαγές του 2016 διευκρινίζονται τα εξής: 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αφορούν έσοδα από τόκους ενδοεταιρικού δανείου προς την 

υπερκείμενη μητρική. Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών αφορούν κυρίως ενοίκια και κοινόχρηστα από την 

υπερκείμενη μητρική, έξοδα από τόκους ενδοεταιρικού δανείου από θυγατρική και έξοδα παροχής υπηρεσιών 

διοικητικής υποστήριξης και τεχνικού συμβούλου από λοιπά συνδεδεμένα μέρη που ανήκουν στον όμιλο της 

υπερκείμενης μητρικής. 

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν, κυρίως, τη χορήγηση δανείου προς την υπερκείμενη μητρική και ποσά 

από παροχή υπηρεσιών προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη που ανήκουν στον όμιλο της υπερκείμενης μητρικής. 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως την εκμίσθωση γραφειακών χώρων από την υπερκείμενη 

μητρική, τη λήψη δανείου από θυγατρική, και σε υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών από λοιπά συνδεδεμένα 

μέρη που ανήκουν στον όμιλο της υπερκείμενης μητρικής. 

Τα έσοδα από συμμετοχές αφορούν μερίσματα από τη θυγατρική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ. 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 

περίοδο 01.01-31.12.2016 ανήλθαν σε ευρώ 414.195 και 390.195 αντίστοιχα. 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειες 

αυτών). 

Δεν υπάρχουν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων 

οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση και στις επιδόσεις της 

Εταιρείας για την περίοδο 01.01-31.12.2016. 

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

 

VI. Σημαντικά γεγονότα μετά τις 31.12.2016 

 

- Στις 17.01.2017 υπεγράφη σύμβαση προμήθειας ανεμογεννητριών με την εταιρεία ENERCON 

GmbH για την επέκταση κατά 2,3 MW του υφιστάμενου αιολικού πάρκου Αγ. Δυνατής στην 

Κεφαλονιά. 

- Στις 10.02.2017 αποφασίστηκε η διακοπή της  διαδικασίας συγχωνεύσεως δι’ ενιαίας ταυτόχρονης, 

από κοινού και εκ παραλλήλου απορροφήσεως των θυγατρικών εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ και της ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ.  

- Στις 17.03.2017 η Εταιρεία διέθεσε τη συμμετοχή της (αξίας ποσού ευρώ 1.482.000) στη θυγατρική 

εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία κατέχει το 

αιολικό πάρκο «Παπούρα» εγκατεστημένης ισχύος 6,3 MW στο Δήμο Κισσάμου στην Κρήτη, έναντι 

συνολικού τιμήματος € 2.300.000. 

- Στις 27.03.2017 η Εταιρεία προέβη σε σύναψη κοινού, εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου του Ν. 

3156/2003 ύψους μέχρι € 80.000.000, διάρκειας μέχρι 15.07.2027, με την ALPHA BANK ΑΕ. Το 

δάνειο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη υφιστάμενων και μελλοντικών δαπανών κατασκευής, 

λειτουργίας και συντήρησης αιολικών της πάρκων. Στις 31.03.2017 και τις 07.04.2017, η Εταιρεία 

εξέδωσε ομολογίες αξίας € 31.370.000 € και € 15.000.000 αντιστοίχως από το εν λόγω δάνειο, οι 

οποίες καλύφθηκαν εξολοκλήρου από τον όμιλο της ALPHA BANK. 

- Στις 28.03.2017 περαιώθηκε, με την υπ. αριθμ. Π2028/28.03.2017 παραίτηση του αιτούντος Δήμου 

από το δικόγραφο, η υπόθεση της αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Μονεμβασιάς στο ΣΤΕ (αρ. κατ. 

1363/2011) κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 133877/23.12.2010 του Υπουργού 
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Περιβάλλοντος, για τα αιολικά πάρκα των θυγατρικών εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΑΕΒΕ και ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ.   

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 

Δεκεμβρίου 2016 έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eltechanemos.gr. 
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Β.2. Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ για τη διαχειριστική χρήση 2016, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 και 8 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει. 

α.   Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 24.800.100,00 και διαιρείται σε 82.667.000 

μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη. Όλες οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα 

ψήφου, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 

συγκεκριμένα στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. 

β. Δεν υφίστανται καταστατικοί περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών, πλην των εκ του νόμου 

προβλεπομένων. 

γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του ν.3556/2007 στις 

31.12.2016 

ΜΕΤΟΧΟΣ       ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.   64,500% 

2. ARGONIO ENTERPRISES LIMITED      6,856% (*) 

(*) Η ARGONIO ENTERPRISES LIMITED ελέγχεται από τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση του Παρίση, ο οποίος κατέχει επί πλέον 

ποσοστό 0,242% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (άμεση και έμμεση συμμετοχή) 

δ.     Δεν υφίστανται κάτοχοι μετοχών οι οποίες, δυνάμει καταστατικής διατάξεως, παρέχουν ειδικά 

δικαιώματα ελέγχου. 

ε. Δεν υφίστανται καταστατικοί περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου και στις προθεσμίες ασκήσεως 

δικαιωμάτων ψήφου, πλην των εκ του νόμου προβλεπομένων. 

στ. Δεν υφίστανται συμφωνίες μεταξύ μετόχων, οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και συνεπάγονται 

περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. 

ζ. Δεν υφίστανται κανόνες για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και για την τροποποίηση του Καταστατικού, που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα 

στον κ.ν. 2190/1920. 

η. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν την αρμοδιότητα 

για την έκδοση νέων μετοχών παρά μόνο κατά τους ορισμούς του νόμου. 

θ. Δεν υφίσταται σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, 

τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημοσίας 

προτάσεως. 

ι. Δεν υφίσταται συμφωνία, που η Εταιρεία έχει συνάψει με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με το 

προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεως χωρίς 

βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχολήσεώς τους εξαιτίας δημοσίας προτάσεως, 

παρά μόνο υπό τους ορισμούς του νόμου.  
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Β.3. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης  

(Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 43ββ) 

 

α)    Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 Η εταιρεία ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ εφαρμόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται 

από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, Ν. 3693/2008 άρθρο 

37 και Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43ββ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του 4403/2016). Οι εν λόγω 

αρχές εταιρικής διακυβέρνησης έχουν ενσωματωθεί στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (βάση του 

οποίου αποτελεί ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ, Ιανουάριος 2011), ο οποίος βρίσκεται 

αναρτημένος στον ιστότοπο της Εταιρείας www.eltechanemos.gr . 

β) Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του 

νόμου.  

Η Εταιρεία δεν είχε υιοθετήσει, για την κλειόμενη χρήση 2016, πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης 

επιπλέον των προβλέψεων της σχετικής νομοθεσίας.  

γ)     Περιγραφή Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα συστήματα  εσωτερικού ελέγχου 

και διαχείρισης κινδύνων, των οποίων φέρει την ευθύνη, στοχεύοντας στην εγκατάσταση και διαχείριση 

συστημάτων που βελτιστοποιούν την ικανότητα διαχείρισης των κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

είναι επίσης υπεύθυνο για την αναγνώριση, αξιολόγηση, μέτρηση και την εν γένει διαχείριση των 

κινδύνων, περιλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

Η επάρκεια των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθείται από την Επιτροπή Ελέγχου η οποία 

ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω τριμηνιαίων αναφορών για το υφιστάμενο πλαίσιο 

εσωτερικού ελέγχου, καθώς και με αναφορές, από την υπηρεσία  εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με 

σοβαρά ζητήματα ελέγχου, ή περιστατικών που ενδεχομένως να έχουν σημαντικές οικονομικές και 

επιχειρηματικές συνέπειες. 

i. Τα συστήματα και οι διαδικασίες για την άσκηση ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, όσον αφορά την 

υποβολή αναφορών και την κατάρτιση των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

περιλαμβάνουν: 

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

 την επισκόπηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόζονται 

και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων τους στο αρμόδιο προσωπικό, 

 τις διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

 την ύπαρξη πολιτικών που διέπουν την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, καθώς και τις 

διαδικασίες, αναφορικά με εισπράξεις, πληρωμές και λοιπές χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες, 

 τις διαδικασίες κλεισίματος, οι οποίες περιλαμβάνουν προθεσμίες υποβολής, συμφωνίες και 

ελέγχους λογαριασμών, ενημέρωση των υπευθύνων και εγκρίσεις από αυτούς, 

 την εφαρμογή μιας ενιαίας μορφής εταιρικής αναφοράς τόσο για σκοπούς 

χρηματοοικονομικής αναφοράς όσο και για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης ανά τρίμηνο, 

http://www.eltechanemos.gr/
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 τις διαδικασίες καθορισμού ρόλων των χρηστών του συστήματος (ERP) και περιορισμού 

πρόσβασης σε μη εγκεκριμένα πεδία (χορήγηση authorizations), για τη διασφάλιση της 

ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των οικονομικών στοιχείων, 

 την ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών για κάθε κύρια περιοχή, όπως είναι οι σημαντικές 

συμφωνίες, οι διαδικασίες απογραφής των αποθεμάτων, οι διαδικασίες πληρωμών, οι 

διαδικασίες διαχωρισμού καθηκόντων κ.α., 

 την κατάρτιση από την Εταιρεία σε ετήσια βάση του ενοποιημένου αλλά και των επιμέρους, 

ανά δραστηριότητα / θυγατρική της Εταιρείας, προϋπολογισμών για το επόμενο οικονομικό 

έτος.  

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

απαιτείται. 

 την ενημέρωση ανά τομέα δραστηριότητας του επιχειρηματικού πλάνου για τα επόμενα έτη 

(συνήθως τριετία) τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, 

 τον καθορισμό ορίων για πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας, μέσω των νομίμων και των 

ειδικών εκπροσώπων της, με βάση σχετική απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, 

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

 το σύστημα ελέγχου πρόσβασης (access control), που επιτρέπει την είσοδο του προσωπικού ή 

και ξένων σε επιλεγμένους εργασιακούς χώρους, καθώς και την πλήρη καταγραφή των 

κινήσεων.  

Με την ανάπτυξη των συστημάτων Πληροφορικής, τα οποία διαχειρίζεται μια ειδικά καταρτισμένη 

Ομάδα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (IT General Controls), διασφαλίζεται η 

ακεραιότητα και η ακρίβεια των παρεχόμενων χρηματοοικονομικών στοιχείων. Επίσης, εφαρμόζονται 

σε όλη την Εταιρεία κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την Ασφάλεια και Προστασία των 

Συστημάτων Πληροφορικής: 

 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Καθημερινή-Εβδομαδιαία-Μηνιαία-Ετήσια) 

 Διαδικασία Επαναφοράς  

 Ασφάλεια αίθουσας κεντρικών υπολογιστών 

 Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών  

 Διαχείριση προσβάσεων του χρήστη στα Συστήματα Πληροφορικής 

 Συχνή και υποχρεωτική αλλαγή κωδικού πρόσβασης 

 Λογισμικό Αντιιών (Antivirus Security) 

 Προστασία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Security) 

 Τείχος προστασίας (Firewall) 

 Σύστημα αποτροπής παρεισδύσεων (IPS) 

 Σύστημα ελέγχου δικτυακής (wired-wifi) πρόσβασης  (Identity Services System) 

  Πολιτική ετήσιων ελέγχων για ευπάθειες συστημάτων (Penetration – Vulnerabilities Tests) 

ii.   Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την καταλληλότητα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. 

Συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του Δ.Σ. στα καθήκοντά του σχετικά με τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής: 

Όσον αφορά στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και τα συστήματα πληροφόρησης, η  Επιτροπή Ελέγχου: 
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 Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Επίσης, επιβλέπει κάθε επίσημη ανακοίνωση που 

αφορά στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας, και εξετάζει τα βασικά σημεία των 

οικονομικών καταστάσεων που εμπεριέχουν σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις από πλευράς 

Διοίκησης. 

 Εποπτεύει τους εσωτερικούς, διαχειριστικούς, διαδικαστικούς και  χρηματοοικονομικούς 

ελέγχους της Εταιρείας και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.  Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 

Ελέγχου εξετάζει σε τακτική βάση τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, 

αντιμετωπίζονται και δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο. 

 Εξετάζει τυχόν υπεισέλευση συγκρούσεων συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας 

με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα και υποβάλλει στο Δ.Σ. σχετικές αναφορές. 

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

 Εξασφαλίζει τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου. 

 Προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισμό λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

 Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, και 

εξετάζει τις εκθέσεις ελέγχου της μονάδας. 

 Διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας στο Δ.Σ. το διορισμό και 

την ανάκληση του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. 

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

 Μέσω του Δ.Σ., διατυπώνει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά με το διορισμό, τον 

επαναδιορισμό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή. 

 Εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την αντικειμενικότητα 

και την αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 

επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα. 

Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά 

της.  

δ) Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και 

θ) της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, 

αναφέρονται στην Επεξηγηματική Έκθεση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016. 

ε)    Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των 

επιτροπών τους 

i. Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, βασικές εξουσίες της – Δικαιώματα των Μετόχων 

 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της Εταιρείας και 

μπορεί να αποφασίζει για όλα τα σημαντικά θέματα της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το 

Καταστατικό της. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διεξάγεται μια φορά το χρόνο, 
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εντός έξι μηνών από τη λήξη του προηγούμενου οικονομικού έτους, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να 

εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, να αποφασίσει περί της διανομής των 

κερδών και απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από 

κάθε ευθύνη. 

 Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη αποτύπωση της άποψης όλων των μετόχων, είτε παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στη 

συνέλευση, είτε ψηφίζουν μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Η Εταιρεία διαθέτει 

αποτελεσματικούς και ανέξοδους τρόπους ψηφοφορίας των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.  

Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των 

αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,  πρέπει να είναι 

διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διεξαγωγή της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων, μεταφρασμένη και στην αγγλική.  

Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής 

αυτής, κατά περίπτωση, και οι Πρόεδροι των επιτροπών του Δ.Σ., καθώς και ο Εσωτερικός Ελεγκτής 

και ο Τακτικός πρέπει να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν 

πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση και 

επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης  πρέπει 

να διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους.  

Τα δικαιώματα των μετόχων καθορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και στο Νόμο 2190/1920 

(περί Ανωνύμων Εταιρειών), όπως ισχύει σήμερα. 

ii. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, 

ασκεί την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, με γνώμονα το συμφέρον της 

Εταιρείας και των μετόχων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει, ποια μέλη αυτού είναι 

εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. Μεταξύ των μη 

εκτελεστικών μελών υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική 

Συνέλευση, σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.  

Οι ρόλοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται με σαφήνεια 

στο Καταστατικό της Εταιρείας, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και σε άλλα επίσημα 

έγγραφα. Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας, ενώ 

τα μη εκτελεστικά είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Τα 

ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη παρέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αμερόληπτες απόψεις και 

συμβουλές για τη λήψη των αποφάσεών του, εξασφαλίζοντας το συμφέρον της Εταιρείας και 

προστατεύοντας τους μετόχους της. 

Οι διακριτές αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας 

καθορίζονται ρητά από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτυπώνονται εγγράφως στο Καταστατικό της 

Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε απαιτείται από τις ανάγκες ή τις διατάξεις που διέπουν 

τη λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της και την κείμενη 

νομοθεσία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

και συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη.  

Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει, κατά σειρά, ο Αντιπρόεδρος, 

τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος· σε περίπτωση δε 

απουσίας ή κωλύματος και του τελευταίου το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει μέλος του ως αναπληρωτή 
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του. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.      

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 

στις 28 Μαρτίου 2014, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 28 Μαρτίου 2014 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της και ανασυγκροτήθηκε με τις από 24 Ιουλίου 2014 και 23 Ιουλίου 2015 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, και, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της 

Εταιρείας, έχει τριετή θητεία, και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: 

α/α Ονοματεπώνυμο Θέση 

1. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος 

2. Εδουάρδος Σαραντόπουλος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος 

3. Θεόδωρος Σιετής Εντεταλμένος Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής, 

Εκτελεστικό Μέλος 

4. Γεράσιμος Γεωργούλης Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

5. Απόστολος Φραγκούλης Εντεταλμένος Σύμβουλος στην Τεχνική Δ/νση, Μη 

Εκτελεστικό Μέλος 

6. Παναγιώτης Μεντζελόπουλος Εντεταλμένος Σύμβουλος στη Δ/νση Στρατηγικής 

και Επενδύσεων, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

7. Θεόδωρος Πανταλάκης Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

8. Ιορδάνης Αϊβάζης Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

9. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Τα Βιογραφικά Σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται στην ιστοσελίδα 

της Εταιρείας (www.eltechanemos.gr.)  

 Η Γενική Συνέλευση έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου (νόμος 3693/2008 άρθρο 37), η οποία 

στηρίζει την προετοιμασία των αποφάσεων του Δ.Σ. και διασφαλίζει την αποτελεσματική 

διαχείριση των ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της οικονομικής 

πληροφόρησης, της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων, καθώς και για την εποπτεία και παρακολούθηση του τακτικού ελέγχου 

και των θεμάτων που αφορούν στην αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των νόμιμων 

ελεγκτών (ανάλυση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου παρατίθεται στο πεδίο γ της 

παρούσας δήλωσης). 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέστησε την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη 

συνεδρίαση της στις 28 Μαρτίου 2014, η οποία ανασυγκροτήθηκε για το υπόλοιπο της 

θητείας της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη στην από 23.07.2015 

συνεδρίασή του, και όρισε ως μέλη της τους κ.κ.: 

 

http://www.eltechanemos.gr/
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α/α Ονοματεπώνυμο Θέση 

1. Ιορδάνης Αϊβάζης    Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Θεόδωρος Πανταλάκης* Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

3. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

* Ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. 

Η θητεία των μελών της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του 

παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 Με την από 29.07.2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ εγκρίθηκε ο 

Κώδικας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της μητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, στον οποίον 

ενσωματώνονται όλες οι αρχές και οι αξίες που θα πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά των 

εργαζομένων του Ομίλου των εταιρειών της, σε όλες των τις δραστηριότητες, ανεξαρτήτως 

τομέα και ιεραρχίας. Ο εν λόγω Κώδικας Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει εγκριθεί επίσης 

και από όλες τις εταιρείες του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ. 

 Ταυτόχρονα εκπονήθηκε και το Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου, το 

οποίο  ενσωματώνει τη διαδικασία υλοποίησης του Κώδικα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με 

απώτατο στόχο την προστασία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και του Ομίλου της απέναντι σε 

κινδύνους ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Το άνω Πρόγραμμα εγκρίθηκε από το 

Δ.Σ. της ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ κατά τη συνεδρίασή του της 30.12.2016 ενώ έχει εγκριθεί 

ήδη από όλες τις θυγατρικές του Ομίλου. 

 Επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και του Ομίλου της, 

επιφορτισμένη με την επιμέλεια εφαρμογής του Κώδικα και του Προγράμματος, έχει τεθεί 

Τριμελής Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους :   

   

α/α Ονοματεπώνυμο Θέση 

1.    Αναστάσιος Καλλιτσάντσης Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος 

2.    Ιορδάνης Αϊβάζης 

 Μη Εκτελεστικό Μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

3.    Βασιλική Νιάτσου Νομικός Σύμβουλος 

    

στ) Περιγραφή της πολιτικής σχετικά με την πολυμορφία που εφαρμόζεται για τα διοικητικά, 

διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της Εταιρείας 

Η Εταιρεία παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους της και αποφεύγει τις κάθε είδους 

διακρίσεις. Η ίδια πολιτική πολυμορφίας και ισότητας εφαρμόζεται και για τα  διοικητικά, διαχειριστικά 

και εποπτικά της όργανα. Ένα τέτοιο κλίμα ισότητας, χωρίς διακρίσεις, με σεβασμό στη 

διαφορετικότητα, καλλιεργείται  από την Εταιρεία.  
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Εφαρμόζονται διαδικασίες και υφίστανται δομές που έχουν διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον 

μέσα στο οποίο Διοίκηση και Εργαζόμενοι αξιολογούνται και κρίνονται από την εκπαίδευση και το 

επαγγελματικό ιστορικό τους, τη γνώση του αντικειμένου της εταιρείας και τις ηγετικές ικανότητες, την 

πείρα, την αποδοτικότητα και την δημιουργικότητα.  

Επιδιώκεται, μέγιστη πολυμορφία στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα εποπτικά όργανα της εταιρείας, 

συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων, καθώς και  πλουραλισμός δεξιοτήτων, 

απόψεων, ικανοτήτων, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς 

στόχους.  

Ως αποτέλεσμα, το εργασιακό περιβάλλον ευνοεί, την εφαρμογή των διεθνών πρακτικών σεβασμού στην 

ανθρώπινη προσωπικότητα, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.  

 

 

Κηφισιά, 26 Απριλίου 2017 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τη χρήση 

 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (ποσά σε ευρώ) 

 

(22) / (90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τη χρήση 

 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (ποσά σε ευρώ) 

 

(23) / (90) 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», οι οποίες 

αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 

2016, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 

περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 

δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος.  

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα 

πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 

διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου 

των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και των θυγατρικών αυτής 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση 

που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικήςδιακυβέρνησης, η 

οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920. 

β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του 

άρθρου 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 

ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.  

 

 

ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς                                                             Αθήνα, 28 Απριλίου 2017                                                                                                                                            

Ανώνυμη Ελεγκτική εταιρεία                                                  Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Λ. Κηφισίας 268,                                                                             

152 32 Χαλάνδρι 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113    

                                                                                   Δημήτριος Σούρμπης 

                                                                                                                        ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Σημ. 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

      Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

      Ενσώματα πάγια 6 278.607.775 267.512.655 

 

256.613.509 244.940.901 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 16.901.526 15.153.619 

 

8.824.934 9.237.129 

Επενδύσεις σε θυγατρικές  8 - - 
 

28.521.198 26.200.591 

Προκαταβολές για μακροπρόθεσμες μισθώσεις 9 1.779.630 1.881.389 

 

1.431.637 1.514.764 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10 664.949 5.846.101 

 

664.949 5.371.401 

  
297.953.880 290.393.765 

 

296.056.226 287.264.785 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

      Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 38.787.568 23.341.263 

 

36.459.097 22.205.980 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 11 3.457.837 4.467.237 

 

3.457.837 4.467.237 

Προκαταβολές για μακροπρόθεσμες μισθώσεις 

(βραχυπρόθεσμο μέρος) 9 92.792 62.789 
 

74.159 44.156 

Δεσμευμένες καταθέσεις 12 8.319.956 5.225.875 

 

8.182.006 5.214.207 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 3.981.489 5.087.924 

 

1.959.376 3.639.371 

  
54.639.641 38.185.087 

 

50.132.476 35.570.952 

Σύνολο ενεργητικού 

 

352.593.521 328.578.852 

 

346.188.702 322.835.737 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

      Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 

      Μετοχικό κεφάλαιο 14 24.800.100 24.800.100 

 

24.800.100 24.800.100 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 14 70.602.623 70.602.623 

 

70.602.623 70.602.623 

Λοιπά αποθεματικά 15 8.978.405 8.432.731 
 

8.830.466 8.311.791 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 

 

23.002.010 13.609.123 

 

31.705.407 21.912.279 

  
127.383.139 117.444.577 

 

135.938.597 125.626.793 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 8 5.336.777 4.933.579 
 

- - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

132.719.916 122.378.156 

 

135.938.597 125.626.793 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

      Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

      Δάνεια μακροπρόθεσμα 17 115.767.068 113.313.648 
 

112.842.780 109.927.332 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 19 11.389.788 6.323.750 

 

10.102.627 5.871.003 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 20 135.393 135.201 

 

135.393 135.201 

Επιχορηγήσεις 18 52.547.890 52.095.697 

 

50.063.713 49.486.661 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16 2.407.980 2.407.980 

 

1.483.596 1.585.446 

Προβλέψεις 21 2.120.701 1.810.511 

 

1.935.545 1.628.290 

  
184.368.820 176.086.786 

 

176.563.655 168.633.932 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

      Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 11.465.331 5.379.779 

 

10.117.087 4.879.620 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήματος) 

 

8.002 44.211 

 

- - 

Δάνεια βραχυπρόθεσμα 17 24.031.453 24.689.919 
 

23.569.363 23.695.392 

  
35.504.786 30.113.909 

 

33.686.450 28.575.012 

Σύνολο υποχρεώσεων 

 

219.873.605 206.200.695 

 

210.250.106 197.208.944 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 

 

352.593.521 328.578.852 

 

346.188.702 322.835.737 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 34 έως 84 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τη χρήση 

 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (ποσά σε ευρώ) 

 

(29) / (90) 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

  
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  
 

1-Ιαν έως 
 

1-Ιαν έως 

 
Σημ. 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

  
 

    

 

    

Πωλήσεις 

  
45.187.723 40.058.237 

 

42.464.603 37.161.089 

Κόστος πωληθέντων 22 

 

(21.825.856) (18.530.243) 

 

(20.477.583) (17.215.233) 

Μεικτό κέρδος 

  
23.361.867 21.527.994 

 

21.987.020 19.945.856 

Έξοδα διοίκησης 22 

 

(1.826.298) (1.904.276) 
 

(1.601.142) (1.757.365) 

Λοιπά έσοδα 23 

 

1.952.372 1.827.332 

 

1.812.512 1.722.473 

Λοιπά κέρδη/(ζημιές) 23 

 

(2.030.026) (1.978.817) 

 

(1.429.310) (1.303.063) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

  
21.457.915 19.472.233 

 

20.769.080 18.607.900 

Έσοδα από μερίσματα* 
  

- - 
 

94.336 28.301 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 24 

 

754.752 462.934 

 

721.197 427.370 

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) 24 

 

(7.167.862) (7.880.657) 

 

(7.045.759) (7.689.835) 

Κέρδη προ φόρων 

  
15.044.805 12.054.509 

 

14.538.854 11.373.737 

Φόρος εισοδήματος 26 

 

(4.614.660) (4.709.846) 

 

(4.230.298) (3.688.770) 

Καθαρά κέρδη χρήσης 

  
10.430.144 7.344.664 

 

10.308.556 7.684.966 

        Κέρδη χρήσης αποδιδόμενα σε: 

       Μετόχους της μητρικής 27   

 

9.936.310 6.877.016 

 

10.308.556 7.684.966 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 

  
493.834 467.648 

 

- - 

   
10.430.144 7.344.664 

 

10.308.556 7.684.966 

        Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή που 

αναλογούν στους μετόχους της μητρικής - 

βασικά (σε €) 27   

 

0,1202 0,0832 

 

0,1247 0,0930 

 

* Τα έσοδα από μερίσματα προέρχονται από τη θυγατρική ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ.  

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 34 έως 84 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

  
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  
 

1-Ιαν έως 
 

1-Ιαν έως 

 
Σημ. 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

      
  

 Καθαρά κέρδη χρήσης 

  
10.430.144 7.344.664 

 

10.308.556 7.684.966 

        Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 

       Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα  

    Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων προς πώληση 26   
 

(7.455) (5.526) 
 

(7.455) (5.526) 

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα  

    Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)  26   
 

10.703 39.260 
 

10.703 39.260 

Λοιπά 26   
 

(997) (3.925) 

 

- - 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης (καθαρά, 

μετά από φόρους) 

  
2.251 29.809 

 

3.248 33.734 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης 

  
10.432.396 7.374.473 

 

10.311.804 7.718.700 

        Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης 

αποδιδόμενα σε: 

       Μετόχους της μητρικής 
  

9.938.561 6.906.099 
 

10.311.804 7.718.700 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 8   
 

493.834 468.374 

 

- - 

   
10.432.396 7.374.473 

 

10.311.804 7.718.700 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 34 έως 84 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της μητρικής 

  

 
Σημ. 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεματικό 

υπέρ το 

άρτιο 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές 

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων 

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 χρήσης 

 

- - - 6.877.016 6.877.016 467.648 7.344.664 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 

        Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων προς 

πώληση 15, 26 - - (5.526) - (5.526) - (5.526) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)  15, 26 - - 39.260 - 39.260 - 39.260 

Λοιπά  26 - - - (4.651) (4.651) 727 (3.925) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης (καθαρά, μετά από 

φόρους) 26 - - 33.734 (4.651) 29.083 727 29.809 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα χρήσης  

 

- - 33.734 6.872.365 6.906.099 468.374 7.374.473 

Επίδραση αλλαγής φορολογικού 

συντελεστή στην αναβαλλόμενη 

φορολογία 

 

- - - 78.023 78.023 - 78.023 

Μεταφορά σε αποθεματικά 15 - - 409.219 (409.219) - - - 

Διανομή Μερίσματος 

 

- - - - - (27.191) (27.191) 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 

της θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ στη 

μειοψηφία 

 

- - - - - (77.891) (77.891) 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

24.800.100 70.602.623 8.432.731 13.609.123 117.444.577 4.933.579 122.378.156 

         
1 Ιανουαρίου 2016 

 

24.800.100 70.602.623 8.432.731 13.609.123 117.444.577 4.933.579 122.378.156 

Καθαρό κέρδος χρήσης 

 

- - - 9.936.310 9.936.310 493.834 10.430.144 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 

        Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων προς 

πώληση 15, 26 - - (7.455) - (7.455) - (7.455) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)  15, 26 - - 10.703 - 10.703 - 10.703 

Λοιπά 26 - - - (997) (997) - (997) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης (καθαρά, μετά από 

φόρους) 26 - - 3.248 (997) 2.251 - 2.251 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα χρήσης  

 

- - 3.248 9.935.313 9.938.561 493.834 10.432.396 

Μεταφορά σε αποθεματικά 15 - - 542.426 (542.426) - - - 

Διανομή Μερίσματος 

 

- - - - - (90.637) (90.637) 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

24.800.100 70.602.623 8.978.405 23.002.010 127.383.139 5.336.777 132.719.916 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 34 έως 84 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Σημ. 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεματικό 

υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον 

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων 

1 Ιανουαρίου 2015 

 

24.800.100 70.602.623 7.893.809 14.533.538 117.830.070 

Καθαρό κέρδος χρήσης 

 

- - - 7.684.966 7.684.966 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 

      Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων 

προς πώληση 15, 26 - - (5.526) - (5.526) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)  15, 26 - - 39.260 - 39.260 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης (καθαρά, μετά από 

φόρους) 26 - - 33.734 - 33.734 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα χρήσης  

 

- - 33.734 7.684.966 7.718.700 

Επίδραση αλλαγής 

φορολογικού συντελεστή στην 

αναβαλλόμενη φορολογία 
 

- - - 78.023 78.023 

Μεταφορά σε αποθεματικά 15 - - 384.248 (384.248) - 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

24.800.100 70.602.623 8.311.791 21.912.279 125.626.793 

       1 Ιανουαρίου 2016 

 

24.800.100 70.602.623 8.311.791 21.912.279 125.626.793 

Καθαρό κέρδος χρήσης 

 

- - - 10.308.556 10.308.556 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 

      Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων 
προς πώληση 15, 26 - - (7.455) - (7.455) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)  15, 26 - - 10.703 - 10.703 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης (καθαρά, μετά από 

φόρους) 26 - - 3.248 - 3.248 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα χρήσης 

 

- - 3.248 10.308.556 10.311.804 

Μεταφορά σε αποθεματικά 15   - - 515.428 (515.428) - 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

24.800.100 70.602.623 8.830.466 31.705.407 135.938.597 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 34 έως 84 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 
Σημ. 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   
01.01.2016- 

 

01.01.2015- 

 

01.01.2016- 

 

01.01.2015- 

   
31.12.2016 

 

31.12.2015 

 

31.12.2016 

 

31.12.2015 

Λειτουργικές Δραστηριότητες 

         Κέρδη προ φόρων 

  
15.044.805 

 

12.054.509 

 

14.538.854 

 

11.373.737 

Πλέον/μείον προσαρμογές για: 

         Αποσβέσεις 6,7,23 

 

9.834.084 

 

8.597.615 

 

9.254.858 

 

8.011.442 

Προβλέψεις 

  
78.223 

 

47.918 

 

75.288 

 

40.831 

Προβλέψεις απομείωσης ενσώματων παγίων, αδειών χρήσης, 

πελατών & λοιπών απαιτήσεων 23 

 

2.100.000 

 

1.573.293 

 

1.400.000 

 

1.073.293 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας 

  
(758.858) 

 

(460.889) 

 

(819.640) 

 

(415.178) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24 

 

7.104.906 

 

7.843.094 

 

6.985.738 

 

7.659.358 

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

         Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 

  
(9.595.394) 

 

(3.214.616) 

 

(9.094.578) 

 

(3.446.158) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 

  
4.849.045 

 

(4.010.045) 

 

4.791.467 

 

(3.792.712) 

Μείον: 

         Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 

  
(6.040.713) 

 

(6.482.017) 

 

(5.889.739) 

 

(6.267.818) 

Καταβεβλημένοι φόροι 

  
(143.332)  (89.793)  (20.414)  (59.297) 

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

  
22.472.766  15.859.068  21.221.834  14.177.496 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

         
(Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων 

  
(598.595) 

 

- 

 

(1.220.608) 

 

(74.975) 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 6,7 

 

(21.990.668) 

 

(34.044.900) 

 

(21.986.348) 

 

(34.014.713) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 

  
11.000 

 

- 

 

11.000 

 

- 

Τόκοι εισπραχθέντες 

  
143.811 

 

408.554 

 

134.657 

 

397.324 

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων διακρατούμενων ως τη 

λήξη  

  
- 

 

(15.013.500) 

 

- 

 

(15.013.500) 

Είσπραξη χρηματοοικονομικών στοιχείων διακρατούμενων ως τη 

λήξη  

  
- 

 

15.013.500 

 

- 

 

15.013.500 

Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων 

προς πώληση 11 

 

- 

 

(19.404.850) 

 

- 

 

(19.404.850) 

Πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων 

προς πώληση  11, 23 

 

997.863 

 

14.923.136 

 

997.863 

 

14.923.136 

Δάνεια (χορηγηθέντα σε) συνδεδεμένα μέρη 

    
(570.000) 

 

(2.500) 

 

(575.960) 

Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων συνδεδεμένων μερών 

  
- 

 

500.000 

 

- 

 

500.000 

Μερίσματα εισπραχθέντα 

  
- 

 

- 

 

94.336 

 

28.301 

Μείωση / (αύξηση) Δεσμευμένων καταθέσεων 

  
- 

 

14.597.005 

 

- 

 

14.597.005 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 

  
(21.436.590) 

 

(23.591.054) 

 

(21.971.600) 

 

(23.624.731) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

         Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 

  
19.484.011 

 

49.377.895 

 

19.483.952 

 

49.377.895 

Εξοφλήσεις δανείων 

  
(18.020.544) 

 

(57.644.970) 

 

(17.446.382) 

 

(56.483.151) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(χρεολύσια) 

  
(420.363) 

 

(403.386) 

 

- 

 

- 

Μερίσματα πληρωθέντα 

  
(81.573) 

 

(24.472) 

 

- 

 

- 

Καταβληθείς φόρος μερισμάτων  

  
(9.064) 

 

(2.719) 

 

- 

 

- 

Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου 

  
(997) 

 

(1.022) 

 

- 

 

- 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών σε τρίτους  

  
- 

 

(77.891) 

    Μείωση / (αύξηση) Δεσμευμένων καταθέσεων 

  
(3.094.081) 

 

(976.552) 

 

(2.967.799) 

 

(992.034) 

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

  
(2.142.612) 

 

(9.753.118) 

 

(930.229) 

 

(8.097.290) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και  

ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 

  
(1.106.435) 

 

(17.485.103) 

 

(1.679.995) 

 

(17.544.526) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 13 

 

5.087.924 

 

22.573.028 

 

3.639.371 

 

21.183.896 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 13 

 

3.981.489 

 

5.087.924 

 

1.959.376 

 

3.639.371 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 34 έως 84 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Ο Όμιλος και οι θυγατρικές του (βλ. σημ. 8) δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας.  

Η μητρική Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 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. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην 

Ελλάδα, στον τομέα της κατασκευής και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με την 

αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως του Αιολικού Δυναμικού. Επίσης είναι κατά 64,5% 

θυγατρική της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 22 Ιουλίου 2014. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26 Απριλίου 2017 και 

τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση του 

διαδικτύου της Εταιρείας: www.eltechanemos.gr 

 

2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

2.1 Γενικά 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι παρούσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Δεδομένου ότι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 22 Ιουλίου 

2014 οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 

του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. 

Οι παρούσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή 

του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση τα οποία 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και 

κρίσης από την Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές 

που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιμήσεις επηρεάζουν 

σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4.   

2.2 Συνέχιση Δραστηριότητας 

Οι οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2016 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα 

και τις ταμειακές ροές του Ομίλου με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

Μετά από προσεκτική εξέταση και για τους λόγους που εξηγούνται στην Διαχείριση Χρηματοοικονομικού 

Κινδύνου (σημείωση 3), ο Όμιλος θεωρεί ότι: (α) η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων στη βάση 

της συνεχούς δραστηριότητας δεν επηρεάζεται, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Ομίλου 

παρουσιάζονται ορθά σε σχέση με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο Όμιλος και (γ) έχουν σχεδιαστεί 

http://www.eltechanemos.gr/
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προγράμματα λειτουργίας και δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν 

αναφορικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου. 

Η Ελληνική Οικονομία το 2016 παρουσίασε σημάδια ανθεκτικότητας, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για την 

εξέλιξη των μακρο-οικονομικών μεγεθών. Τον Ιούνιο του 2016 ολοκληρώθηκε με επιτυχία για την Ελλάδα η 

πρώτη αξιολόγηση του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Σταθεροποίησης, η οποία οδήγησε στην 

εκταμίευση δανείου ύψους ευρώ 10,3 δις. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.  

Ο σημαντικότερος στόχος πλέον είναι η έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η 

οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Περαιτέρω καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης 

διατηρούν τους κινδύνους και τους παράγοντες αβεβαιότητας που απορρέουν από το μακροοικονομικό 

περιβάλλον της Ελλάδας. Τα μέτρα περιορισμού κίνησης κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα στις 28 

Ιουνίου 2015 εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, παρά τη μικρή χαλάρωση που παρουσιάζουν, ενώ στις αρχές 

του 2017 παρατηρήθηκε εκ νέου εκροή τραπεζικών καταθέσεων και αύξηση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων. Επίσης, η επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα των πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων που 

συμφωνήθηκαν στην πρώτη αξιολόγηση δεν έχει γίνει ακόμα εμφανής, ενώ είναι άγνωστο αν θα προκύψουν 

επιπρόσθετα μέτρα με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αξιολογώντας τις υφιστάμενες συνθήκες, 

εκτιμάται ότι το 2017 θα είναι μια ακόμα δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία και κατά συνέπεια για 

τις εγχώριες δραστηριότητες του ομίλου.  

Τυχόν αρνητικές εξελίξεις πιθανό να έχουν επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου, 

στα αποτελέσματα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στις προοπτικές τους και κυρίως:  

 Στην ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να αποπληρώσουν ή αναχρηματοδοτήσουν 

υφιστάμενο δανεισμό  

 Στην ανακτησιμότητα των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες  

 Στην πώληση ηλεκτρικής ενέργειας  

 Στην ανακτησιμότητα της αξίας ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

Η Διοίκηση αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις στον Όμιλο, προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την 

ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων. 

 

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 Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση που δεν επιφέρουν 

σημαντικές μεταβολές στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας  

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»  

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.  

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»  

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’.  
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ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»  

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν 

θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε 

ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»  

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.   

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 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.  

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής 

από την υποχρέωση ενοποίησης”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των 

θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισμένα 

ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του 

ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 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’. 

ΔΠΧΑ 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 ΔΛΠ 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. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση 

των λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 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. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τη χρήση 

 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (ποσά σε ευρώ) 

 

(37) / (90) 

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. 

ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 2014  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (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. 

ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις 

ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 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. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην 

ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους αλλά δεν έχουν ακόμα τεθεί σε 

ισχύ και δεν υιοθετήθηκαν νωρίτερα από τον Όμιλο και την Εταιρεία 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση 

της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων 

μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 

οικονομικές του καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 
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Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 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 ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 

ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό 

χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 

εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής 

συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να 

ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με 

τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που 

διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 

2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ 

ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα 

ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια”  (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες 

τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και 
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όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του 

ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, 

οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή 

απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες  θα αναβάλουν την εφαρμογή 

του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα 

επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει 

επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον 

ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν 

εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει εφαρμογή 

όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε 

ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων 

του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 

διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. 

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων 

κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή 

να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η 

επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

 

 

2.4 Ενοποίηση 

(α) Συνένωση επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο  

Η απόκτηση από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ των συμμετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε, 

αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο, εφόσον, οι επιχειρήσεις που αποκτήθηκαν ελέγχονται 

τελικά από το ίδιο μέρος, την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε, τόσο πριν όσο και μετά την συνένωση, και ο έλεγχος αυτός 

δεν είναι παροδικός.  
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Για τις συνενώσεις επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο ο Όμιλος χρησιμοποιεί την μέθοδο “predecessor 

accounting”. Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που αποκτώνται αναγνωρίζονται 

στις λογιστικές αξίες τους, όπως αυτά παρουσιάζονταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

τελικής ιθύνουσας εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της συνολικής λογιστικής αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που αποκτώνται αναγνωρίζονται άμεσα 

στα ίδια κεφάλαια. Δεν αναγνωρίζεται επιπλέον υπεραξία από την απόκτηση. Ο Όμιλος ενσωματώνει τα 

αποτελέσματα των αποκτηθεισών εταιρειών μόνο από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. 

Ως εκ τούτου, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της εταιρείας 

που πραγματοποιήθηκαν προγενέστερα της ημερομηνίας αυτής.  

 (β) Θυγατρικές Εταιρείες 

Θυγατρικές είναι οι οικονομικές οντότητες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί έλεγχο. Ο Όμιλος ελέγχει μια 

οντότητα όταν είναι εκτεθειμένος ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής 

του στην οντότητα και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις αυτές μέσω της εξουσίας του επί της 

οντότητας. Η ύπαρξη και η επίδραση των δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να εξασκηθούν ή να 

μετατραπούν συνεκτιμούνται για να τεκμηριωθεί ότι ο Όμιλος ελέγχει την οικονομική οντότητα. Έλεγχος 

μπορεί να υπάρχει και σε περιπτώσεις όπου η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο με δικαίωμα ψήφου είναι 

μικρότερη του 50%, αλλά ο Όμιλος είναι σε θέση να εξασκήσει έλεγχο στις χρηματοοικονομικές και 

επιχειρηματικές πολιτικές, de facto. De facto έλεγχος υφίσταται όταν ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου του 

Ομίλου, σε σχέση με τον αριθμό αλλά και την κατανομή των δικαιωμάτων των άλλων μετόχων, δίνουν τη 

δυνατότητα ελέγχου από τον Όμιλο των χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών πολιτικών. 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται με ολική ενοποίηση από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και 

παύουν να ενοποιούνται κατά την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το κόστος εξαγοράς 

υπολογίζεται ως η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που εκχωρούνται, των υποχρεώσεων που έχουν 

αναληφθεί ή υφίστανται, και των συμμετοχικών τίτλων που έχουν εκδοθεί κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής. Το κόστος εξαγοράς περιλαμβάνει την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμφωνίες ενδεχόμενων ανταλλαγμάτων. Τα εξατομικευμένα 

περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική 

συνένωση επιμετρώνται καταρχήν στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Σε κάθε 

συνένωση υπάρχει η επιλογή της επιμέτρησης των μη ελεγχουσών συμμετοχών σε εύλογη αξία ή στην 

αναλογία στην καθαρή θέση της οντότητας που αποκτάται. Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις μη ελέγχουσες 

συμμετοχές, στην αναλογία τους στην καθαρή θέση της θυγατρικής. Τα έξοδα εξαγοράς καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα κατά την πραγματοποίησή τους.  

Σε συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά, ο αποκτών θα επιμετρήσει εκ νέου τα συμμετοχικά 

δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της 

απόκτησης και θα αναγνωρίσει τυχόν κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.  

Τυχόν ενδεχόμενο αντάλλαγμα που δίνεται από τον Όμιλο αναγνωρίζεται αρχικά στην εύλογη αξία του κατά 

την ημερομηνία εξαγοράς. Αλλαγές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που πληρούν τις 

προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση αναγνωρίζονται σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 39 είτε στα αποτελέσματα είτε ως επίδραση στα λοιπά συνολικά έσοδα. Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που 

αναγνωρίζεται ως καθαρή θέση, δεν επανεκτιμάται και ο μεταγενέστερος διακανονισμός λογιστικοποιείται 

μέσα στην καθαρή θέση. 

 

Όταν το άθροισμα (α) του κόστους εξαγοράς, (β) του ποσού που αναγνωρίστηκε ως μη ελέγχουσες 

συμμετοχές και (γ) της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία εξαγοράς του μεριδίου του Ομίλου, εφόσον η 

συνένωση επιτυγχάνεται σταδιακά, είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που 

αποκτήθηκαν, το υπερβάλλον ποσό αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Εάν το ανωτέρω άθροισμα είναι μικρότερο 

από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται απ 

ευθείας στα αποτελέσματα.  

 

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών 

του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται εκτός εάν η συναλλαγή 

παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των 

θυγατρικών είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. Στην Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης της Μητρικής οι θυγατρικές αποτιμώνται στο κόστος μείον την απομείωση. 
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(γ) Μεταβολές σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές χωρίς απώλεια ελέγχου 

Συναλλαγές με τους μετόχους μειοψηφίας οι οποίες δεν επηρεάζουν τον έλεγχο που ασκεί ο Όμιλος στη 

θυγατρική, επιμετρώνται και καταχωρούνται ως συναλλαγές κεφαλαίου (equity transactions) – δηλαδή ο 

χειρισμός είναι ο ίδιος με αυτόν που ακολουθείται στις συναλλαγές με τους κύριους μετόχους του Ομίλου. Η 

διαφορά μεταξύ του τιμήματος που καταβλήθηκε και του αποκτηθέντος σχετικού μεριδίου της λογιστικής 

αξίας των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής, αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια. Κέρδη ή ζημίες που 

προκύπτουν από την πώληση στους μετόχους της μειοψηφίας καταχωρούνται επίσης στα ίδια κεφάλαια. 

(δ) Πώληση/παύση ελέγχου θυγατρικής  

Μόλις ο Όμιλος παύσει να έχει έλεγχο στη θυγατρική, το εναπομένον ποσοστό συμμετοχής επιμετράται εκ 

νέου στην εύλογη αξία του, ενώ τυχόν διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Κατόπιν, το περιουσιακό 

αυτό στοιχείο κατηγοριοποιείται ως συγγενής επιχείρηση, κοινοπραξία ή χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού με αξία κτήσης την εύλογη αυτή αξία. Επιπροσθέτως, ποσά που είχαν προηγουμένως 

καταχωρηθεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα, θα λογιστικοποιηθούν όπως στην περίπτωση της πώλησης 

θυγατρικής κι επομένως ενδέχεται να λογιστικοποιηθούν στα αποτελέσματα.  

2.5 Πληροφόρηση κατά τομέα 

Η πληροφόρηση κατά τομέα συντάσσεται σύμφωνα με τις εσωτερικές αναφορές χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης  που παρέχονται στον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά εκτελεστικά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι συνιστούν τον κύριο λήπτη επιχειρηματικών αποφάσεων. Ο κύριος 

λήπτης επιχειρηματικών αποφάσεων ευθύνεται για τη διαμόρφωση της στρατηγικής, την κατανομή των 

πόρων και την αξιολόγηση της επίδοσης του κάθε επιχειρηματικού τομέα. 

2.6 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος 

του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα παρουσίασης του 

Ομίλου. 

 (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 

προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την μετατροπή 

των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την 

ημερομηνία ισολογισμού, εφόσον υφίστανται, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές 

διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της 

εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

2.7 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 

απομείωση (βλ. σημ. 2.10). Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την 

απόκτηση των παγίων στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όμιλο και το 

κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 

αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων, εφόσον 

υφίστανται, υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής : 
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- Κτίρια 20-40 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός (εκτός αιολικών πάρκων) 10 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός αιολικών πάρκων και 

υδροηλεκτρικού σταθμού (υπάγονται στο Ν. 

4254/2014) 27 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός αιολικών πάρκων (έναρξη 

λειτουργίας μετά την 01.01.2014)  20 έτη 

- Αυτοκίνητα 6-9 έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

τουλάχιστον  κάθε τέλος χρήσης.  

Από το 2014 αυξήθηκε η ωφέλιμη ζωή των αιολικών πάρκων και του υδροηλεκτρικού σταθμού, που ήδη 

λειτουργούσαν για λιγότερο από 12 χρόνια, από 20 σε 27 έτη λόγω επταετούς παράτασης των συμβάσεων 

λειτουργίας σύμφωνα με το Ν. 4254/2014 (Σημ. 4β). Επιπρόσθετα το 2014, η εταιρεία για τα υπόλοιπα 

στοιχεία των ενσώματων παγίων προχώρησε στην επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής τους. 

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαμβάνουν πάγια υπό εκτέλεση που απεικονίζονται στο κόστος τους. 

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται μέχρι να ολοκληρωθεί το πάγιο και να τεθεί σε 

παραγωγική λειτουργία. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα (Σημ. 2.10). 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 

τους αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα στο κονδύλι «Λοιπά 

κέρδη/(ζημιές)».   

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή περιουσιακών στοιχείων κεφαλαιοποιούνται για το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Περιουσιακό στοιχείο που πληροί 

τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται μια σημαντική χρονική περίοδο 

προετοιμασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. Όλα τα άλλα 

χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

2.8 Ασώματες Ακινητοποιήσεις  

(α) Υπεραξία 

Η υπεραξία προκύπτει από εξαγορά θυγατρικών και αποτελεί το υπερβάλλον ποσό μεταξύ του αθροίσματος 

του τιμήματος εξαγοράς, του ποσού της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην αποκτηθείσα εταιρεία και της 

εύλογης αξίας οποιασδήποτε προηγούμενης συμμετοχής στην αποκτηθείσα εταιρεία κατά την ημερομηνία 

εξαγοράς και της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που 

αποκτήθηκε. Η υπεραξία από εξαγορές θυγατρικών εταιρειών αναγνωρίζεται στις ασώματες ακινητοποιήσεις. 

Η υπεραξία δεν αποσβένεται και ελέγχεται ετησίως για απομείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος μείον τις 

όποιες ζημιές απομείωσης. Ζημιές από υπεραξία δεν αντιστρέφονται. 

Η υπεραξία κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για την πραγματοποίηση του ελέγχου 

απομείωσης. Η κατανομή γίνεται στις μονάδες ή στις ομάδες των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που 

αναμένεται να ωφεληθούν από τις επιχειρηματικές συνενώσεις στις οποίες δημιουργήθηκε η υπεραξία και 

αναγνωρίζεται σύμφωνα με το λειτουργικό τομέα. Κάθε μονάδα ή ομάδα μονάδων στις οποίες κατανέμεται η 

υπεραξία αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο μέσα στην εταιρεία, στο οποίο η υπεραξία παρακολουθείται για 

σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης. 

Κέρδη και ζημίες από την πώληση μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας που 

αντιστοιχεί στην επιχείρηση που πωλήθηκε. 
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Η αρνητική υπεραξία διαγράφεται στα αποτελέσματα (βλ. σημ. 2.10). 

(β) Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται 

με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 

έως 5 έτη. 

 (γ) Άδειες Χρήσης 

Ως άδειες χρήσης εννοούνται οι άδειες παραγωγής των αιολικών πάρκων και αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 

μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των αιολικών 

πάρκων, με τη σταθερή μέθοδο, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι 27 έτη για τα έργα 

που έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, και 20 έτη για τα καινούργια έργα 

(βλ. Σημ. 4β). Οι άδειες χρήσης υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις 

συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη (βλ. σημ. 2.10). 

 

2.9 Μισθώσεις 

Εταιρεία Ομίλου ως μισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και περιλαμβάνουν τυχόν κόστος 

αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση μίσθωσης. 

Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της 

ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται 

με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας 

αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των 

χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη 

χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από 

χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που 

αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο 

μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

2.10 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 

έλεγχο απομείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε 

έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την 

ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας, μειωμένη με το 

απαιτούμενο για την πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηματοροών που αναμένεται να 

δημιουργηθούν με βάση την εκτίμηση της διοίκησης για τις μελλοντικές οικονομικές και λειτουργικές 

συνθήκες). Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες 

δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός από 

υπεραξία, που έχουν υποστεί απομείωση επανεκτιμούνται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού. 

2.11 Προκαταβολές για μακροπρόθεσμες μισθώσεις 

Οι προκαταβολές για μακροπρόθεσμες μισθώσεις αφορούν ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί για τη μίσθωση 

των ακινήτων (δασική έκταση, οικόπεδο) εγκατάστασης των αιολικών πάρκων για όλη τη διάρκεια 
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λειτουργίας τους. Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του αιολικού πάρκου υπολογίζεται σε ετήσια 

βάση δεδουλευμένο έξοδο που καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης, βάσει της ωφέλιμης ζωής του. 

2.12 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

2.12.1 Ταξινόμηση 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου ταξινομήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση τον σκοπό 

για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική 

αναγνώριση. 

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω αποτελεσμάτων 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορία.  

Τα παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθμίσεις. 

Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για 

εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. 

(β) Δάνεια χορηγηθέντα και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα 

τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα χορηγηθέντα δάνεια και οι 

απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 

(γ) Χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα ως τη λήξη 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα ως τη λήξη είναι μη – παράγωγα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη ληκτότητα, που η διοίκηση του Ομίλου 

έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να διατηρήσει έως τη λήξη. Στην περίπτωση που ο Όμιλος πωλήσει 

σημαντικό μέρος των χρηματοοικονομικών στοιχείων διακρατούμενων ως τη λήξη, το σύνολο του 

χαρτοφυλακίου των στοιχείων που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία αυτή αναταξινομείται στα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα ως τη 

λήξη κατατάσσονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα που η ληκτότητά τους είναι 

μικρότερη των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς της οικονομικής πληροφόρησης, τα οποία και 

κατατάσσονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό.  

(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 

αυτήν την κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  

Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να 

τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 

2.12.2 Αναγνώριση και Επιμέτρηση 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι 

και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση 

τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες των στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μέσω 

των αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω 

αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές 

ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές από τις μεταβολές εύλογης αξίας καταχωρούνται στα Λοιπά 

συνολικά εισοδήματα μέχρις ότου τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την 
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πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειώμενα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. 

Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις καθώς και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα ως τη λήξη 

αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της 

εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 

μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές 

αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες 

αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, 

συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. 

2.12.3 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων  

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης μόνο όταν ο Όμιλος ή η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και 

προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να 

διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

2.12.4 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές 

εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 

συνιστά σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν 

στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους 

κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών 

τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. Αντιλογισμοί 

απομειώσεων χρεογράφων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων εφόσον η αύξηση στην εύλογη 

αξία των στοιχείων αυτών μπορεί αντικειμενικά να συσχετιστεί με κάποιο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα 

μεταγενέστερα της αναγνώρισης της ζημίας απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων διακρατούμενων μέχρι τη 

λήξη που παρουσιάζονται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης τους, το ποσό της ζημίας απομείωσης 

υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρουμένων των μελλοντικών ζημιών από πιστωτικούς κινδύνους που δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Οι ζημιές απομείωσης των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων διακρατούμενων μέχρι τη λήξη καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

Ο έλεγχος απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων περιγράφεται στη σημείωση 2.13. 

2.13 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου μειωμένο με τυχόν ζημία απομείωσης. Η 

ζημιά απομείωσης για τις εμπορικές απαιτήσεις δημιουργείται όταν  υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο 

Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει  όλα τα ποσά των απαιτήσεων με βάση τους συμβατικούς όρους. 

Σοβαρά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση και η αδυναμία 

τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης 

απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένη με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο, και 

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. Αν σε επόμενη περίοδο, το ποσό της απομείωσης 

μειωθεί και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της 

απομείωσης, η αναστροφή της αναγνωρισμένης ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
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2.14 Δεσμευμένες Καταθέσεις  

Οι δεσμευμένες καταθέσεις είναι ταμειακά ισοδύναμα τα οποία δεν είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση. Αυτά 

τα ταμειακά ισοδύναμα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Όμιλο μέχρι την επέλευση ενός 

συγκεκριμένου χρονικού σημείου ή γεγονότος στο μέλλον. Στις περιπτώσεις που οι δεσμευμένες καταθέσεις 

αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία της κατάστασης 

οικονομικής θέσης, ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο. Όμως εάν δεν αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης, 

ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο. Οι δεσμευμένες καταθέσεις γνωστοποιούνται σε 

ξεχωριστή γραμμή στην κατάσταση οικονομικής θέσης αλλά συνεκτιμώνται με τα Ταμειακά Διαθέσιμα και 

Ισοδύναμα και τις Προθεσμιακές Καταθέσεις άνω των 3 μηνών στον υπολογισμό του δείκτη κεφαλαιακής 

μόχλευσης. 

2.15 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

2.16 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών 

εμφανίζονται απαλλαγμένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος, αφαιρετικά στην καθαρή θέση. 

2.17 Δάνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου 

του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) 

και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Έξοδα δανείων που καταβάλλονται κατά την υπογραφή των νέων πιστώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα του 

δανείου εφόσον γίνει ανάληψη μέρους ή και του συνόλου της νέας πιστωτικής γραμμής. Σε αυτή την 

περίπτωση καταχωρούνται ως μελλοντικά έξοδα δανείων μέχρι να γίνει η ανάληψη. Εφόσον δεν 

χρησιμοποιηθούν τα νέα δάνεια, μερικώς ή ολικά, τότε αυτά τα έξοδα περιλαμβάνονται στα προπληρωθέντα 

έξοδα και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ζωής της σχετικής πιστωτικής γραμμής. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να 

αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.18 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν αναγνωριστεί 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος 

αναγνωρίζεται επίσης στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. 

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών εφόσον υπάρχουν, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία 

που έχει θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την 

οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείμενη 

φορολογική νομοθεσία χρήζει ερμηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που 

αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής 

αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονομικές 

καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν 

επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με 

τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και 
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αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο 

συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που 

φορολογείται και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό. 

2.19 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν 

αποκτηθεί κατά την άσκηση της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από προμηθευτές. Οι πληρωτέοι 

λογαριασμοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους ή 

λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι εμπορικές υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

2.20 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι πληρωμές καθορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία και 

τους κανονισμούς των ταμείων.  

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζει ένα 

συγκεκριμένο ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόμενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο 

συνήθως εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το 

ύψος των αποδοχών.  

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου ο Όμιλος 

πραγματοποιεί καθορισμένες πληρωμές σε ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Ο Όμιλος δεν έχει καμία νομική 

υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταμείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να 

πληρώσει σε όλους τους εργαζομένους τις παροχές που σχετίζονται με την υπηρεσία τους στην παρούσα και 

τις προηγούμενες χρονικές περιόδους.  

Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών ο Όμιλος πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία του 

δημοσίου σε υποχρεωτική βάση. Ο Όμιλος δεν έχει άλλη υποχρέωση εφόσον έχει πληρώσει τις εισφορές του. 

Οι εισφορές αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε προκύπτει οφειλή. Εισφορές που 

προπληρώνονται αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα 

επιστροφής των χρημάτων ή συμψηφισμός  με μελλοντικές οφειλές.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 

παρούσα  αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή, κατά την ημερομηνία ισολογισμού, μειωμένη 

κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η υποχρέωση της καθορισμένης 

παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης 

πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 

υπολογίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το 

επιτόκιο των μακροπροθέσμων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικών ομολόγων που έχουν διάρκεια 

περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.  

Το κόστος τρέχουσας υπηρεσίας του προγράμματος καθορισμένων παροχών που αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων στις αποδοχές προσωπικού, αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών που προέρχεται από υπηρεσία εργαζομένου κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλαγές της 

παροχής, περικοπές και διακανονισμούς. Το καταχωρημένο κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα 

αποτελέσματα. 
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Το καθαρό κόστος τόκων υπολογίζεται ως το καθαρό ποσό μεταξύ της υποχρέωσης για το πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος επί το 

επιτόκιο προεξόφλησης.  

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε 

αναλογιστικές  παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 

κατά την περίοδο την οποία προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης  

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 

ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες 

ημερομηνίες: (α) όταν ο Όμιλος δε μπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και β) όταν 

η εταιρία αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 και 

συμπεριλαμβάνει την καταβολή των παροχών λήξης. Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να 

ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές εξόδου υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των 

εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.  

 

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 

κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη 

υποχρέωση. 

2.21 Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε 

να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με την σταθερή μέθοδο κατά αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των 

σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

2.22 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή 

εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

2.23 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος και για επίδικες αγωγές αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει μία 

παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν 

ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης και όταν το απαιτούμενα ποσό μπορεί να 

εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση, όταν είναι σημαντική η επίδραση της διαχρονικής 

αξίας του χρήματος, με τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της 

αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και του σχετικού κινδύνου της υποχρέωσης. Όταν γίνεται 

προεξόφληση των προβλέψεων η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου 

αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης 

των οικονομικών καταστάσεων και εάν δεν είναι πλέον πιθανόν ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το 

διακανονισμό της δέσμευσης αντιστρέφονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ειδικότερα για τις 

προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις βλ. σημ. 2.18. 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τη χρήση 

 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (ποσά σε ευρώ) 

 

(49) / (90) 

2.24 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από παραγωγή και πώληση ενέργειας και αναγνωρίζονται κατά την περίοδο 

που παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των δανείων χορηγηθέντων και απαιτήσεων, τα έσοδα από τόκους 

αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το επιτόκιο που προεξοφλεί τις μελλοντικές ροές για σκοπούς απομείωσης.  

Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

2.25 Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. 

Διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις. 

 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 

(συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι 

χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές απαιτήσεις, 

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και δανεισμός. Οι λογιστικές αρχές 

σχετικά με τα παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα περιγράφονται στη Σημείωση 2.  

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονομική διεύθυνση της Εταιρείας και διαμορφώνεται 

στα πλαίσια οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο που αφορούν 

τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παραγώγων και μη-παραγώγων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων, καθώς και τη βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους από ξένο νόμισμα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις του Ομίλου έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα παρουσίασης. Ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος ενδεχομένως θα προκύψει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές. 

ii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των επιτοκίων 

Ο Όμιλος έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και 

βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις. Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια 

προέρχεται από τραπεζικά δάνεια με κυμαινόμενα επιτόκια. Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε διακυμάνσεις 

των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική του θέση καθώς 

και τις ταμειακές του ροές. Το κόστος δανεισμού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών και 

να δημιουργούνται ζημιές ή να μειώνεται κατά την εμφάνιση απρόοπτων γεγονότων. Διευκρινίζεται ότι τα 

τελευταία χρόνια η διακύμανση των επιτοκίων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του περιθωρίου δανεισμού, 

λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην ελληνική τραπεζική αγορά και του εκτιμώμενου κινδύνου ελληνικών 

εταιρειών και λιγότερο στη μεταβολή των επιτοκίων βάσης (π.χ. Euribor). 

Το σύνολο των δανείων του Ομίλου είναι σε κυμαινόμενα επιτόκια με βάση το Euribor και το σύνολο του 

δανεισμού του είναι σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από μεταβολές των επιτοκίων 

του Ευρώ. Τα δάνεια του ομιλου με κυμαινόμενο επιτόκιο εκθέτουν τον ομιλο σε κινδυνο ταμειακών ροών 

λόγω μεταβολών των επιτοκίων του Ευρώ. 
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Αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί 

συστηματικά και σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών 

θέσεων για την αντιστάθμιση των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σημαντικοί. 

Ο Όμιλος παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των 

χρηματοδοτικών αναγκών των θυγατρικών εταιρειών. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων αλλά και τη 

σχέση μεταξύ κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου λαμβάνονται σε μεμονωμένη βάση. Για τη σχέση 

μεταξύ των δανείων κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου σε επίπεδο μητρικής, όπως έχει διαμορφωθεί στις 

31.12.2016, βλ. σημ. 17. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι κύριοι πελάτες του Ομίλου είναι οι ΔΕΔΔΗΕ και ΛΑΓΗΕ. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει στις 

απαιτήσεις, στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος 

μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τον 

Όμιλο. 

Τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπιζαν οι ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ είχαν ως αποτέλεσμα τη πρόσφατη 

ψήφιση του Ν. 4414/2016 βάσει του οποίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων και αναδιάρθρωση και ενίσχυση των 

εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ. Με βάση τα μέτρα αυτά προβλέπεται όχι απλά εξάλειψη 

του ελλείμματος του εν λόγω Ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ μέχρι το τέλος του 2017, αλλά και 

πλεόνασμα της τάξης των 72 εκατ. Ευρώ (Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος & Δικτύου, ΛΑΓΗΕ Α.Ε., Φεβ. 2017). Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει εξαλειφθεί ο 

κίνδυνος τα θέματα ρευστότητας του Ειδικού Λογαριασμού να μην εξομαλυνθούν τελικώς, με αποτέλεσμα οι 

ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ ενδεχομένως να μην μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις 

ή ακόμη και να τεθούν σε καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης διαρκούσης της ισχύος των σχετικών 

συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τις εταιρείες του Ομίλου. 

Ενδεχόμενη πτώχευση ή εκκίνηση άλλης διαδικασίας συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών του ΛΑΓΗΕ ή 

του ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον δεν υπάρξει διάδοχη οντότητα που να αναδεχθεί το σύνολο των υποχρεώσεων του 

ΛΑΓΗΕ ή του ΔΕΔΔΗΕ και στο μέτρο που το ύψος του οφειλόμενου ποσού αλλά και μελλοντικών οφειλών 

από ΛΑΓΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ στον Όμιλο είναι σημαντικό, μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, καθώς και τη 

δυνατότητα του Ομίλου να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους. 

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο. Για τη διαχείριση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος, στο 

πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο βαθμό έκθεσης σε κάθε 

μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όμιλος προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές του 

και τις ανάγκες του σε πιστωτικά όρια γενικότερα (π.χ. ανάγκες σε χρηματοδότηση, Εγγυητικές Επιστολές 

κλπ.). Ο Όμιλος επιδιώκει να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα, προερχόμενα κυρίως μέσω της δραστηριότητάς 

του, και μη χρησιμοποιημένα τραπεζικά πιστωτικά όρια για την κάλυψη των αναγκών του. 

Η ρευστότητα του Ομίλου παρακολουθείται από τη Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στον ακόλουθο 

πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση με τις λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της 

Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αντίστοιχα: 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
31 Δεκεμβρίου 2016 

  
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Σημ. 

Εντός 1 

έτους 

Μεταξύ 1 

και 2 ετών 

Μεταξύ 2 

και 5 ετών 

Άνω των 5 

ετών Σύνολο 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

10.643.165   

                     

-    

    

2.407.980    

                    

-    13.051.145   

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(Κεφάλαιο) 17 437.865            225.722    

                   

-    

                    

-    663.587   

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(Τόκοι) 

 

20.532                3.476    

                   

-    

                    

-    24.008   

Δάνεια (Κεφάλαιο) 17 23.593.588       25.493.761    
  

51.842.290       38.205.294    139.134.932   

Δάνεια (Τόκοι) 

 

6.758.928         5.476.332    
  

10.842.949         4.422.731    27.500.940   

 

  
31 Δεκεμβρίου 2015 

  
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Σημ. 

Εντός 1 

έτους 

Μεταξύ 1 

και 2 ετών 

Μεταξύ 2 

και 5 ετών 

Άνω των 5 

ετών Σύνολο 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

4.700.896   

                     

-    

    

2.407.980    

                    

-    7.108.876   

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(Κεφάλαιο) 17 420.363   

         
437.865    

       
225.722    

                    
-    1.083.951   

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(Τόκοι) 
 

38.034   

           

20.532    

           

3.476    

                    

-    62.042   

Δάνεια (Κεφάλαιο) 17 24.269.556      15.542.992     55.416.705      41.690.364    136.919.616   

Δάνεια (Τόκοι) 

 

6.393.079        5.286.033     10.891.647        4.660.159    27.230.918   

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  
31 Δεκεμβρίου 2016 

  
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Σημ. 

Εντός 1 

έτους 

Μεταξύ 1 

και 2 ετών 

Μεταξύ 2 

και 5 ετών 

Άνω των 5 

ετών Σύνολο 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

9.319.358            -    

    

1.483.596    

                    

-    10.802.954   

Δάνεια (Κεφάλαιο) 17 
     

23.569.363    
    

24.810.380    
  

50.771.447       37.260.953    136.412.143   

Δάνεια (Τόκοι) 
 

       

6.661.070    

      

5.388.030    

  

10.664.359         4.344.265    27.057.724   

 

  
31 Δεκεμβρίου 2015 

  
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Σημ. 

Εντός 1 

έτους 

Μεταξύ 1 

και 2 ετών 

Μεταξύ 2 

και 5 ετών 

Άνω των 5 

ετών Σύνολο 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

4.215.033   
         

101.850    
    

1.483.596    
                    

-    5.800.479   

Δάνεια (Κεφάλαιο) 17      23.695.392    

    

15.518.826    

  

53.932.293       40.476.213    133.622.724   

Δάνεια (Τόκοι) 

 

       6.285.364    

      

5.188.175    

  

10.672.400         4.534.048    26.679.986   

 

Τα παραπάνω ποσά απεικονίζονται στις συμβατικές, μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές και ως εκ τούτου 

δεν συμφωνούν με τα αντίστοιχα ποσά που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναφορικά με τα 

κονδύλια Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και Δάνεια (Τόκοι). 
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Στην ανάλυση Προμηθευτών και Λοιπών υποχρεώσεων δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά από 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και λοιπούς φόρους/τέλη (βλ. σημ. 16) 

 

Ανάλυση Ευαισθησίας Δανείων του Ομίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων  

Μια ευλόγως πιθανή μεταβολή των επιτοκίων κατά είκοσι πέντε μονάδες βάσης (αύξηση/μείωση 0.25%) θα 

είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση / αύξηση των κερδών προ φόρων της χρήσης του 2016, κρατώντας όλες τις 

άλλες μεταβλητές σταθερές, κατά ευρώ 349.496 (2015: ευρώ 345.009). Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα 

μεταβολή στα προ φόρων κέρδη υπολογίζεται στα υπόλοιπα των δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο στο τέλος 

χρήσης και δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα. 

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, μια ευλόγως πιθανή μεταβολή των επιτοκίων κατά είκοσι πέντε μονάδες 

βάσης (αύξηση/μείωση 0.25%) θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση / αύξηση των κερδών προ φόρων της 

χρήσης του 2016, κρατώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές, κατά ευρώ 339.655 (2015: ευρώ 332.682). 

Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα μεταβολή στα προ φόρων κέρδη υπολογίζεται στα υπόλοιπα των δανείων 

με κυμαινόμενο επιτόκιο στο τέλος χρήσης και δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων 

τόκων από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

(δ)  Λοιποί Κίνδυνοι– πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις  

Τα προηγούμενα έτη το Ελληνικό Δημόσιο επέβαλλε έκτακτες φορολογικές εισφορές που επηρέασαν 

σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου. Δεδομένης της τρέχουσας δημοσιονομικής θέσης του Ελληνικού 

Δημοσίου, πρόσθετα φορολογικά μέτρα μπορεί να επιβληθούν, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά  

τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.  

 

3.2 Διαχείριση Κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας του Ομίλου, την 

επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική της ικανότητα.  

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου θα πρέπει να αξιολογηθεί ο καθαρός 

δανεισμός (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον 

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα).  

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2016 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31-Δεκ.-16 

 

31-Δεκ.-15 

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 24.031.453 

 

24.689.919 

Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 115.767.068 

 

113.313.648 

Σύνολο δανείων 139.798.520 

 

138.003.568 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1) 15.759.281 

 

14.781.036 

Καθαρός Δανεισμός 124.039.239 

 

123.222.532 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Ομίλου 132.719.916 

 

122.378.156 

Σύνολο Κεφαλαίων 256.759.155 

 

245.600.688 

Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 48,31% 

 

50,17% 

(1) Στα συνολικά Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του 2016 (ευρώ 3.981.489) έχουν προστεθεί οι Δεσμευμένες καταθέσεις (ευρώ 

8.319.956) και τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που αφορούν αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων τα 

οποία είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα εφόσον χρειαστεί (ευρώ 3.457.837). Αντίστοιχα, στα συνολικά Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
του 2015 (ευρώ 5.087.924) έχουν προστεθεί οι Δεσμευμένες καταθέσεις (ευρώ 5.225.875) και τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

διαθέσιμα προς πώληση που αφορούν αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων τα οποία είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα εφόσον 

χρειαστεί (ευρώ 4.467.237).  
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Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης στις 31.12.2016 για τον Όμιλο υπολογίζεται σε 48,31% (2015: 50,17%). 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισμού (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) προς το σύνολο των 

κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισμός).  

 

3.3 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία ισολογισμού 

κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της εύλογης αξίας τους: 

-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία 

προσδιορίζεται από τις τιμές  αγοράς (μη προσαρμοσμένες) ομοίων στοιχείων. 

-Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται με 

δεδομένα της αγοράς, είτε άμεσα (τιμές) είτε έμμεσα (παράγωγα τιμών). 

-Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται με παρατηρήσεις από την αγορά, 

παρά βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιμήσεις.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μια σύγκριση, των λογιστικών αξιών των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του Ομίλου που διακρατούνται στο αποσβεσμένο κόστος και των εύλογων αξιών τους:  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
Λογιστική αξία 

 

Εύλογη αξία 

  
31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

      Δάνεια μακροπρόθεσμα & βραχυπρόθεσμα 
 

139.798.520 138.003.568 
 

139.470.503 137.340.087 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  
Λογιστική αξία 

 

Εύλογη αξία 

  
31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

      Δάνεια μακροπρόθεσμα & βραχυπρόθεσμα 

 

136.412.143 133.622.724 

 

136.223.404 133.055.904 

Η εύλογη αξία των πελατών, των λοιπών απαιτήσεων, των προμηθευτών και των υποχρεώσεων προσεγγίζει 

τις λογιστικές τους αξίες.  

Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία, καθώς η επίδραση της 

προεξόφλησης είναι μη σημαντική. Η εύλογη αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσδιορίζεται με 

βάση την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών. Σε ενοποιημένο επίπεδο, δεν υπάρχουν δάνεια 

σταθερού επιτοκίου την 31.12.2016 και 31.12.2015.  

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, για τα ενδοομιλικά δάνεια σταθερού επιτοκίου της 31.12.2016, λογιστικής 

αξίας ευρώ 550.000 η εύλογη αξία υπολογίζεται σε  ευρώ 689.278  (στις 31.12.2015 για δάνεια σταθερού 

επιτοκίου λογιστικής αξίας ευρώ 550.000 η εύλογη αξία υπολογίζεται σε ευρώ 646.661). 

Για τα δάνεια προς την υπερκείμενη μητρική και προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη της 31.12.2016, σε 

ενοποιημένο επίπεδο, λογιστικής αξίας ευρώ 970.000 η εύλογη αξία υπολογίζεται σε  ευρώ 1.072.257 (στις 

31.12.2015 για τα αντίστοιχα δάνεια λογιστικής αξίας ευρώ 970.000 η εύλογη αξία υπολογίζεται σε ευρώ 

1.041.203). Περιλαμβάνονται στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016.  
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

31 Δεκεμβρίου 2016 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ    

  
ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

   Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση (σημ. 11) 
 

- 3.457.837 - 3.457.837 

 

 

 

  
31 Δεκεμβρίου 2015 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ    

  
ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

   Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση (σημ. 11) 
 

- 4.467.237 - 4.467.237 

 

Τεχνικές αποτίμησης εύλογων αξιών επιπέδου 2 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση του Επιπέδου 2 αποτελούνται από αμοιβαία 

κεφάλαια χαμηλού κινδύνου που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού 

του εκάστοτε αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τιμές των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι διαθέσιμες σε διάφορους 

παρόχους και δεν διατίθενται μόνο από τον διαχειριστή. 

Τεχνικές αποτίμησης εύλογων αξιών επιπέδου 3 

Η εύλογη αξία των δανείων προσδιορίζεται με βάση την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών με 

επιτόκιο προεξόφλησης σύμφωνο με τις τρέχουσες συνθήκες της τραπεζικής αγοράς, το οποίο για το 2016 

ανήλθε σε 4,48% και για το 2015 σε 5,62%. Τα δάνεια περιλαμβάνονται στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης 

αξίας. 

Δεν υπήρξαν μεταφορές ανάμεσα στο Επίπεδο 1, 2 και 3 κατά την διάρκεια της περιόδου. 

 

3.4 Συγκριτικές πληροφορίες και αναταξινομήσεις κονδυλίων  

Όπου έχει κριθεί απαραίτητο, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές 

στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.  

 

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα 

και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν ενδέχεται να 

εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα σε σχέση με 

τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι 

υποθέσεις και υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης του Ομίλου σε σχέση με 

τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς 

τους υπολογισμούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων του Ομίλου. 
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Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν μελλοντικά ουσιώδεις 

προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων έχουν ως εξής: 

(α) Προβλέψεις  

(i) Ενδεχόμενη πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος 

Σύμφωνα με την ΥΑ 1726/2003 Αρθ 9 παρ. 4, οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται αιολικά πάρκα, 

θα πρέπει με τη λήξη λειτουργίας του Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας να απομακρύνουν τις 

εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσουν το τοπίο στην αρχική του μορφή. 

Ο Όμιλος, για τα αιολικά πάρκα που είναι σε λειτουργία, έχει προσδιορίσει τη σχετική πρόβλεψη 

κόστους απομάκρυνσης του εξοπλισμού και αποκατάστασης του χώρου. Ο υπολογισμός έχει γίνει 

βάση εκτίμησης μηχανικού για το μελλοντικό κόστος αποκατάστασης ανά MW. 

 

(ii) Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές 

συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. 

Εάν το τελικό αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου, όπως αυτό αναφέρεται στο φορολογικό 

πιστοποιητικό, είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 

εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  

 

(iii) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Ο Όμιλος απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδομένα ή 

ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα 

μέρος δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση του Ομίλου περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης 

για επισφαλείς απαιτήσεις με βάσει παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από 

τη νομική υπηρεσία για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, καθώς και την 

εκτίμηση/κρίση της για την επίδραση λοιπών παραγόντων στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. 

(β) Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής και υπολειμματικής αξίας περιουσιακών στοιχειών  

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής καθώς και της υπολειμματικής αξίας 

των ενσώματων παγίων καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται 

είτε μέσω απόκτησής τους είτε μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. Η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής 

ενός περιουσιακού στοιχείου είναι θέμα κρίσης, που βασίζεται στην εμπειρία του Ομίλου από 

όμοια περιουσιακά στοιχεία. Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού 

στοιχείου επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και 

τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.  

Την 7.4.2014 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που επικύρωσε τον ν. 4254/2014 για «ρυθμίσεις για την 

εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 ν.2773/1999», μετά την ψήφιση του οποίου δεν 

αναμένεται στο άμεσο μέλλον διαφοροποίηση στα τιμολόγια των σταθμών ΑΠΕ και προβλέπει 

μεταξύ άλλων γι αυτούς οι οποίοι λειτουργούν για λιγότερο από 12 χρόνια, με σημείο αναφοράς 

την 1 Ιανουαρίου 2014, την παράταση των συμβάσεων λειτουργίας για μία επιπλέον 7ετία μετά τη 

λήξη ισχύος τους. Αυτό είχε ως συνέπεια την αλλαγή, από το β’ τρίμηνο του 2014, της ωφέλιμης 

ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού των αιολικών πάρκων από 20 έτη σε 27 έτη και του 

υδροηλεκτρικού σταθμού από 25 σε 27. Για τα καινούρια έργα η ωφέλιμη ζωή διατηρήθηκε στα 20 

έτη. 

(γ) Απομείωση ενσώματων παγίων 

Τα ενσώματα πάγια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος και εν συνεχεία αποσβένονται σύμφωνα με 

την ωφέλιμη ζωή τους. Ο Όμιλος εξετάζει σε κάθε περίοδο αναφοράς αν υπάρχουν ενδείξεις 

απομείωσης της αξίας των ενσώματων παγίων. Ο έλεγχος απομείωσης πραγματοποιείται βάσει 

στοιχείων της αγοράς και των εκτιμήσεων της διοίκησης για τις μελλοντικές λειτουργικές και 

οικονομικές συνθήκες. Κατά τη διαδικασία ελέγχου απομείωσης, όπου κρίνεται απαραίτητο, η 

διοίκηση συνεργάζεται με ανεξάρτητους εκτιμητές.  
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(56) / (90) 

(δ )Απομείωση αδειών χρήσης 

Ο Όμιλος αξιολογεί κατά την κρίση του κατά πόσο υπάρχουν βάσιμες και αντικειμενικές ενδείξεις 

ότι μία άδεια χρήσης έχει υποστεί απομείωση. Οι άδειες χρήσης εξετάζονται για τυχόν απομείωση 

όταν τα γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να 

μην είναι ανακτήσιμη. Όπου η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της λογιστικής αξίας τους, οι 

άδειες χρήσης απομειώνονται στο ανακτήσιμο ποσό. Τα ανακτήσιμα ποσά των αδειών χρήσης 

προσδιορίζονται με βάση τη μέθοδο της αξίας χρήσης. Η αξία χρήσης υπολογίζεται 

χρησιμοποιώντας προβλέψεις ταμειακών ροών που βασίζονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

της Διοίκησης και τις προβλέψεις έως το πέρας της ωφέλιμης ζωής της εκάστοτε άδειας χρήσης 

βάσει της σχετικής σύμβασης με την αρμόδια αρχή. 

 

  

5  Πληροφόρηση κατά τομέα 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον τομέα της κατασκευής και 

λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

κυρίως του Αιολικού Δυναμικού.  

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας υπάρχει μόνο ένας επιχειρηματικός τομέας, ο τομέας της κατασκευής 

και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας,  και συνεπώς δεν παρουσιάζεται η ανάγκη για πληροφόρηση σε περισσότερους τομείς. 

Τα αποτελέσματα και τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα για τη χρήση έως 31 Δεκεμβρίου 2016 

παρουσιάζονται στις σημειώσεις της παρούσας ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 
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6 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Σημ. 

Οικόπεδα & 

Κτίρια 

Μεταφορικά 

μέσα  

Μηχ/κός 

Εξοπλισμός 

Έπιπλα και 

εξαρτήματα 

Ακινητ. υπό 

εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος 

       1 Ιανουαρίου 2015 

 

6.996.235 83.575 235.545.767 343.989 50.950.231 293.919.797 

Προσθήκες από κεφαλαιοποιηθέντες τόκους 

δανείων κατασκευαστικής περιόδου 

 

- - - - 617.518 617.518 

Προσθήκες εκτός από χρηματοδοτική μίσθωση 

 

- - - 18.449 33.405.672 33.424.121 

Απομείωση 23   - - - - (673.293) (673.293) 

Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος 21   - - 315.908 - - 315.908 

Αναταξινομήσεις από Ακιν. υπό εκτέλεση 

 

- - 49.273.295 - (49.273.295) - 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

6.996.235 83.575 285.134.970 362.438 35.026.834 327.604.052 

        1 Ιανουαρίου 2016 

 

6.996.235 83.575 285.134.970 362.438 35.026.834 327.604.052 

Εξαγορά θυγατρικής 

 

- - - - 109.593 109.593 

Προσθήκες από κεφαλαιοποιηθέντες τόκους 

δανείων κατασκευαστικής περιόδου 

 

- - - - 274.755 274.755 

Προσθήκες εκτός από χρηματοδοτική μίσθωση 

 

- 99.401 131.864 23.873 21.460.775 21.715.913 

Πωλήσεις 

 

- (78.075) - - - (78.075) 

Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος 21   - - 247.234 - - 247.234 

Αναταξινομήσεις από Ακιν. υπό εκτέλεση 

 

- - 48.415.085 - (48.415.085) - 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

6.996.235 104.901 333.929.153 386.312 8.456.872 349.873.473 

        Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

       1 Ιανουαρίου 2015 

 

(596.234) (54.196) (49.171.705) (295.715) - (50.117.851) 

Αποσβέσεις χρήσεις 22   (231.191) (13.152) (9.703.974) (25.228) - (9.973.546) 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

(827.426) (67.348) (58.875.679) (320.943) - (60.091.397) 

        1 Ιανουαρίου 2016 

 

(827.426) (67.348) (58.875.679) (320.943) - (60.091.397) 

Αποσβέσεις χρήσεις 22   (231.191) (16.183) (10.980.617) (18.529) - (11.246.521) 

Πωλήσεις 

 

- 72.219 - - - 72.219 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

(1.058.617) (11.312) (69.856.296) (339.473) - (71.265.698) 

        
        

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 

 

6.168.810 16.227 226.259.291 41.495 35.026.834 267.512.655 

  
            

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

5.937.618 93.589 264.072.857 46.839 8.456.872 278.607.775 

 

Μισθωμένα πάγια που περιλαμβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης: 

 

31-Δεκ-16 

 

31-Δεκ-15 

 
Μηχ/κός 

Εξοπλισμός Σύνολο 

 

Μηχ/κός 

Εξοπλισμός Σύνολο 

Κόστος - κεφαλαιοποιημένες χρηματοδοτικές 

μισθώσεις 4.110.800 4.110.800 
 

4.110.800 4.110.800 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (1.026.724) (1.026.724) 

 

(881.634) (881.634) 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 3.084.076 3.084.076 

 
3.229.166 3.229.166 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Σημ. 

Οικόπεδα & 

Κτίρια 

Μεταφορικά 

μέσα  

Μηχ/κός 

Εξοπλισμός 

Έπιπλα και 

εξαρτήματα 

Ακινητ. υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος 

       1 Ιανουαρίου 2015 

 

1.371.703 78.075 219.858.919 322.936 43.690.648 265.322.281 

Προσθήκες από κεφαλαιοποιηθέντες τόκους 

δανείων κατασκευαστικής περιόδου 

 

- - - - 617.518 617.518 

Προσθήκες εκτός από χρηματοδοτική μίσθωση 

 

- - - 16.262 33.377.673 33.393.935 

Απομείωση 23 - - - - (673.293) (673.293) 

Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος 21 - - 298.469 - - 298.469 

Αναταξινομήσεις από Ακιν. υπό εκτέλεση 

 

- - 49.273.295 - (49.273.295) - 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

1.371.703 78.075 269.430.683 339.197 27.739.252 298.958.911 

        1 Ιανουαρίου 2016 

 

1.371.703 78.075 269.430.683 339.197 27.739.252 298.958.911 

Προσθήκες από κεφαλαιοποιηθέντες τόκους 

δανείων κατασκευαστικής περιόδου 

 

- - - - 274.755 274.755 

Προσθήκες εκτός από χρηματοδοτική μίσθωση 

 

- 99.401 131.864 23.873 21.456.455 21.711.593 

Πωλήσεις 

 

- (78.075) - - - (78.075) 

Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος 21 - - 247.234 - - 247.234 

Αναταξινομήσεις από Ακιν. υπό εκτέλεση 

 

- - 48.415.085 - (48.415.085) - 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

1.371.703 99.401 318.224.866 363.071 1.055.377 321.114.418 

        Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

       1 Ιανουαρίου 2015 

 

(171.328) (53.481) (44.241.306) (276.700) - (44.742.815) 

Αποσβέσεις χρήσεις 22 (30.614) (12.492) (9.209.715) (22.374) - (9.275.196) 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

(201.942) (65.973) (53.451.021) (299.074) - (54.018.010) 

        1 Ιανουαρίου 2016 

 

(201.942) (65.973) (53.451.021) (299.074) - (54.018.010) 

Αποσβέσεις χρήσεις 22 (30.614) (15.523) (10.491.822) (17.158) - (10.555.118) 

Πωλήσεις 

 

- 72.219 - - - 72.219 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

(232.556) (9.277) (63.942.843) (316.232) - (64.500.909) 

        
        
        Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 

 

1.169.761 12.102 215.979.662 40.123 27.739.252 244.940.901 

  
             

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

1.139.147 90.124 254.282.022 46.839 1.055.377 256.613.509 

 

Στον λογαριασμό «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» περιλαμβάνονται ανεμογεννήτριες Αιολικών Πάρκων οι 

οποίες έχουν ενεχυριαστεί σε τράπεζες για εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων. 

Μισθωμένα πάγια που περιλαμβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης: 

 31-Δεκ-16 
 

31-Δεκ-15 

 
Μηχ/κός 

Εξοπλισμός Σύνολο  

Μηχ/κός 

Εξοπλισμός Σύνολο 

Κόστος - κεφαλαιοποιημένες χρηματοδοτικές 

μισθώσεις 2.155.800 2.155.800  2.155.800 2.155.800 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (732.688) (732.688)  (659.063) (659.063) 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 1.423.112 1.423.112  1.496.737 1.496.737 

 

Οι προσθήκες της χρήσης τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο αφορούν τα έργα που 

εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου όπως αυτό παρουσιάστηκε στο 

εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο. Συγκεκριμένα οι προσθήκες στη στήλη Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

περιλαμβάνουν  προσθήκες για το αιολικό πάρκο «Λύρκειο» το οποίο ξεκίνησε τη δοκιμαστική λειτουργία 

του μέσα στη χρήση 2016, οπότε και αναταξινομήθηκε στο Μηχανολογικό Εξοπλισμό.  
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Κέρδη/ (ζημιές) από την πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της 

χρήσης στο κονδύλι «Λοιπά κέρδη/(ζημιές)». 

 

7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Σημ. Λογισμικό Υπεραξία Άδεια 

χρήσης 

Σύνολο  Λογισμικό Άδεια 

χρήσης 

Σύνολο 

Κόστος 

         1 Ιανουαρίου 2015 

 

43.062 - 18.106.050 18.149.111 

 

43.062 11.260.991 11.304.053 

Προσθήκες 

 

3.260 - - 3.260 

 

3.260 - 3.260 

Απομείωση 

 

- - (500.000) (500.000) 

 

- - - 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

46.322 - 17.606.050 17.652.371 

 

46.322 11.260.991 11.307.313 

          1 Ιανουαρίου 2016 

 

46.322 - 17.606.050 17.652.371 

 

46.322 11.260.991 11.307.313 

Εξαγορά θυγατρικών 

 

- 1.096.955 1.775.831 2.872.785 

 

- - - 

Απομείωση 

 

- - (700.000) (700.000) 

 

- - - 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

46.322 1.096.955 18.681.880 19.825.157 

 

46.322 11.260.991 11.307.313 

          Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

         
1 Ιανουαρίου 2015 

 

(43.062) - (2.029.790) (2.072.851) 

 

(43.062) (1.613.903) (1.656.965) 

Αποσβέσεις χρήσης 22 (1.243) - (424.658) (425.902) 

 

(1.243) (411.975) (413.219) 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

(44.305) - (2.454.448) (2.498.752) 

 

(44.305) (2.025.878) (2.070.183) 

          1 Ιανουαρίου 2016 

 

(44.305) - (2.454.448) (2.498.752) 

 

(44.305) (2.025.878) (2.070.183) 

Αποσβέσεις χρήσης 22 (220) - (424.658) (424.878) 

 

(220) (411.975) (412.195) 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

(44.525) - (2.879.106) (2.923.630) 

 

(44.525) (2.437.854) (2.482.379) 

          Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 

2015 

 

2.017 - 15.151.602 15.153.619 

 

2.017 9.235.112 9.237.129 

          Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 

2016 

 

1.797 1.096.955 15.802.774 16.901.526 

 

1.797 8.823.137 8.824.934 

 

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. 

Η υπεραξία ποσού ευρώ 1.096.955 που σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης προέκυψε από 

την ενοποίηση με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης της εταιρείας ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε., μετά την 

απόκτηση από τη μητρική εταιρεία του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της με αξία αρχικής αναγνώρισης € 

1.100.000.  

Η οριστικοποίηση της κατανομής της ανωτέρω υπεραξίας θα ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την 

ημερομηνία εξαγοράς όπως προβλέπεται από το ΔΠΧΑ 3. 

Η άδεια χρήσης ποσού ευρώ 1.775.831 (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος αναβαλλόμενου φόρου) 

που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης προέκυψε από την ενοποίηση με τη μέθοδο της 

πλήρους ενοποίησης της εταιρείας ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., μετά την απόκτηση από τη μητρική εταιρεία 

του 30% του μετοχικού κεφαλαίου της με τίμημα € 400.000. Το υπόλοιπο 70% του μετοχικού κεφαλαίου της 

αποκτήθηκε μέσω της εξαγορασθείσας θυγατρικής BENZEMIA ENTERPRISES LIMITED. 
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Έλεγχος αποµείωσης αδειών χρήσης 

Έλεγχος απομείωσης πραγματοποιήθηκε στα άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 συνολικά αιολικών πάρκων των 

οποίων δεν έχει ξεκινήσει η κατασκευή. Ο έλεγχος αφορά στις άδειες χρήσης και στην αναγνωρισθείσα στην 

τρέχουσα χρήση υπεραξία, ενώ κάλυψε και το κόστος συμμετοχής σε θυγατρικές εταιρείες, στις περιπτώσεις 

αιολικών πάρκων του Ομίλου που δεν ανήκουν στη μητρική εταιρεία ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ AE.  

Τα ανακτήσιμα ποσά των ανωτέρω άυλων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίστηκαν με βάση τη μέθοδο της 

αξίας χρήσης. Η αξία χρήσης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας προβλέψεις ταμειακών ροών που βασίστηκαν 

στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό από τη Διοίκηση και τις προβλέψεις έως το πέρας της ωφέλιμης ζωής του 

εκάστοτε άυλου στοιχείου βάσει της σχετικής σύμβασης με την αρμόδια αρχή. 

Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τη Διοίκηση κατά τον υπολογισμό των προβλέψεων των 

ταμειακών ροών στα πλαίσια διενέργειας του ελέγχου για την απομείωση της αξίας των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων είναι οι ακόλουθες:  

 Επιτόκιο προεξόφλησης (προ φόρων): από 9,70% έως 11,3% 

 Προβλεπόμενες πωλήσεις: Τα έσοδα των υπό κατασκευή αιολικών πάρκων προσδιορίστηκαν για 

όλη την προβλεπόμενη περίοδο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, οι οποίες βασίστηκαν είτε 

σε υφιστάμενες συμφωνίες για συγκεκριμένες τιμές πώλησης της παραγόμενης ενέργειας είτε σε 

στοιχεία της αγοράς αναφορικά με τη διαμόρφωση των μελλοντικών τιμών σύμφωνα με το θεσμικό 

πλαίσιο. 

 Προϋπολογιστικά περιθώρια κέρδους: Τα προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού κέρδους και 

EBITDA υπολογίστηκαν με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών, λαμβάνοντας 

υπόψη και τα μειωμένα έξοδα συντήρησης για τις άδειες που αφορούν σε νέα πάρκα. Στην 

προβλεπόμενη περίοδο μέχρι τη λήξη των αδειών χρήσης, το λειτουργικό κέρδος (EBITDA) 

εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 70% και 75%. 

 Αναφορικά με το κεφάλαιο κίνησης, η Διοίκηση βασίσθηκε πλήρως σε ιστορικά στοιχεία. 

 

Αποτελέσματα Ελέγχου Απομείωσης 

 

Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου απομείωσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 το ανακτήσιμο ποσό 

από την άδεια χρήσης του αιολικού πάρκου της θυγατρικής ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ υπολογίστηκε 

κατά ποσό ευρώ 700.000 χαμηλότερο σε σύγκριση με τη λογιστική αξία του εν λόγω αύλου στον ισολογισμό 

της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αλλαγή χρονικού προγραμματισμού 

εκτέλεσης του έργου. 

Η εταιρεία στηριζόμενη στα αποτελέσματα του ελέγχου απομείωσης προχώρησε σε απομείωση της άδειας 

χρήσης της θυγατρικής ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ κατά ποσό ευρώ 700.000 το οποίο περιλαμβάνεται στο 

κονδύλι των αποτελεσμάτων «Λοιπά κέρδη/(ζημιές)» (σημ. 23). 

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα υπολογισθέντα ανακτήσιμα ποσά τους σύμφωνα με 

τον έλεγχο απομείωσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 εμφανίζονται υψηλότερα από τις εκάστοτε λογιστικές 

αξίες τους και ως εκ τούτου δεν προέκυψαν περαιτέρω ζημίες απομείωσης. 
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8 Συμμετοχές Ομίλου 

Οι εταιρείες του Ομίλου που ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους Ενοποίησης την 31.12.2016 και οι οποίες στο σύνολό τους δραστηριοποιούνται στον τομέας της 

κατασκευής και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

  % ΜΗΤΡΙΚΗΣ 31-Δεκ-2016 % ΜΗΤΡΙΚΗΣ 31-Δεκ-2015   

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ* 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 57,55%  57,55% 57,55%  57,55% 2011-2013 2010, 2014-2016 

2 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 100,00%  100,00% 100,00%  100,00% 2011-2013 2010, 2014-2016 

3 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 50,99%  50,99% 50,99%  50,99% 2011-2015 2010, 2016 

4 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 100,00%  100,00% 100,00%  100,00% 2011-2013 2010, 2014-2016 

5 ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑΔΑ 100,00%  100,00% 100,00%  100,00% 2011-2013 2010, 2014-2016 

6 ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 100,00%  100,00% 100,00%  100,00% 2011-2013 2010, 2014-2016 

7 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 80,00%  80,00% 80,00%  80,00% 2011-2013 2010, 2014-2016 

8 ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑΔΑ 100,00%  100,00% 100,00%  100,00% 2011-2013 2010, 2014-2016 

9 ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 57,00%  57,00% 57,00%  57,00% 2011-2015 2010, 2016 

10 ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 100,00%  100,00%    2011-2013 2010, 2014-2016 

11 ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕΕ ΕΛΛΑΔΑ 100,00%  100,00% 100,00%  100,00% 2011-2013 2010, 2014-2016 

12 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 51,00%  51,00% 51,00%  51,00% 2011-2015 2010, 2016 

13 

ΕΛΛΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 100,00%  100,00% 100,00%  100,00% 2011-2013 2010, 2014-2016 

14 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ ΕΛΛΑΔΑ 99,00%  99,00% 99,00%  99,00%  2010-2016 

15 ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 30,00% 70,00% 100,00%     2012-2016 

16 

Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ 1- ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ- ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 80,00% 20,00% 100,00% 80,00% 20,00% 100,00%  2010-2016 

17 
Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ 2 - ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ- ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 80,00% 20,00% 100,00% 80,00% 20,00% 100,00%  2010-2016 

18 Κ/Ξ ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ - ΣΙΕΤΗΣ Θ. ΕΛΛΑΔΑ 99,00%  99,00% 99,00%  99,00%  2010-2016 

19 BENZEMIA ENTERPRISES LIMITED ΚΥΠΡΟΣ  100,00% 100,00%     - 

20 LASTIS ENERGY INVESTMENTS LIMITED ΚΥΠΡΟΣ 100,00%  100,00% 100,00%  100,00%  - 

21 SILIO ENTERPRISES LIMITED ΚΥΠΡΟΣ  100,00% 100,00%     - 

* Mε αστερίσκο (*) σημειώνονται οι χρήσεις για τις οποίες έλαβαν πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης οι εταιρείες του Ομίλου που ελέγχονται υποχρεωτικά από ελεγκτικά γραφεία.  
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Νέες εταιρείες 

Ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2016 ενώ δεν είχαν 

ενσωματωθεί στις 31.12.2015, διότι συστάθηκαν/αποκτήθηκαν εντός του δ’ τριμήνου 2016 οι κάτωθι 

θυγατρικές εταιρείες:  

 SILIO ENTERPRISES LIMITED, με έδρα στην Κύπρο (σύσταση). Η εταιρεία ιδρύθηκε από τη 

θυγατρική LASTIS ENERGY INVESTMENTS LIMITED και έχει μετοχικό κεφάλαιο € 1.000. 

 ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε., με έδρα στην Ελλάδα (απόκτηση). Η μητρική εταιρεία απέκτησε το 

100% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας με αξία αρχικής αναγνώρισης € 1.100.000. 

 BENZEMIA ENTERPRISES LIMITED, με έδρα στην Κύπρο (απόκτηση). Η θυγατρική εταιρεία 

LASTIS ENERGY INVESTMENTS LIMITED απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εν 

λόγω εταιρείας με κόστος συμμετοχής € 200.000. 

 ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., με έδρα στην Ελλάδα (απόκτηση). Η μητρική εταιρεία απέκτησε το 

30% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας καταβάλλοντας τίμημα € 400.000. Το 

υπόλοιπο 70% του μετοχικού κεφαλαίου της αποκτήθηκε μέσω της εξαγορασθείσας θυγατρικής 

BENZEMIA ENTERPRISES LIMITED. 

Η μεταβολή της λογιστικής αξίας των επενδύσεων της μητρικής σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με τη 

μέθοδο της πλήρους Ενοποίησης είχε ως εξής:  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

   
Στην αρχή της χρήσης 26.200.591 26.125.616 

Προσθήκες νέες 1.500.000 50.001 

Προσθήκες- αύξηση κόστους συμ/χής 820.608 106.044 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - (81.070) 

Στο τέλος της χρήσης 28.521.198 26.200.591 

 

Στις Προσθήκες-αύξηση κόστους συμμετοχής ποσό ευρώ 730.000 αφορά τη θυγατρική εταιρεία LASTIS 

ENERGY INVESTMENTS LIMITED. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες, πριν τις εγγραφές 

ενοποίησης, για τις θυγατρικές με τις πιο σημαντικές μη ελέγχουσες συμμετοχές για τον Όμιλο: 

 

Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

 

ΑΝΕΜΟΣ 

ΑΛΚΥΟΝΗΣ 

 

ΔΕΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

 

ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.867.903 1.158.255 

 

1.278.401 1.010.854 

 

284.812 329.604 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 624.660 632.589 

 

572.992 562.510 

 

56.622 68.275 

Καθαρά κυκλοφορούντα στοιχεία 2.243.242 525.665 

 

705.409 448.344 

 

228.190 261.329 

         Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 6.987.963 8.466.516 

 

7.472.251 7.789.890 

 

455.887 496.280 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.106.704 3.522.334 
 

3.010.620 3.394.460 
 

248.684 263.772 

Καθαρά μη κυκλοφορούντα 
στοιχεία 3.881.259 4.944.182 

 

4.461.631 4.395.430 

 

207.203 232.507 

         Ίδια κεφάλαια 6.124.502 5.469.847 

 

5.167.041 4.843.775 

 

435.393 493.836 

         Μη ελέγχουσες συμμετοχές 2.633.536 2.352.034 
 

2.531.850 2.373.450 
 

213.343 241.980 
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Το υπόλοιπο των μη ελεγχουσών συμμετοχών (αφορά κυρίως τις θυγατρικές ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ 

ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ), συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών ενοποίησης, αφορά ζημιά ευρώ 

41.952 (2015: ζημιά ευρώ 33.885).  

 

 

Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 
ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ 

 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

 

ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ 

 

1-Ιαν έως 

 

1-Ιαν έως 

 

1-Ιαν έως 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Πωλήσεις 1.426.576 1.449.532 

 

1.054.623 1.083.318 

 

241.921 364.297 

Κέρδη προ φόρων 845.049 836.622 
 

455.881 430.416 
 

179.852 261.316 
Φόρος εισοδήματος (190.395) (232.320) 

 

(132.615) (115.542) 

 

(53.322) (86.806) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - 

 

- 1.587 

 

- - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης 654.654 604.302 
 

323.266 316.461 
 

126.530 174.511 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 281.501 259.850 

 

158.400 155.066 

 

62.000 85.510 

Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες 

συμμετοχές - - 
 

- - 
 

(90.637) (27.191) 

 

Το υπόλοιπο των μη ελεγχουσών συμμετοχών (αφορά κυρίως τις θυγατρικές ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ 

ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ), συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών ενοποίησης, αφορά ζημιά ευρώ 

8.067 (2015: ζημιά ευρώ 32.052).  

 

Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

  

ΑΝΕΜΟΣ 

ΑΛΚΥΟΝΗΣ 

 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

 

ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ 

  
31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

          Ταμειακές ροές από Λειτουργικές 

δραστηριότητες 479.252 920.420 

 

810.038 959.528 

 

201.713 251.205 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα (24.224) (34.418) 

 

(121.595) (178.766) 

 

(148) (104) 

Καταβεβλημένοι φόροι (689) (572) 

 

(582) (931) 

 

(121.646) (28.994) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

λειτουργικές δραστηριότητες 454.339 885.430 
 

687.861 779.831 
 

79.919 222.106 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

επενδυτικές δραστηριότητες 4.594 2.655 
 

3.882 6.203 
 

464 (280) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (521.864) (521.637) 

 

(598.944) (1.028.086) 

 

(184.973) (214.453) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα 
ταμειακά διαθέσιμα και  

ισοδύναμα χρήσης (62.931) 366.448 

 

92.799 (242.052) 

 

(104.590) 7.373 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

έναρξης χρήσης 638.570 272.122 
 

537.806 779.858 
 

118.639 111.266 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

λήξης χρήσης 575.639 638.570 

 

630.605 537.806 

 

14.049 118.639 
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9 Προκαταβολές για μακροπρόθεσμες μισθώσεις  

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  
31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Στην αρχή της χρήσης 

 

1.944.178 2.012.647 

 

1.558.920 1.608.756 

(Έξοδο χρήσης) 

 

(71.756) (68.469) 

 

(53.124) (49.836) 

Στη λήξη της χρήσης 

 

1.872.422 1.944.178 

 

1.505.796 1.558.920 

       Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

 

1.779.630 1.881.389 

 

1.431.637 1.514.764 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

92.792 62.789 
 

74.159 44.156 

Σύνολο 

 

1.872.422 1.944.178 

 

1.505.796 1.558.920 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού προκαταβολές για μακροπρόθεσμες μισθώσεις, σε ενοποιημένο επίπεδο, κατά 

την 31.12.2016 αποτελείται κυρίως από τα κάτωθι ποσά: 

i. Ποσό ευρώ 1.505.796 (31.12.2015: ευρώ 1.558.920), το οποίο προέρχεται από τη μητρική εταιρεία, 

αφορά καταβληθέντα ποσά για μακροπρόθεσμες μισθώσεις χρήσης δασικής έκτασης για την 

εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στις θέσεις Αγ. Δυνατή Κεφαλονιάς, Αχλαδόκαμπος Αργολίδας, 

Ασπροβούνι και Ορθολίθι Τροιζηνίας, Λύρκειο Όρος Αρκαδίας, Μάλι-Μάδι Μολάων Λακωνίας, 

Λαμπούσα και Βρωμοσυκιά Τροιζηνίας, Μαγούλα Αλεξανδρούπολης και ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 

στη θέση Λεκάνα Αργολίδας.  

ii. Ποσό ευρώ 366.626 (31.12.2015: ευρώ 385.258) αφορά καταβληθέν ποσό για μακροπρόθεσμη μίσθωση 

χρήσης του τμήματος γης από τρίτους επί της οποίας η θυγατρική εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ 

κατασκεύασε τον υποσταθμό για αιολικό πάρκο στη θέση Προφήτης Ηλίας - Παπούρα του Ν. Χανίων. 

Για τα αιολικά πάρκα στις προαναφερθείσες θέσεις όπως επίσης και για το φωτοβολταϊκό στη θέση Λεκάνα 

υπολογίζεται σε ετήσια βάση δεδουλευμένο έξοδο, που καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης, βάσει της 

ωφέλιμης ζωής τους.  

 

10 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

   
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 

Σημ. 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Πελάτες 

  
30.357.749 22.108.465 

 
28.735.038 21.177.616 

Πελάτες - Συνδεδεμένα μέρη 
 

30 59.280 59.040 
 

119.343 112.572 

Απαιτήσεις πελατών 

  
30.417.029 22.167.505 

 

28.854.381 21.290.189 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

  
18.756 - 

 

- - 

Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 

 

30 970.000 970.000 

 

578.460 575.960 

Λοιπές Απαιτήσεις 

  
9.320.164 6.212.556 

 

8.906.078 5.888.629 

Λοιπές Απαιτήσεις -Συνδεδεμένα μέρη 

 

30 226.568 237.304 

 

285.128 222.604 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης Λοιπών Απαιτήσεων 23 (1.500.000) (400.000) 

 

(1.500.000) (400.000) 

Σύνολο 

  
39.452.517 29.187.364 

 

37.124.046 27.577.381 

        Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

  
664.949 5.846.101 

 

664.949 5.371.401 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

  
38.787.568 23.341.263 

 

36.459.097 22.205.980 

   
39.452.517 29.187.364 

 

37.124.046 27.577.381 

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. Τα επιτόκια των ενδοεταιρικών δανείων είναι σύμφωνα με τα επιτόκια 

της αγοράς. 

Οι εμπορικές απαιτήσεις εμφανίζουν σημαντική αύξηση λόγω των υψηλότερων, σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση, πωλήσεων σε ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, και λόγω αύξησης του χρόνου είσπραξης. 
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Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναμένεται να εισπραχθούν μέσα στην επόμενη πενταετία. 

Ο λογαριασμός «Λοιπές απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής: 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ 1.958.872 311.885 

 

1.793.101 138.813 

Απαιτήσεις από πώληση συμμετοχών βάση 

αντίστοιχων συμφωνητικών 3.894.643 4.737.214 
 

3.894.643 4.737.214 

Προκαταβολές προμηθευτών / πιστωτών 552.809 691.979 
 

508.211 691.792 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 2.444.868 330.536 
 

2.412.014 219.291 

Λοιποί χρεώστες  468.972 140.941 

 

298.108 101.518 

 
9.320.164 6.212.556 

 

8.906.078 5.888.629 

Οι απαιτήσεις από πώληση συμμετοχών βάση αντίστοιχων συμφωνητικών αφορούν: 

α) Απαίτηση από πώληση συμμετοχής βάση αντίστοιχου συμφωνητικού με αξία ευρώ 1.100.000 (2015: 

993.160) 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. Για τη συγκεκριμένη απαίτηση έχει γίνει πρόβλεψη 

απομείωσης της αξίας της στο σύνολό της.  

β) Απαιτήσεις από την πώληση των συγγενών εταιρειών ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στη 

χρήση 2015, συνολικής προεξοφλημένης αξίας ευρώ 2.794.643 (2015: 2.494.442).  

Η ανάλυση ενηλικίωσης των υπολοίπων Πελατών στις 31 Δεκεμβρίου 2016 έχει ως εξής: 

   

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι 
απομειωμένα (0-3 μήνες) 

  
13.128.604 12.999.908 

 

12.438.578 12.321.326 

Είναι σε καθυστέρηση: 

       
3  - 6 μήνες  

  
11.632.721 9.138.077 

 

11.004.721 8.930.121 

6 μήνες - 1έτος  

  
5.625.078 - 

 

5.351.522 - 

1 - 2 έτη  

  
30.627 29.520 

 

50.338 34.871 

2 - 3 έτη  

  
- - 

 

5.351 3.870 

Πάνω από 3 έτη 

  
- - 

 

3.870 - 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 

  
30.417.029 22.167.505 

 

28.854.381 21.290.189 

Η μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης των Λοιπών Απαιτήσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 

 

- 

 

- 

Πρόβλεψη απομείωσης 

 

400.000 

 

400.000 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 

 

400.000 

 

400.000 

Πρόβλεψη απομείωσης 

 

1.400.000 

 

1.400.000 

Διαγραφές απαιτήσεων 
 

(300.000) 
 

(300.000) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

1.500.000 

 

1.500.000 
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Πρόβλεψη απομείωσης ποσού ευρώ 1.100.000 αφορά την απαίτηση από την εταιρεία FOREST ENERGY 

ΕΠΕ. Το υπόλοιπο ποσό της πρόβλεψης απομείωσης στις λοιπές απαιτήσεις αφορά απαιτήσεις με μεγάλη 

χρονική καθυστέρηση στην είσπραξή τους.   

Το σύνολο των απαιτήσεων είναι σε ευρώ. 

 

11 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Σημ. 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

       
Στην αρχή της χρήσης 

 

4.467.237 - 

 

4.467.237 - 

Προσθήκες νέες 

 

- 19.404.850 

 

- 19.404.850 

(Πωλήσεις) 

 

(998.901) (14.929.829) 

 

(998.901) (14.929.829) 

Προσαρμογή σε εύλογη αξία χρήσης μέσω Ιδίων 

Κεφαλαίων: αύξηση / (μείωση) 26 (10.500) (7.783) 

 

(10.500) (7.783) 

Στο τέλος της χρήσης 

 

3.457.837 4.467.237 

 

3.457.837 4.467.237 

       

       Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

3.457.837 4.467.237 
 

3.457.837 4.467.237 

  
3.457.837 4.467.237 

 

3.457.837 4.467.237 

 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Μη εισηγμένοι τίτλοι: 

 
31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Αμοιβαία κεφάλαια - Εξωτερικό (σε 

ΕΥΡΩ) 3.457.837 4.467.237 
 

3.457.837 4.467.237 

  
3.457.837 4.467.237 

 

3.457.837 4.467.237 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα αποτελούνται από αμοιβαία κεφάλαια χαμηλού κινδύνου - 

πιστοληπτικής αξιολόγησης επιπέδου Α (Standard & Poor) – τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία με 

βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του εκάστοτε αμοιβαίου κεφαλαίου (σημ. 3.3). 

 

12 Δεσμευμένες καταθέσεις 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι Δεσμευμένες Καταθέσεις του Ομίλου ανέρχονται στις 31.12.2016 σε ποσό ευρώ 8.319.956. Στις 

31.12.2015 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 5.225.875.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Οι Δεσμευμένες Καταθέσεις της Εταιρείας ανέρχονται στις 31.12.2016 σε ποσό ευρώ 8.182.006. Στις 

31.12.2015 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 5.214.207.   

Οι δεσμευμένες καταθέσεις αφορούν τους λογαριασμούς εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσμων δόσεων 

μακροπρόθεσμων δανείων.  
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13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Διαθέσιμα στο ταμείο 

 

5.733 15.464 

 

998 4.937 

Καταθέσεις όψεως 

 

3.975.756 5.072.460 

 

1.958.378 3.634.434 

Σύνολο 

 

3.981.489 5.087.924 

 

1.959.376 3.639.371 

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων του Ομίλου είναι σε ευρώ. 

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά καταθέσεων ανά κλάση πιστοληπτικής αξιολόγησης από την 

εταιρεία Standard & Poor (S&P) την 31.12.2016.  

 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  

Ποσοστό καταθέσεων όψεως 

και προθεσμίας  

Rating Χρηματοπιστωτικού 

Ιδρύματος (S&P) 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

CCC+  100,0% - 

SD  - 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100,0% 100,0% 

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως του Ομίλου είναι κατατεθειμένα στις συστημικές ελληνικές τράπεζες 

που έχουν χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση. 

Η μείωση των ταμειακών διαθεσίμων οφείλεται κυρίως στη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν κατά την 

εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την κατασκευή και ολοκλήρωση των αιολικών 

πάρκων. 

 

14 Μετοχικό κεφάλαιο & Αποθεματικό Υπέρ το άρτιο 

 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Αριθμός μετοχών 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεματικό 

υπέρ το 

άρτιο Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2015 82.667.000 24.800.100 70.602.623 95.402.723 

31 Δεκεμβρίου 2015 82.667.000 24.800.100 70.602.623 95.402.723 

     1 Ιανουαρίου 2016 82.667.000 24.800.100 70.602.623 95.402.723 

31 Δεκεμβρίου 2016 82.667.000 24.800.100 70.602.623 95.402.723 
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15 Αποθεματικά 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Σημ. 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Ειδικά & 

έκτακτα 

αποθεματικά 

Αποθεματικό 

Διαθέσιμα 

Προς 

Πώληση 

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

κερδών/(ζημιών) Σύνολο 

       1 Ιανουαρίου 2015 

 

1.518.121 6.514.239 - (42.582) 7.989.779 

Μεταφορά από τα αποτελέσματα 

 

409.219 - - - 409.219 

Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων 
προς πώληση καθαρά από φόρο 26 - - (5.526) - (5.526) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) 
καθαρά από φόρο 26 - - - 39.260 39.260 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

1.927.340 6.514.239 (5.526) (3.322) 8.432.731 

       1 Ιανουαρίου 2016 

 

1.927.340 6.514.239 (5.526) (3.322) 8.432.731 

Μεταφορά από τα αποτελέσματα 
 

542.426 - - - 542.426 

Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων 

προς πώληση καθαρά από φόρο 26 - - (7.455) - (7.455) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) 

καθαρά από φόρο 26 - - - 10.703 10.703 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

2.469.766 6.514.239 (12.981) 7.381 8.978.405 

 

  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Σημ. 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Ειδικά & 

έκτακτα 

αποθεματικά 

Αποθεματικό 

Διαθέσιμα 

Προς 

Πώληση 

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

κερδών/(ζημιών) Σύνολο 

       1 Ιανουαρίου 2015 

 

1.421.963 6.514.427 - (42.582) 7.893.809 

Μεταφορά από τα αποτελέσματα 
 

384.248 - - - 384.248 

Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων 
προς πώληση καθαρά από φόρο 26 - - (5.526) - (5.526) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) 
καθαρά από φόρο 26 - - - 39.260 39.260 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

1.806.211 6.514.427 (5.526) (3.322) 8.311.791 

       1 Ιανουαρίου 2016 

 

1.806.211 6.514.427 (5.526) (3.322) 8.311.791 

Μεταφορά από τα αποτελέσματα 

 

515.428 - - - 515.428 

Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων 

προς πώληση καθαρά από φόρο 26 - - (7.455) - (7.455) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) 

καθαρά από φόρο 26 - - - 10.703 10.703 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

2.321.639 6.514.427 (12.981) 7.381 8.830.466 

 

(α) Τακτικό αποθεματικό 

Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 των κωδ, Ν. 2190/1920 ρυθμίζεται ο σχηματισμός και η 

χρησιμοποίηση του τακτικού αποθεματικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγματικών (λογιστικών) 

καθαρών κερδών κάθε χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρις 

ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του ονομαστικού 

μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από 

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

(β) Έκτακτα αποθεματικά 

Τα φορολογηθέντα αποθεματικά αυτής της κατηγορίας, έχουν δημιουργηθεί με απόφαση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης σε παλαιότερες χρήσεις, δεν έχουν ειδικό προορισμό και δύνανται να χρησιμοποιηθούν 

για οποιοδήποτε  σκοπό με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
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(γ) Αποθεματικό διαθέσιμα προς πώληση 

Το αποθεματικό αυτό περιλαμβάνει τις μεταβολές της εύλογης αξίας των επενδύσεων τις εταιρείας που έχουν 

κατηγοριοποιηθεί διαθέσιμες προς πώληση. 

(δ) Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) 

Το αποθεματικό αυτό περιλαμβάνει τα αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) (και τη σχετική αναβαλλόμενη 

φορολογία) που προκύπτουν από τον επαναϋπολογισμό της Παρούσας αξίας Δέσμευσης Καθορισμένων 

Παροχών, τα οποία σύμφωνα με το αναθ. πρότυπο IAS 19 αναγνωρίζονται στη κατάσταση συνολικών 

εισοδημάτων. 

 

 

16 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Σημ. 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Προμηθευτές 

 

2.263.865 2.841.133 

 

2.172.448 2.733.083 

Προμηθευτές - Συνδεδεμένα μέρη 30   15.185 17.188 
 

15.185 16.320 

Δεδουλευμένοι τόκοι 

 

477.523 268.524 

 

475.196 266.446 

Δεδουλευμένα έξοδα 

 

26.308 17.567 

 

22.225 11.842 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλη 
 

822.166 678.883 
 

797.729 664.587 

Λοιπές υποχρεώσεις 

 

9.445.213 3.092.494 

 

7.404.927 2.082.732 

Λοιπές υποχρεώσεις - Συνδεδεμένα μέρη 30   823.052 871.970 

 

712.975 690.056 

Σύνολο 

 

13.873.311 7.787.758 

 

11.600.683 6.465.066 

       Μακροπρόθεσμες 
 

2.407.980 2.407.980 
 

1.483.596 1.585.446 

Βραχυπρόθεσμες 
 

11.465.331 5.379.779 
 

10.117.087 4.879.620 

Σύνολο 

 

13.873.311 7.787.758 

 

11.600.683 6.465.066 

 

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι σε ευρώ. 

Ο λογαριασμός «Λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Δικαιούχοι αμοιβών 

 

255.898 53.045 

 

207.557 21.636 

Ανεξόφλητο υπόλοιπο εξαγοράς ποσοστού συμμετοχής σε 

θυγατρικές εταιρείες 
 

2.183.596 1.483.596 
 

1.483.596 1.483.596 

Υποχρεώσεις σε υπεργολάβους 
 

3.586.771 539.817 
 

3.580.805 539.817 

Λοιποί πιστωτές 

 

3.418.948 1.016.036 

 

2.132.969 37.683 

  
9.445.213 3.092.494 

 

7.404.927 2.082.732 

 

Οι υποχρεώσεις από εξαγορά ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές εταιρείες (ποσό ευρώ 2.183.596) αφορούν 

τις εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε., ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Α.Ε.Β.Ε. και ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 
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17 Δάνεια 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

     
 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 
 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 

      

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 

225.722 663.588 

 

- - 

Ομολογιακό Δάνειο 
 

115.541.345 112.650.061 
 

112.842.780 109.377.332 

Από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 30) 

 

- - 

 

- 550.000 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 

 

115.767.068 113.313.648 

 

112.842.780 109.927.332 

       Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 

      Τραπεζικός δανεισμός 
 

8.000.000 8.000.000 
 

8.000.000 8.000.000 

Ομολογιακό Δάνειο 

 

15.593.587 16.269.556 

 

15.019.363 15.695.392 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 

437.865 420.363 

 

- - 

Από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 30) 
 

- - 
 

550.000 - 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 

 

24.031.453 24.689.919 

 

23.569.363 23.695.392 

       Σύνολο δανείων 

 

139.798.520 138.003.568 

 

136.412.143 133.622.724 

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

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΑΘΕΡΟΥ  

 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

 
έως 6 μήνες Σύνολο 

31 Δεκεμβρίου 2015 

    Σύνολο δανείων - 

 

138.003.568 138.003.568 

31 Δεκεμβρίου 2016 

    Σύνολο δανείων - 
 

139.798.520 139.798.520 

 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΣΤΑΘΕΡΟΥ  

 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

 
έως 6 μήνες Σύνολο 

31 Δεκεμβρίου 2015     

Σύνολο δανείων  550.000 133.072.724 133.622.724 

31 Δεκεμβρίου 2016     

Σύνολο δανείων  550.000 135.862.143 136.412.143 

 

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 
 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Μεταξύ 1 και  2 ετών 
 

25.719.484 15.980.857 
 

24.810.380 15.518.826 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 

 

51.842.290 55.642.427 

 

50.771.447 53.932.293 

Πάνω από 5 έτη 

 

38.205.294 41.690.364 

 

37.260.953 40.476.213 

  
115.767.068 113.313.648 

 

112.842.780 109.927.332 

Το νόμισμα του δανεισμού της Εταιρείας είναι το ευρώ. Τα κυμαινόμενα επιτόκια δανεισμού είναι Euribor 

πλέον περιθωρίου και το σταθερό επιτόκιο δανεισμού είναι 6% (ομιλικό δάνειο από τη θυγατρική ΑΝΕΜΟΣ 

ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε, σημ. 30). 

Για την εξασφάλιση των δανείων, έχουν εκχωρηθεί προς τις δανείστριες τράπεζες, οι συμβάσεις πώλησης 

ενέργειας με το ΔΕΔΔΗΕ και το ΛΑΓΗΕ των αιολικών πάρκων, του υδροηλεκτρικού και του φωτοβολταϊκού 

σταθμού. Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

παραπάνω δανειακές συμβάσεις. 
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Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στους παρακάνω πίνακες, αφορούν 

μηχανολογικό εξοπλισμό του υδροηλεκτρικού έργου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛ. 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, και αναλύονται ως εξής: 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - 

ελάχιστα μισθώματα 

   Μέχρι 1 έτος 
 

458.397 458.397 

Από 1 έως 5 έτη 

 

229.199 687.596 

Σύνολο 

 

687.596 1.145.993 

Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές 
χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 

 

(24.008) (62.042) 

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 

663.587 1.083.951 

 

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται παρακάτω: 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Μέχρι 1 έτος 

 

437.865 420.363 

Από 1 έως 5 έτη 
 

225.722 663.587 

Σύνολο 

 

663.587 1.083.951 

 

18 Επιχορηγήσεις  

   

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Σημ. 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

        
Στην αρχή της χρήσης 

  
52.095.697 53.897.529 

 

49.486.661 51.163.634 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 

  
2.289.508 - 

 

2.289.508 - 

Μεταφορά στα αποτελέσματα (Λοιπά 
έσοδα-έξοδα) 23 

 

(1.837.315) (1.801.832) 

 

(1.712.456) (1.676.973) 

Στο τέλος της χρήσης 

  
52.547.890 52.095.697 

 

50.063.713 49.486.661 

 

Το υπόλοιπο των Επιχορηγήσεων στις 31.12.2016 σε ενοποιημένο επίπεδο αποτελείται κυρίως από τα κάτωθι 

ποσά: 

i. Ποσό ευρώ 50.063.713 αφορά επιχορηγήσεις της μητρικής εταιρείας στα πλαίσια επενδυτικών και 

αναπτυξιακών νόμων για την κατασκευή Αιολικών Πάρκων στην Κεφαλονιά, τη Μυτιλήνη, την 

Αλεξανδρούπολη, τη Λακωνία και την Αργολίδα. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 20% έως 

40% του προϋπολογισμού της κάθε επένδυσης. 

ii. Ποσό ευρώ 1.670.496 αφορά σε επιχορήγηση της θυγατρικής εταιρείας ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ 

για την κατασκευή Αιολικού Πάρκου ισχύος 6,30 MW στο Δήμο Κισσάμου νομού Χανίων. Το ποσοστό 

της επιχορήγησης αποτελεί το 30% του προϋπολογισμού της επένδυσης. 

iii. Ποσό ευρώ 665.174 αφορά σε επιχορήγηση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΤΕΒ 

ΑΕ για την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 4,95 MW στο ρέμα Σμιξιώτικο του Δήμου 

Ζιάκα νομού Γρεβενών. Το ποσοστό της επιχορήγησης αποτελεί το 30% του προϋπολογισμού της 

επένδυσης. 
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iv. Ποσό ευρώ 148.507 αφορά σε επιχορήγηση της θυγατρικής εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ 

ΑΕ για την κατασκευή Αιολικού Πάρκου ισχύος 1,2 MW στο Δήμο Καρύστου νομού Ευβοίας. Το 

ποσοστό της επιχορήγησης αποτελεί το 30% του προϋπολογισμού της επένδυσης. 

Το σύνολο των προσθηκών της χρήσης 2016 ποσού ευρώ 2.289.508 προέρχεται από τη μητρική Εταιρεία και 

αφορά α) ποσό ευρώ 1.806.247 το Αιολικό Πάρκο στη θέση Λαμπούσα του Δ. Τροιζηνίας, και β) ποσό ευρώ 

483.261 το Αιολικό Πάρκο στη θέση Βρωμοσυκιά του Δ. Τροιζηνίας. 

 

19 Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο 

νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 

φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική 

αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά για τον Όμιλο και την Εταιρεία είναι τα παρακάτω: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις: 
 

11.389.788 6.323.750 

  
11.389.788 6.323.750 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 
 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 

 

6.323.750 1.753.948 

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης 

αποτελεσμάτων  
 

4.549.720 4.633.576 

Χρέωση / (πίστωση) στα στα λοιπά 

συνολικά εισοδήματα 

 

1.327 14.250 

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια 
κεφάλαια 

 

- (78.023) 

Απόκτηση άδειας χρήσης  514.991 - 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 

 

11.389.788 6.323.750 

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι 

παρακάτω: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

 

Διαφορετικές 

φορολογικές 

αποσβέσεις 

Πάγια με 

χρηματοδοτικές 

μισθώσεις 

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

κερδών/(ζημιών) 

Δάνεια (από 

τρίτους και 

ενδοεταιρικά) 

 Άδεια 

χρήσης 

Σύνολο 

1-Ιαν-15 5.586.344 469.013 - 138.755 - 6.194.111 

Χρέωση / (πίστωση) 

στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 4.077.703 33.392 - (16.557) - 4.094.537 

31-Δεκ-15 9.664.046 502.405 - 122.197 - 10.288.648 

     

 

 1-Ιαν-16 9.664.046 502.405 - 122.197 - 10.288.648 

Χρέωση / (πίστωση) 

στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 3.450.592 (20.725) - 18.360 - 3.448.227 

Χρέωση / (πίστωση) 

στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα - - 3.015 - - 3.015 

Απόκτηση άδειας 

χρήσης - - - - 514.991 514.991 

31-Δεκ-16 13.114.638 481.680 3.015 140.557 514.991 14.254.881 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

 

 

Διαφορετικές 

φορολογικές 

αποσβέσεις 

Φορολογικές 

ζημίες 

Απαλοιφή 

ενδοεταιρικού 

κέρδους 

Υποχρεώσεις 

από 

χρηματοδοτικές 

μισθώσεις 

Αποθεματικό 

Διαθέσιμα 

προς 

πώληση 

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

κερδών/(ζημιών) 

Έξοδα 

αυξήσεως 

κεφαλαίου 

Λοιπά Σύνολο 

1-Ιαν-15 1.901.018 915.638 120.554 386.708 - 14.961 676.203 425.080 4.440.163 

(Χρέωση) / 

πίστωση στην 

κατάσταση 

αποτελεσμάτων (557.758) 46.669 8.168 (72.362) (1.407) - (131.990) 169.640 (539.039) 

(Χρέωση) / 

πίστωση στα 

λοιπά συνολικά 

εισοδήματα - - - - 2.257 (13.604) - (2.902) (14.250) 

(Χρέωση) / 

πίστωση στα 

ίδια κεφάλαια - - - - - - 78.023 - 78.023 

31-Δεκ-15 1.343.261 962.307 128.722 314.346 851 1.357 622.237 591.818 3.964.897 

          
1-Ιαν-16 1.343.261 962.307 128.722 314.346 851 1.357 622.237 591.818 3.964.897 

(Χρέωση) / 

πίστωση στην 

κατάσταση 

αποτελεσμάτων (138.603) (701.307) (5.742) (121.905) - - (75.423) (58.512) (1.101.493) 

(Χρέωση) / 

πίστωση στα 

λοιπά συνολικά 

εισοδήματα - - - - 3.045 (1.357) - - 1.688 

31-Δεκ-16 1.204.657 261.000 122.980 192.440 3.896 - 546.814 533.305 2.865.092 

 

Οι λοιπές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

  

  Προεξόφληση απαιτήσεων - 151.334 

Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος 481.603 391.648 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 42.279 37.851 

Λοιπά 9.423 10.985 

Σύνολο 533.305 591.818 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

   
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 10.102.627 5.871.003 

 
10.102.627 5.871.003 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

  
31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 

 

5.871.003 2.248.909 

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσμάτων 4.230.298 3.688.770 

Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 1.327 11.347 

Χρέωση / (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια 

 

- (78.023) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 

 

10.102.627 5.871.003 
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Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι 

παρακάτω: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

 

 

Διαφορετικές 

φορολογικές 

αποσβεσεις 

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

κερδών/(ζημιών) 

Δάνεια (από 

τρίτους και 

ενδοεταιρικά) 

Σύνολο 

1-Ιαν-15 

 

5.270.990 - 107.877 5.378.867 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 3.903.620 - (36.880) 3.866.740 

31-Δεκ-15 

 

9.174.610 - 70.998 9.245.607 

      1-Ιαν-16 

 

9.174.610 - 70.998 9.245.607 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 3.327.514 - 1.555 3.329.068 
Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα 

 

- 3.015 - 3.015 

31-Δεκ-16 

 

12.502.123 3.015 72.552 12.577.690 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

 

Διαφορετικές 

φορολογικές 

αποσβεσεις 

Φορολογικές 

ζημίες 

Απαλοιφή 

ενδοεταιρικού 

κέρδους 

Αποθεματικό  

Διαθέσιμα 

προς πώληση 

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

κερδών/(ζημιών) 

Έξοδα 

αυξήσεως 

κεφαλαίου 

Λοιπά Σύνολο 

1-Ιαν-15 1.154.328 780.000 120.554 - 14.961 676.203 383.912 3.129.959 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 51.721 90.000 8.168 (1.407) - (131.990) 161.477 177.970 

(Χρέωση) / πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - 2.257 (13.604) - - (11.347) 

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια - - - - - 78.023 - 78.023 

31-Δεκ-15 1.206.050 870.000 128.722 851 1.357 622.237 545.389 3.374.605 

         1-Ιαν-16 1.206.050 870.000 128.722 851 1.357 622.237 545.389 3.374.605 

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων (95.263) (667.000) (5.742) - - (75.423) (57.802) (901.230) 

(Χρέωση) / πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - 3.045 (1.357) - - 1.688 

31-Δεκ-16 1.110.787 203.000 122.980 3.896 - 546.814 487.587 2.475.063 

 

Οι λοιπές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

  
  Προεξόφληση απαιτήσεων - 151.334 

Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος 445.308 356.204 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 42.279 37.851 

Σύνολο 487.587 545.389 

 

Ο Όμιλος, λόγω φορολογικών ζημιών οι οποίες αναμένονται να συμψηφιστούν μέσα στις επόμενες χρήσεις, 

έχει υπολογίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε ενοποιημένο επίπεδο, συνολικής αξίας ποσό ευρώ 

261.000 και σε επίπεδο εταιρείας ποσό ευρώ 203.000. 
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20 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι τα ακόλουθα:  

 

  
31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης για: 

   Συνταξιοδοτικές παροχές 

 

135.393 135.201 

Σύνολο 

 

135.393 135.201 

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα Χρήσεως είναι τα ακόλουθα:  

  

1-Ιαν έως 

 

Σημ. 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Χρεώσεις στα αποτελέσματα: 

   
Συνταξιοδοτικές παροχές 25 15.267 15.725 

Σύνολο 

 

15.267 15.725 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι: 

  
31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων 

 

135.393 135.201 

Υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης 

 

135.393 135.201 

 

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

  

1-Ιαν έως 

 

Σημ. 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 
 

13.026 10.295 

Χρηματοοικονομικό κόστος 
 

2.704 3.377 

Ζημιές από περικοπές 
 

(462) 2.054 

Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε 

εργαζομένους 25 15.267 15.725 
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Η μεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι ως ακολούθως: 

 

 
Σημ. 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Yπόλοιπο έναρξης 

 

135.201 177.711 

Καταβαλόμενες αποζημιώσεις  - (5.371) 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές που χρεώνονται στη 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 26 (15.075) (52.864) 

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 25 15.267 15.725 

Υπόλοιπο τέλους 

 
135.394 135.201 

 

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

  

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 

 

1,60% 2,00% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 

 

2,25% 2,50% 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης 
πληθωρισμού 

 

1,75% 2,00% 

 

Η μέση σταθμική διάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών είναι 14,77 έτη. 

Ανάλυση αναμενόμενης ληκτότητας των μη προεξοφλημένων συνταξιοδοτικών παροχών: 

 

  

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 
 

Κάτω από ένα έτος 

 

9.800 7.840 

 
Πάνω από 5 έτη 

 

164.616 179.110 

 

Σύνολο 

 

174.416 186.950 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας των συνταξιοδοτικών παροχών από μεταβολές στις κυριότερες παραδοχές είναι: 

        Επίδραση στις συνταξιοδοτικές παροχές 

  

Μεταβολή στην παραδοχή 

κατά 
  Αύξηση στην παραδοχή   Μείωση στην παραδοχή 

  31-Δεκ-16 31-Δεκ-15     31-Δεκ-16 31-Δεκ-15     31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,50% 0,50%   
Μείωση 

κατά -5,71% -4,79%   

Αύξηση 

κατά 5,71% 4,79% 

Ρυθμός μεταβολής μισθολογίου 0,50% 0,50%   
Αύξηση 

κατά 5,64% 4,74% 
  

Μείωση 

κατά -5,64% -4,74% 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές (remeasurements) που αναγνωρίζονται στη Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος είναι: 

 
Σημ. 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 (Κέρδη) / ζημιές από τη μεταβολή 

στις δημογραφικές παραδοχές 
 

(17.470) - 

 (Κέρδη) / ζημιές από τη μεταβολή 

στις οικονομικές παραδοχές  2.213 (1.255)  

Εμπειρία (κέρδη) / ζημιές 

 

182 (51.609) 

 
Σύνολο 26 (15.075) (52.864) 
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21 Προβλέψεις 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Σημ.  

Πρόβλεψη 

για 

ανέλεγκτες 

φορολογικά 

χρήσεις 

Πρόβλεψη 

αποκατάστασης 

περιβάλλοντος 

Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο 

 

Πρόβλεψη 

για 

ανέλεγκτες 

φορολογικά 

χρήσεις 

Πρόβλεψη 

αποκατάστασης 

περιβάλλοντος 

Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο 

           
1 Ιανουαρίου 2015 

 

360.000 997.039 100.000 1.457.039 

 

300.000 899.343 100.000 1.299.343 

Πρόσθετες προβλέψεις 

χρήσης 6   - 316.857 - 316.857 

 

- 298.469 - 298.469 

Χρηματοοικονομικό κόστος 24   - 37.563 - 37.563 

 

- 30.477 - 30.477 

Μη χρησιμοποιηθείσες 

προβλέψεις που 

αναστράφηκαν 6   - (949) - (949) 

 

- - - - 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

360.000 1.350.511 100.000 1.810.511 

 

300.000 1.228.290 100.000 1.628.290 

       
        

1 Ιανουαρίου 2016 

 

360.000 1.350.511 100.000 1.810.511 

 

300.000 1.228.290 100.000 1.628.290 

Πρόσθετες προβλέψεις 

χρήσης 6   - 247.234 - 247.234 

 

- 247.234 - 247.234 

Χρηματοοικονομικό κόστος 24   - 62.956 - 62.956 

 

- 60.021 - 60.021 

31 Δεκεμβρίου 2016 

 

360.000 1.660.701 100.000 2.120.701 

 

300.000 1.535.545 100.000 1.935.545 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων: 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Μακροπρόθεσμες 2.120.701 1.810.511 

 
1.935.545 1.628.290 

Σύνολο 2.120.701 1.810.511 

 
1.935.545 1.628.290 

Η αύξηση της πρόβλεψης αποκατάστασης περιβάλλοντος αφορά το αιολικό πάρκο «Λύρκειο» το οποίο 

ξεκίνησε τη δοκιμαστική λειτουργία του μέσα στη χρήση 2016. 

 

22 Έξοδα ανά κατηγορία 

 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
1-Ιαν έως 31-Δεκ- 16 

 

1-Ιαν έως 31-Δεκ- 15 

 

Σημ. 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζομένους 25 373.910 580.328 954.237 

 

288.196 535.364 823.559 

Αποσβέσεις ενσώματων 

παγίων  6 11.209.960 36.561 11.246.521 
 

9.945.342 28.204 9.973.546 
Αποσβέσεις άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 7 424.658 220 424.878 

 

425.718 183 425.902 

Ενοίκια λειτουργικών 
μισθώσεων 

 

396.563 116.754 513.317 

 

292.934 134.678 427.612 

Παροχές τρίτων 

 

561.544 5.614 567.158 

 

563.894 5.509 569.402 

Αμοιβές τρίτων  

 

6.179.046 845.296 7.024.342 

 

4.995.821 870.149 5.865.970 

Φόροι-Τέλη (Ανταποδοτικό 

τέλος)  
 

2.127.636 50.893 2.178.529 
 

1.227.775 107.652 1.335.428 

Λοιπά 

 

552.538 190.633 743.172 

 

790.563 222.537 1.013.100 

Σύνολο 

 

21.825.856 1.826.298 23.652.154 

 

18.530.243 1.904.276 20.434.520 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  
1-Ιαν έως 31-Δεκ- 16 

 

1-Ιαν έως 31-Δεκ- 15 

 

Σημ. 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζομένους 25 316.723 580.328 897.050 

 

231.195 535.324 766.518 

Αποσβέσεις ενσώματων 
παγίων  6 10.521.927 33.191 10.555.118 

 

9.251.844 23.352 9.275.196 

Αποσβέσεις άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 7 411.975 220 412.195 
 

413.035 183 413.219 
Ενοίκια λειτουργικών 

μισθώσεων 
 

299.820 116.754 416.574 
 

249.936 134.678 384.615 

Παροχές τρίτων 

 

505.140 5.349 510.489 

 

503.524 5.482 509.007 

Αμοιβές τρίτων  
 

5.917.348 652.167 6.569.515 
 

4.729.441 767.432 5.496.873 
Φόροι-Τέλη (Ανταποδοτικό 

τέλος)  

 

2.022.406 29.262 2.051.669 

 

1.129.645 77.046 1.206.691 

Λοιπά 
 

482.243 183.871 666.115 
 

706.613 213.868 920.481 

Σύνολο 

 

20.477.583 1.601.142 22.078.725 

 

17.215.233 1.757.365 18.972.599 

 

23 Λοιπά έσοδα και λοιπά κέρδη/(ζημιές) 

 

   

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   
1-Ιαν έως 

 

1-Ιαν έως 

 
 

Σημ. 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Λοιπά Έσοδα 

       Αποσβέσεις ληφθεισών επιχορηγήσεων 

 

18   1.837.315 1.801.832 

 

1.712.456 1.676.973 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 

  
115.057 25.500 

 

100.057 45.500 

Σύνολο  

  
1.952.372 1.827.332 

 

1.812.512 1.722.473 

        Λοιπά κέρδη/(ζημιές) 

       Κέρδη/ (ζημιές) από την πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 

  
(1.038) (6.693) 

 

(1.038) (6.693) 

Κέρδη/ (ζημιές) από την πώληση Συγγενών 

  
- 4.649 

 

- (33.800) 

Κέρδη/ (ζημιές) από την πώληση ενσώματων παγίων 
στοιχείων   5.144 -  5.144 - 

Προβλέψεις απομείωσης παγίων και αδειών χρήσης (-) 
  

(700.000) (1.173.293) 
 

- (673.293) 

Προβλέψεις και διαγραφές απαιτήσεων (-)   (1.400.000) (400.000)  (1.400.000) (400.000) 

Λοιπά Κέρδη / (Ζημίες) 
  

65.868 (403.480) 
 

(33.416) (189.277) 

Σύνολο  

  
(2.030.026) (1.978.817) 

 

(1.429.310) (1.303.063) 

        Λοιπά έσοδα /(έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 

  
(77.654) (151.485) 

 

383.202 419.409 
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24 Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) – καθαρά 

  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  
1-Ιαν έως 

 

1-Ιαν έως 

 Σημ. 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 
 

  
 

  
Χρηματοοικονομικά έσοδα 

      -  Έσοδα τόκων 

 

197.323 462.934 

 

163.769 427.370 

-  Αναστροφή προεξόφλησης απαιτήσεων 
 

557.428 - 
 

557.428 - 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 

 

754.752 462.934 

 

721.197 427.370 

       Χρηματοοικονομικά  έξοδα τόκων 
       -  Τραπεζικά δάνεια 

 

(7.066.872) (7.375.518) 

 

(6.985.738) (7.246.982) 

 -  Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 

 

(38.034) (55.200) 

 

- - 

Έξοδα τόκων 

 

(7.104.906) (7.430.719) 
 

(6.985.738) (7.246.982) 

Χρηματοοικονομικό κόστος πρόβλεψης 

αποκατάστασης περιβάλλοντος 21 (62.956) (37.563) 

 

(60.021) (30.477) 

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης 

απαιτήσεων 
 

- (412.376) 
 

- (412.376) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 

 

(7.167.862) (7.880.657) 

 

(7.045.759) (7.689.835) 

 

 

 

25 Παροχές σε εργαζομένους 

   
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   
1-Ιαν έως 

 

1-Ιαν έως 

 
 

Σημ. 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Μισθοί και ημερομίσθια 
  

765.578 656.324 
 

717.369 608.115 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 
  

161.705 140.340 
 

152.727 131.508 

Kόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 
 

20 15.267 15.725 
 

15.267 15.725 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 
  

11.686 11.170 
 

11.686 11.170 

Σύνολο 

 

22 954.237 823.559 

 

897.050 766.518 
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26 Φόρος εισοδήματος 

   

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   
1-Ιαν έως 

 

1-Ιαν έως 

  
 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Φόρος χρήσης 

  
64.940 76.270 

 

- - 

Αναβαλλόμενος φόρος λόγω μεταβολής 

φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% 

  
- 284.265 

 

- 339.239 

Αναβαλλόμενος φόρος 

  
4.549.720 4.349.311 

 

4.230.298 3.349.531 

Σύνολο 

  
4.614.660 4.709.846 

 

4.230.298 3.688.770 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόμιμους ελεγκτές, 

υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του 

Ν.2238/1994 και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή  ελεγκτικό γραφείο  που ελέγχει τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 

ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος 

Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών.  

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε 

αν χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή, ως εξής: 

   

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Κέρδη προ φόρων 

  
15.044.805 12.054.509 

 

14.538.854 11.373.737 

        Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς 

συντελεστές για τα κέρδη 

  
4.383.494 3.503.564 

 

4.216.268 3.298.384 

        Αναμορφώσεις 

       
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο 

  
(527.725) (390.856) 

 
(522.462) (355.286) 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 

  
953.357 1.547.097 

 

729.038 679.428 

Φορολογικές ζημιές για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 
  

35.214 37.002 
 

- - 

Φόροι προηγουμένων χρήσεων και λοιποί φόροι 

  
503 2.012 

 

- - 

Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή 

  
- 284.265 

 

- 339.239 

Χρήση φορολογικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων 

  
(230.182) (273.238) 

 

(192.546) (272.994) 

Φόροι 

  
4.614.660 4.709.846 

 

4.230.298 3.688.770 

 

Ο μέσος φορολογικός συντελεστής του Ομίλου για το 2016 είναι 29,14% (2015: 29,06%) και της Εταιρείας 

για το 2016 είναι 29,00% (2015: 29,00%). Ο μέσος σταθμικός φορολογικός συντελεστής για τον Όμιλο είναι 

30,67% (2015: 39,07%) και για την Εταιρεία είναι 29,10% (2015: 32,43%). 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών με τη χρησιμοποίηση του ισχύοντα 

φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα στις 31.12.2016. Η μεταβολή του πραγματικού φορολογικού 

συντελεστή οφείλεται σε αναβαλλόμενη φορολογία που σχετίζεται με τις αξίες των αιολικών πάρκων. 

Ο φόρος που αναλογεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα είναι: 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

1-Ιαν έως 31-Δεκ 2016 

 

1-Ιαν έως 31-Δεκ 2015 

 

Σημ. 

Προ 

φόρων 

Φόρος 

(Χρέωση) / 

πίστωση 

Μετά 

από 

φόρους 

 

Προ 

φόρων 

Φόρος 

(Χρέωση) / 

πίστωση 

Μετά 

από 

φόρους 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)  15   15.075 (4.372) 10.703 

 

52.864 (15.331) 37.534 

Επίδραση αλλαγής φορολ. 
συντελεστή στα αναλογιστικά 

κέρδη/(ζημιές) 15   - - - 

 

- 1.726 1.726 

Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων προς 
πώληση 15 (10.500) 3.045 (7.455) 

 

(7.783) 2.257 (5.526) 

Λοιπά 
 

(997) - (997) 
 

(1.021) (5.040) (6.061) 
Επίδραση αλλαγής φορολ. 

συντελεστή στα λοιπά 
 

- - - 
 

- 2.137 2.137 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

 

3.578 (1.327) 2.251 

 

44.060 (14.250) 29.809 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  

1-Ιαν έως 31-Δεκ 2016 

 

1-Ιαν έως 31-Δεκ 2015 

 

Σημ. 

Προ 

φόρων 

Φόρος 

(Χρέωση) / 

πίστωση 

Μετά 

από 

φόρους 

 

Προ 

φόρων 

Φόρος 

(Χρέωση) / 

πίστωση 

Μετά 

από 

φόρους 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)  15 15.075 (4.372) 10.703 

 

52.864 (15.331) 37.534 

Επίδραση αλλαγής φορολ. 

συντελεστή στα αναλογιστικά 
κέρδη/(ζημιές) 

 

- - - 

 

- 1.726 1.726 

Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων προς 

πώληση 15 (10.500) 3.045 (7.455) 
 

(7.783) 2.257 (5.526) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

 

4.575 (1.327) 3.248 

 

45.081 (11.347) 33.734 

 

27 Κέρδη ανά μετοχή  

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1-Ιαν έως 

 

31-Δεκ-16   31-Δεκ-15 

Κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 9.936.310 
 

6.877.016 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός των κοινών μετοχών 82.667.000 
 

82.667.000 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής - βασικά (σε Ευρώ) 0,1202 

 

0,0832 

    

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

1-Ιαν έως 

 

31-Δεκ-16   31-Δεκ-15 

Κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 10.308.556 
 

7.684.966 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός των κοινών μετοχών 82.667.000 

 

82.667.000 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή που αναλογούν στους 

μετόχους της μητρικής - βασικά (σε Ευρώ) 0,1247 
 

0,0930 

28 Μερίσματα ανά μετοχή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016. Η απόφαση θα 

επικυρωθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 

2017.  
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29 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, πέρα από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τις 

οποίες υπάρχουν σχηματισμένες προβλέψεις. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις, εκτός από αυτές που έχουν σχηματιστεί.  

Η μητρική Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του 

Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 και βάσει του Ν.4174/2013 για τις χρήσεις 2014 και 2015  

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 2011-2015. Αναλυτικοί πίνακες για τις ανέλεγκτες χρήσεις όλων 

των εταιρειών που ενοποιούνται παρατίθεται στη Σημ. 8. Επίσης, για τις θυγατρικές του Ομίλου που 

εδρεύουν στην Ελλάδα, ο φορολογικός έλεγχος της κλειόμενης χρήσης 2016 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 (*) σημειώνονται οι χρήσεις για τις οποίες έλαβαν πιστοποιητικό φορολογικής 

συμμόρφωσης οι εταιρείες του Ομίλου που ελέγχονται υποχρεωτικά από ελεγκτικά γραφεία.  

30 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα 

μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:  

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 
 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

α) Έσοδα 77.512 78.379 
 

78.235 90.071 

 Έσοδα από την υπερκείμενη μητρική 

(Αφορούν τόκους δανείου) 

29.112 30.046  29.112 30.046 

 Έσοδα από θυγατρικές - -  25.123 36.025 

 Έσοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη  48.400 48.333  24.000 24.000 

 Αναλύονται ως εξής:      

 Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης 24.000 24.000  24.000 24.000 

 Τόκοι δανείου 24.400 24.333  - - 

β) Έξοδα 1.409.765 1.040.874  1.439.815 1.070.833 

 Έξοδα από την υπερκείμενη μητρική  

(Αφορούν ενοίκια και κοινόχρηστα) 

189.469 193.262  189.469 193.262 

 Έξοδα από θυγατρικές (Αφορούν τόκους 

δανείου & λοιπά χρημ/κά έξοδα) 

- -  33.550 33.458 

 Έξοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.220.296 847.612  1.216.796 844.112 

 Αναλύονται ως εξής      

 Παροχή υπηρεσιών Διοικητικής υποστήριξης 58.662 63.500  58.662 63.500 

 Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου 1.159.234 781.713  1.155.734 778.213 

 Ενοίκια 2.400 2.400  2.400 2.400 

γ) Έσοδα από μερίσματα* - -  94.336 28.301 

δ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 

μελών της διοίκησης 

414.195 709.903  390.195 685.903 

 Αναλύονται ως εξής      

 Αμοιβές Δ.Σ. 125.000 400.000  125.000 400.000 

 Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 231.009 261.218  207.009 237.218 

 Λοιπές παροχές σε μέλη Δ.Σ και διευθυντικά 

στελέχη 

58.185 48.685  58.185 48.685 
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  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 
 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

α) Απαιτήσεις 1.255.848 1.266.344 
 

982.930 911.136 

 
Απαιτήσεις από την υπερκείμενη μητρική 52.468 23.355 

 
52.468 23.355 

 
Απαιτήσεις-Δάνειο προς την υπερκείμενη 
μητρική 

570.000 570.000 
 

570.000 570.000 

 Απαιτήσεις από θυγατρικές - -  217.723 119.492 

 Απαιτήσεις-Δάνεια σε θυγατρικές - -  8.460 5.960 

 Απαιτήσεις-Δάνειο σε λοιπά συνδεδεμένα 

μέρη 

400.000 400.000  - - 

 Απαιτήσεις  από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 233.380 272.988  134.280 192.328 

β) Υποχρεώσεις 838.236 889.158  1.278.159 1.256.376 

 Υποχρεώσεις προς την υπερκείμενη μητρική 153.610 343.746  153.610 343.746 

 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές - -  135.400 101.850 

 Υποχρεώσεις - Δάνειο από θυγατρική - -  550.000 550.000 

 Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 684.626 545.411  439.149 260.780 

 

 

Τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν εταιρείες που δεν ανήκουν στον όμιλο της ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 

Δεν υφίστανται προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναφορικά με ενδοεταιρικά υπόλοιπα. 

Δεν υφίστανται εγγυήσεις στις ενδοομιλικές συναλλαγές. 

Τα δάνεια και οι υποχρεώσεις του Ομίλου προς τα συνδεδεμένα μέρη εξυπηρετούνται κανονικά. 

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

*Τα έσοδα από μερίσματα προέρχονται από τη θυγατρική ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ.  

 

31 Λοιπές σημειώσεις 

1. Το απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου την 31.12.2016 ανέρχεται σε 29 άτομα και της Εταιρείας σε 

26 και την 31.12.2015 ανερχόταν σε  27 και 24 αντίστοιχα. 

2. Ο Όμιλος υποχρεούται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες έχει λάβει άδεια 

παραγωγής, να τηρεί τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί και να τηρεί τους περιβαλλοντικούς 

όρους που είναι εν εφαρμογή κατά το χρόνο ισχύος της άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τους τυχόν 

όρους που ενδεχομένως θέτουν οι αρμόδιες αρχές, ειδικότερα, δε, οι αέριοι ρύποι θα πρέπει να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 2001/80/ΕΚ της ΕΕ και της ισχύουσας νομοθεσίας.  

3. Οι συνολικές αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών του Ομίλου για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2016 ανέρχονται σε ευρώ 110.083 (2015: ευρώ 

106.357). 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τη χρήση 

 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (ποσά σε ευρώ) 

 

(84) / (90) 

32 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

- Στις 17.01.2017 υπεγράφη σύμβαση προμήθειας ανεμογεννητριών με την εταιρεία ENERCON 

GmbH για την επέκταση κατά 2,3 MW του υφιστάμενου αιολικού πάρκου Αγ. Δυνατής στην 

Κεφαλονιά. 

- Στις 10.02.2017 αποφασίστηκε η διακοπή της  διαδικασίας συγχωνεύσεως δι’ ενιαίας ταυτόχρονης, 

από κοινού και εκ παραλλήλου απορροφήσεως των θυγατρικών εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ και της ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ.  

- Στις 17.03.2017 η Εταιρεία διέθεσε τη συμμετοχή της (αξίας ποσού ευρώ 1.482.000) στη θυγατρική 

εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία κατέχει το 

αιολικό πάρκο «Παπούρα» εγκατεστημένης ισχύος 6,3 MW στο Δήμο Κισσάμου στην Κρήτη, 

έναντι συνολικού τιμήματος € 2.300.000. 

- Στις 27.03.2017 η Εταιρεία προέβη σε σύναψη κοινού, εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου του 

Ν. 3156/2003 ύψους μέχρι € 80.000.000, διάρκειας μέχρι 15.07.2027, με την ALPHA BANK ΑΕ. 

Το δάνειο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη υφιστάμενων και μελλοντικών δαπανών 

κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης αιολικών της πάρκων. Στις 31.03.2017 και τις 07.04.2017, 

η Εταιρεία εξέδωσε ομολογίες αξίας € 31.370.000 € και € 15.000.000 αντιστοίχως από το εν λόγω 

δάνειο, οι οποίες καλύφθηκαν εξολοκλήρου από τον όμιλο της ALPHA BANK. 

- Στις 28.03.2017 περαιώθηκε, με την υπ. αριθμ. Π2029/28.03.2017 παραίτηση του αιτούντος Δήμου 

από το δικόγραφο, η υπόθεση της αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Μονεμβασιάς στο ΣΤΕ (αρ. κατ. 

1363/2011) κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 133877/23.12.2010 του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, για τα αιολικά πάρκα των θυγατρικών εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ και ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ.   

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 

 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (ποσά σε ευρώ) 

 

(85) / (90) 

Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερμού 25, 13ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 145 64 Κηφισιά

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 2567001000 (Αρ. μ. ΑΕ 38582/01ΑΤ/Β/97/012(08)) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Αρμόδια Αρχή:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 278.607.775 267.512.655 256.613.509 244.940.901

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχέια): 26 Απριλίου 2017 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 16.901.526 15.153.619 8.824.934 9.237.129

Νόμιμος ελεγκτής: Δημήτριος Σούρμπης (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 16891) Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.444.579 7.727.490 30.617.784 33.086.756

Ελεγκτική εταιρεία: Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Απαιτήσεις από πελάτες 30.417.029 22.167.505 28.854.381 21.290.189

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24.222.611 16.017.583 21.278.095 14.280.763

Διεύθυνση διαδικτύου: www.eltechanemos.gr ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 352.593.521 328.578.852 346.188.702 322.835.737

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Μετοχικό κεφάλαιο 24.800.100 24.800.100 24.800.100 24.800.100

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 102.583.039 92.644.477 111.138.497 100.826.693

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 127.383.139 117.444.577 135.938.597 125.626.793

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 5.336.777 4.933.579 - -

  Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 132.719.916 122.378.156 135.938.597 125.626.793

 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 115.767.068 113.313.648 112.842.780 109.927.332

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 68.601.752 62.773.138 63.720.876 58.706.600

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 24.031.453 24.689.919 23.569.363 23.695.392

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.473.333 5.423.990 10.117.087 4.879.620

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 219.873.605 206.200.695 210.250.106 197.208.944

01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 352.593.521 328.578.852 346.188.702 322.835.737

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 15.044.805 12.054.509 14.538.854 11.373.737

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 9.834.084 8.597.615 9.254.858 8.011.442

Προβλέψεις 78.223 47.918 75.288 40.831

2.100.000 1.573.293 1.400.000 1.073.293 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (758.858) (460.889) (819.640) (415.178) Κύκλος εργασιών 45.187.723 40.058.237 42.464.603 37.161.089

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.104.906 7.843.094 6.985.738 7.659.358 Μικτά κέρδη 23.361.867 21.527.994 21.987.020 19.945.856

21.457.915 19.472.233 20.769.080 18.607.900

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (9.595.394) (3.214.616) (9.094.578) (3.446.158) Κέρδη προ φόρων 15.044.805 12.054.509 14.538.854 11.373.737

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 4.849.045 (4.010.045) 4.791.467 (3.792.712) Μείον φόροι (4.614.660) (4.709.846) (4.230.298) (3.688.770)

Μείον: Κέρδη μετά από φόρους (Α) 10.430.144 7.344.664 10.308.556 7.684.966

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (6.040.713) (6.482.017) (5.889.739) (6.267.818) Μέτοχοι μητρικής 9.936.310 6.877.016 10.308.556 7.684.966

Καταβεβλημένοι φόροι (143.332) (89.793) (20.414) (59.297) Μη ελέγχουσες συμμετοχές 493.834 467.648 - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 22.472.766 15.859.068 21.221.834 14.177.496 Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) 2.251 29.809 3.248 33.734

Επενδυτικές δραστηριότητες

(Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων (598.595) - (1.220.608) (74.975) 10.432.396 7.374.473 10.311.804 7.718.700

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (21.990.668) (34.044.900) (21.986.348) (34.014.713) Μέτοχοι μητρικής 9.938.561 6.906.099 10.311.804 7.718.700

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 11.000 - 11.000 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 493.834 468.374 - -

Τόκοι εισπραχθέντες 143.811 408.554 134.657 397.324

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων διακρατούμενων ως τη λήξη - (15.013.500) - (15.013.500) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,1202 0,0832 0,1247 0,0930

Είσπραξη χρηματοοικονομικών στοιχείων διακρατούμενων ως τη λήξη - 15.013.500 - 15.013.500

Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση - (19.404.850) - (19.404.850) 31.291.999 28.069.848 30.023.938 26.619.342

Πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 997.863 14.923.136 997.863 14.923.136

Δάνεια (χορηγηθέντα σε) συνδεδεμένα μέρη - (570.000) (2.500) (575.960)

Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων συνδεδεμένων μερών - 500.000 - 500.000

Μερίσματα εισπραχθέντα - - 94.336 28.301

Μείωση / (Αύξηση) Δεσμευμένων καταθέσεων - 14.597.005 - 14.597.005

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (21.436.590) (23.591.054) (21.971.600) (23.624.731)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 19.484.011 49.377.895 19.483.952 49.377.895

Εξοφλήσεις δανείων (18.020.544) (57.644.970) (17.446.382) (56.483.151) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (420.363) (403.386) - -

Μερίσματα πληρωθέντα (81.573) (24.472) - -

Καταβληθείς φόρος μερισμάτων (9.064) (2.719) - - 122.378.156 115.030.743 125.626.793 117.830.070

Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου (997) (1.022) - - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 10.432.396 7.374.473 10.311.804 7.718.700

Διανεμηθέντα μερίσματα (90.637) (27.191) - -

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών σε τρίτους - (77.891) - - Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρικές - (77.891) - -

Μείωση / (Αύξηση) Δεσμευμένων καταθέσεων (3.094.081) (976.552) (2.967.799) (992.034) - 78.023 - 78.023

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (2.142.612) (9.753.118) (930.229) (8.097.290)

132.719.916 122.378.156 135.938.597 125.626.793

(1.106.435) (17.485.103) (1.679.995) (17.544.526)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 5.087.924 22.573.028 3.639.371 21.183.896

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 3.981.489 5.087.924 1.959.376 3.639.371

Όμιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 77.512 78.235

β) Έξοδα 1.409.765 1.439.815

γ) Απαιτήσεις 1.255.848 982.930

δ) Υποχρεώσεις 838.236 1.278.159

ε) Έσοδα από μερίσματα - 94.336

στ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 414.195 390.195

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.ΣΙΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΑΔΤ  Ξ 434814 ΑΔΤ ΑΕ 109207  ΑΔΤ ΑΑ 086054

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

Γεράσιμος Γεωργούλης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών  

αποτελεσμάτων  και συνολικών αποσβέσεων

Κηφισιά, 26 Απριλίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γεν. Δ/νση 

Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ.

Προβλέψεις απομείωσης ενσώματων παγίων, αδειών χρήσης, πελατών & λοιπών 

απαιτήσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)

  Θεόδωρος Πανταλάκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

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 ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 εως 31 ΔΕΚΕΜΒΡIOY 2016

Απόστολος Φραγκούλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2016 και 1/1/2015 

αντίστοιχα)

  Ιορδάνης Αϊβάζης, Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό ΜέλοςΘεόδωρος Σιετής, Εντεταλμένος Σύμβουλος & Γεν. Δ/ντης, Εκτελεστικό Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

(α)+(β)+(γ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2016 και 

31/12/2015 αντίστοιχα)

Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή στην αναβαλλόμενη 

φορολογία

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 

(Α)+(Β)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 2567001000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38582/01ΑΤ/Β/97/012(08) )

ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

                      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων

  Παναγιώτης Μεντζελόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2015.

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 31.12.2016. 

4. Η μητρική Εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 και βάσει του Ν.4174/2013 για τις χρήσεις 2014 και 2015 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 2011-2015. Για τη χρήση του 2016 ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής εταιρείας είναι σε

εξέλιξη (βλ. σημ. 29 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2016).

5. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη, πλην των ανεμογεννητριών των Αιολικών Πάρκων οι οποίες έχουν ενεχυριαστεί σε τράπεζες για εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων (βλ. σημ.6 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2016).                                        

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 € 1.760.701 και για την Εταιρεία σε € 1.635.545 (βλ. σημ.

21 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2016).

8. Το απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου την 31.12.2016 ανέρχεται σε 29 άτομα και της Εταιρείας σε 26 και την 31.12.2015 ανερχόταν σε  27 και 24 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:

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 Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων προς πώληση € 7.455, έσοδο από Αναλογιστικά κέρδη € 10.703, και λοιπά έξοδα

€ 997, και για την Εταιρεία έξοδο από Μεταβολή αξίας Διαθεσίμων προς πώληση € 7.455 και έσοδο από Αναλογιστικά κέρδη € 10.703.

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 31.12.2016 και οι

οικονομικές καταστάσεις τους είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ομίλου www.eltechanemos.gr.

13. Στις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή στις 31.12.2015, δεν είχαν ενσωματωθεί οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες, διότι συστάθηκαν/αποκτήθηκαν εντός του δ’ τριμήνου του 2016: SILIO ENTERPRISES LIMITED με έδρα στην Κύπρο (σύσταση),

ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε. με έδρα στην Ελλάδα (απόκτηση), BENZEMIA ENTERPRISES LIMITED με έδρα στην Κύπρο (απόκτηση) και ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. με έδρα στην Ελλάδα (απόκτηση).

14. Το Δ.Σ. της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 

 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (ποσά σε ευρώ) 

 

(86) / (90) 

 

ΣΤ.  ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ από 18.07.2014  έως  31.12.2016 

 

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την από 17.07.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή 

μετρητών, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την 28.03.2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

της Εταιρίας και την από 03.07.2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια € 32.533.120,38 (€ 35.133.900,00 μείον έξοδα 

έκδοσης € 2.600.779,62).   

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  εκδόθηκαν 20.667.000 νέες κοινές άυλες 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 και τιμή διάθεσης € 1,70 η κάθε μία. Η πιστοποίηση 

της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου έγινε από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 18η Ιουλίου 2014. Την 

22α Ιουλίου 2014  οι νέες μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση  μετά την από  17.07.2014 

απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  του Χ.Α.   

Η Εταιρία για την περίοδο 18.07.2014 έως την 31.12.2016  διέθεσε 29.484 χιλ €. Η διάθεση των 

αντληθέντων κεφαλαίων έχει  ως ακολούθως :  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Xρήση και Χρονοδιάγραμμα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, όπως προβλέπονται από το Ενημερωτικό Δελτίο για την  
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου  της Εταιρείας  

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
Αιολικό 
πάρκο 

"Ορθολίθι" 

Αιολικό 
πάρκο 

"Επέκταση 
Μαγούλας" 

Αιολικά πάρκα 
"Λύρκειο" & 

"Καλογεροβούνι-
Πούλος" 

Απρόβλεπτα 
- νέα έργα 

Σύνολο 

β’ εξάμηνο 2014 4.488 7.658 4.499 - 16.645 

α’ εξάμηνο 2015 499 5.105 9.727 - 15.330 

β’ εξάμηνο 2015 - - 5.575 - 5.575 

α’ εξάμηνο 2016 - - - - - 

Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση  4.987 12.763 19.801 - 37.550 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Αποφ. Δ.Σ. 17.07.2014)  

β’ εξάμηνο 2014 5.920 5.152 3.060 - 14.132 

α’ εξάμηνο 2015 658 3.435 9.127 - 13.219 

β’ εξάμηνο 2015 - - 5.215 - 5.215 

Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση  6.578 8.587 17.402 - 32.566 

      

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Αποφ. Δ.Σ. 21.10.2014)  

β’ εξάμηνο 2014 5.346 1.705 2.014 - 9.066 

α’ εξάμηνο 2015 936 4.736 5.529 - 11.201 

β’ εξάμηνο 2015 - 1.005 9.061 - 10.066 

α’ εξάμηνο 2016 - - 896 1.338 2.234 

Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση  6.282 7.446 17.501 1.338 32.566 

 

 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 

 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (ποσά σε ευρώ) 

 

(87) / (90) 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Αποφ. Δ.Σ. 31.12.2014)  

β’ εξάμηνο 2014 4.769 6.471 3.274 - 14.515 

α’ εξάμηνο 2015 1.513 114 3.313 - 4.940 

β’ εξάμηνο 2015 - 861 8.358 - 9.219 

α’ εξάμηνο 2016 - - 2.555 1.304 3.859 

Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση  6.282 7.446 17.501 1.304 32.533 

      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Αποφ. Δ.Σ. 30.06.2015)  

β’ εξάμηνο 2014 4.769 6.471 3.274 - 14.515 

α’ εξάμηνο 2015 667 914 1 - 1.581 

β’ εξάμηνο 2015 846 61 6.297 - 7.205 

α’ εξάμηνο 2016 - - 5.554 - 5.554 

β’ εξάμηνο 2016 - - 2.374 1.304 3.678 

Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση  6.282 7.446 17.501 1.304 32.533 

 
     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Αποφ. Δ.Σ. 31.12.2015)  

β’ εξάμηνο 2014 4.769 6.471 3.274 - 14.515 

α’ εξάμηνο 2015 667 914 1 - 1.581 

β’ εξάμηνο 2015 995 248 11.477 - 12.721 

α’ εξάμηνο 2016 - - 1.583 - 1.583 

β’ εξάμηνο 2016 - - 645 - 645 

α’ εξάμηνο 2017 - - 645 - 645 

β’ εξάμηνο 2017 - - 412 432 844 

Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση  6.431 7.633 18.037 432 32.533 

      

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Αποφ. Δ.Σ. 30.06.2016)  

β’ εξάμηνο 2014 4.769 6.471 3.274 - 14.515 

α’ εξάμηνο 2015 667 914 1 - 1.581 

β’ εξάμηνο 2015 995 248 11.477 - 12.721 

α’ εξάμηνο 2016 - - 378 - 378 

β’ εξάμηνο 2016 - - 1.059 - 1.059 

α’ εξάμηνο 2017 - - 1.482 - 1.482 

β’ εξάμηνο 2017 - - 634 163 797 

Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση  6.431 7.633 18.305 163 32.533 

 
     

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Αποφ. Δ.Σ. 30.12.2016)  

β’ εξάμηνο 2014 4.769 6.471 3.274 - 14.515 

α’ εξάμηνο 2015 667 914 1 - 1.582 

β’ εξάμηνο 2015 995 248 11.477 - 12.720 

α’ εξάμηνο 2016 - - 378 - 378 

β’ εξάμηνο 2016 - - 289 - 289 

α’ εξάμηνο 2017 - - 753 - 753 

β’ εξάμηνο 2017 - - 567 - 567 

α’ εξάμηνο 2018 - - 743 986 1.729 

Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση  6.431 7.633 17.483 986 32.533 

      Αντληθέντα κεφάλαια προς διάθεση (μετά 
την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης) 6.431 7.633 17.483 986 32.533 

Συνολικό διατεθέν κεφάλαιο μέχρι 
31.12.2016 6.431 7.633 15.419 - 29.484 

Αδιάθετα κεφάλαια την 31.12.2016 - - 2.064 986 3.049 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 

 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (ποσά σε ευρώ) 

 

(88) / (90) 

 

Επεξηγήσεις : 

Σε σχέση με το εγκεκριμένο - δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο υπήρξαν επτά μεταβολές του ποσού 

και του  χρόνου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων. Ειδικότερα η πρώτη τροποποίηση  

αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 17.07.2014, η δεύτερη  με απόφαση της 

21.10.2014, η τρίτη με απόφαση  της 31.12.2014, η τέταρτη με απόφαση της 30.06.2015, η πέμπτη με 

απόφαση της 31.12.2015, η έκτη με απόφαση της 30.06.2016 και η έβδομη με απόφαση της 

30.12.2016. 

Συγκεκριμένα οι διαφοροποιήσεις κατέστησαν αναγκαίες λόγω του ότι  :  

Τα προϋπολογισθέντα αντληθέντα κεφάλαια σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο ανέρχονταν σε ποσό 

άνω των 40.000 χιλ € ενώ τα τελικά έσοδα της Δημόσιας προσφοράς ανήλθαν σε 35.134 χιλ €. 

Με την από 17.07.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναπροσαρμόσθηκε ο πίνακας 

διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων  σε 32.566 χιλ € αφού είχαν αφαιρεθεί προϋπολογιστικά 2.568 

χιλ € για δαπάνες έκδοσης. 

Με την από 21.10.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση την από 08.10.2014 

έγκριση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ομολογιακών δανείων συνολικού κεφαλαίου 65.717 χιλ 

€ για τη χρηματοδότηση των προς κατασκευή τεσσάρων αιολικών πάρκων, υπήρξε ελάττωση της ίδιας 

συμμετοχής κατά 4,1% και ως εκ τούτου έγινε ανακατανομή των προς διάθεση αντληθέντων 

κεφαλαίων αλλά και του χρόνου υλοποίησης αυτών. Το ποσό των 1.338 χιλ € που προέρχεται από την 

ανωτέρω μείωση, αποφασίσθηκε να διατηρηθεί προς κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων δαπανών που ήθελε 

προκύψουν κατά την υλοποίηση των επενδύσεων, ειδάλλως θα διατεθεί σε άλλες εν εξελίξει 

επενδύσεις αιολικών πάρκων της Εταιρείας, όπως αρχικώς είχε προβλεφθεί. 

Με την από 31.10.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τις τελικές δαπάνες 

έκδοσης που ανήλθαν σε 2.601 χιλ € αλλά και τα ποσά που διατέθηκαν στα προς κατασκευή αιολικά 

πάρκα, όπως αυτά αναλύονται στο παραπάνω πίνακα, έγινε εκ νέου τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης με κύρια διαφορά την μετατόπιση κατά ένα εξάμηνο της ολοκλήρωσης των αιολικών 

πάρκων «Λύρκειο» και «Καλογεροβούνι-Πούλος».   

Με την από 30.06.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε εκ νέου τροποποίηση στο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με κύρια διαφορά την μετατόπιση της ολοκλήρωσης των αιολικών 

πάρκων «Λύρκειο» και «Καλογεροβούνι-Πούλος» στο β’ εξάμηνο του 2016. 

Με την από 31.12.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τα τελικά ποσά που 

διατέθηκαν στα ολοκληρωμένα και προς κατασκευή αιολικά πάρκα έγινε εκ νέου ανακατανομή των 

προς διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων και τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με κύρια 

διαφορά την μετατόπιση της ολοκλήρωσης των αιολικών πάρκων «Λύρκειο» και «Καλογεροβούνι-

Πούλος» στο β’ εξάμηνο του 2017. 

Τέλος με τις από 30.06.2016 και 30.12.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τα 

ποσά που διατέθηκαν στα ολοκληρωμένα και προς κατασκευή αιολικά πάρκα έγιναν εκ νέου 

ανακατανομές των προς διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων και τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης με κύρια διαφορά την μετατόπιση της ολοκλήρωσης του αιολικού πάρκου 

«Καλογεροβούνι-Πούλος» στο α’ εξάμηνο του 2018. 

Σημειώσεις : 

Το υπόλοιπο ποσό των 3.049 χιλ € η Εταιρεία το επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης 

διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και περιλαμβάνεται στα κονδύλια 

«Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα» και «Ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα» της κατάστασης Οικονομικής θέσης  της 31.12.2016. 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 

 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (ποσά σε ευρώ) 

 

(89) / (90) 

 

                                                Κηφισιά, 26.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΣΙΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

ΑΔΤ Ξ 434814 ΑΔΤ ΑΕ 109207 ΑΔΤ ΑΑ 086054 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 

 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (ποσά σε ευρώ) 

 

(90) / (90) 

 

Ζ. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης των Εταιρικών και Ενοποιημένων 

Οικονομικών Καταστάσεων και των Οικονομικών Καταστάσεων των 

Θυγατρικών 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε ενοποιημένη και μη βάση, η Έκθεση Ελέγχου 

του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένες στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.eltechanemos.gr. 

Οι οικονομικές καταστάσεις των ενοποιούμενων εταιρειών είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, στη 

διεύθυνση www.eltechanemos.gr. 

 

 


