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Α. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΘΗΒΑΪΚΟΣ 

ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» 

Επί των οικονομικών καταστάσεων 

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

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

΄Εχουμε την τιμή να θέσουμε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2016 – 

31/12/2016. 

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, βάσει των ΔΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, 

αναφέρουμε τα εξής: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016  

Οι ζημίες μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2016 ανήλθαν σε € 4.465, ενώ για το 2015 ανήλθαν σε € 

4.600. 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2016 είναι € 44.206 ενώ στο τέλος του 2015 ήταν € 

48.671. 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2016 είναι € 765, ενώ για τη χρήση 

2015 η Εταιρεία δεν παρουσίασε καμία μεταβολή. 

ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

Η εταιρεία εντός του 2016 προχώρησε στον επανασχεδιασμό του αιολικού σταθμού, ισχύος 9.9 MW, στη θέση 

«Πευκιάς», του Δήμου Θηβαίων, της Π.Ε. Βοιωτίας και κατόπιν έκδοσης της τροποποίησης της άδειας 

εγκατάστασης αναμένεται εντός των πρώτων μηνών του 2017 να ξεκινήσει η κατασκευή του.  

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016 

Δεν υπάρχουν. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Η οικονομική κρίση ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στο χρηματοοικονομικό μοντέλο ανάπτυξης των αιολικών 

πάρκων. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι καθυστερήσεις στην είσπραξη των ήδη εγκεκριμένων επιδοτήσεων, 

όπως και αβεβαιότητα ως προς το ποσοστό επιδότησης για νέα πάρκα, που θα προσδιορίζονται στο νέο 

Αναπτυξιακό Νόμο. Σε περίπτωση μείωσης των ποσοστών επιδότησης αναμένεται η θεσμοθέτηση 

φορολογικών ενισχύσεων. Τα παραπάνω θα επιδρούσαν στο πρόγραμμα υλοποίησης των έργων και στην 

απόδοσή τους. Ορατός είναι επίσης ο κίνδυνος ανόδου των επιτοκίων δανεισμού. 

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος αντιμετωπίζει ακόμα προκλήσεις λόγω 

πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης και προσφυγών στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας, με αποτέλεσμα σημαντικά έργα να μην μπορούν να υλοποιηθούν ή να καθυστερούν σημαντικά.  
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Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 

χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 της Εταιρείας, με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού 

Ελεγκτή-Λογιστή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και 

το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη για 

αποζημίωση για την  Εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016. 

Στη συνέχεια, σας καλούμε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως 

ήτοι: 

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

2. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες 

αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που 

επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

 

Κηφισιά, 20 Απριλίου 2017 

 

 

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 

Δεκεμβρίου 2016, τις 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 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 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 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 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

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 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 

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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 

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

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άλλο Θέμα 
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Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 είχαν 

ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος είχε εκφράσει στις 24 Μαρτίου 2016 “γνώμη με 

επιφύλαξη” αναφορικά με μη λογισθείσες προσαυξήσεις ποσού € 1.650 επί ληξιπρόθεσμων φορολογικών 

υποχρεώσεων. Επίσης, στην Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων υπήρχε αναφορά 

σχετικά με λοιπές απαιτήσεις ποσού € 57.923,15 που ενέπιπταν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α 

του κωδ. Ν. 2190/1920. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω θέματα δεν επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 

4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

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

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί 

με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

 

                                                                                                                    Αθήνα,  21 Ιουνίου 2017      

                                                                                                                 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

             

 

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία       

Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι              Φώτης Σμυρνής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113                   Αρ Μ ΣΟΕΛ: 52861 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 
Σημ. 31-Δεκ-16 

 

31-Δεκ-15 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

    Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

    Ενσώματα πάγια 6 114.973 

 

62.418 

  
114.973 

 

62.418 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

    Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 74.427 

 

74.149 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 1.765 

 

1.000 

  
76.192 

 

75.149 

Σύνολο ενεργητικού 

 

191.165 

 

137.566 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

    Μετοχικό κεφάλαιο 9 60.000 

 

60.000 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 

 

(15.794) 

 

(11.329) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

44.206 

 

48.671 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

    Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

    Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 146.959 

 

88.895 

Σύνολο υποχρεώσεων 

 

146.959 

 

88.895 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 

 

191.165 

 

137.566 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 
Σημ. 

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-16  

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-15 

Έξοδα διοίκησης 11 (4.465) 

 

(4.600) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

 

(4.465) 

 

(4.600) 

(Ζημιές) προ φόρων 

 

(4.465) 

 

(4.600) 

Καθαρές (ζημιές) χρήσης 

 

(4.465) 

 

(4.600) 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

   

1-Ιαν. έως 

31-Δεκ-16  

1-Ιαν. έως 

31-Δεκ-15 

      Καθαρές (ζημιές) χρήσης 

  

(4.465)   

 

(4.600)   

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 

(καθαρά, μετά από φόρους) 

  

- 

 

- 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 

χρήσης 

  

(4.465)   

 

(4.600)   

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2015 60.000 (6.729) 53.271 

Καθαρές (ζημιές) χρήσης - (4.600) (4.600) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης (καθαρά, μετά από φόρους) - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα χρήσης - (4.600) (4.600) 

31 Δεκεμβρίου 2015 60.000 (11.329) 48.671 

    1 Ιανουαρίου 2016 60.000 (11.329) 48.671 

Καθαρό (ζημιές) χρήσης - (4.465) (4.465) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης (καθαρά, μετά από φόρους) - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα χρήσης - (4.465) (4.465) 

31 Δεκεμβρίου 2016 60.000 (15.794) 44.206 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

  
01.01.2016- 

 

01.01.2015- 

 

Σημ.   31.12.2016 

 

  31.12.2015 

Λειτουργικές Δραστηριότητες 

    Κέρδη προ φόρων 

 

(4.465) 

 

(4.600) 

Πλέον/μείον προσαρμογές για: 

    Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 

 

(278) 

 

(4.493) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 

 

58.064 

 

27.222 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 

 

53.320  18.129 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

    Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 6 (52.555) 

 

(18.129) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 

 

(52.555) 

 

(18.129) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και  

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β) 

 

765 

 

- 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

χρήσης 7 1.000 

 

1.000 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 

χρήσης 7 1.765 

 

1.000 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΆΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») δραστηριοποιείται στον 

κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Η Εταιρεία έχει συσταθεί την 13η Δεκεμβρίου 2011 και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της 

έδρας της και τα κεντρικά γραφεία της είναι στην Ερμού 25, Κηφισιά. 

Επιπρόσθετα, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται (με τη μέθοδο της πλήρους 

ενοποίησης) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και της ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 64,50%, μέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. η οποία κατέχει το 100% αυτής. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20 Απριλίου 2017 και 

τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.  

 

2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων πληροφόρησης 

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 αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Η Εταιρεία υιοθετεί για πρώτη φορά τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

Διερμηνειών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (μαζί τα “ΔΠΧΑ”) για σκοπούς σύνταξης οικονομικών 

καταστάσεων για τη χρήση που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2016, αφού έως την 31 Δεκεμβρίου 2015 συντάσσονταν 

οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Οι παρούσες 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 καθώς και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). 

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 1 ‘Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ’ και άλλων Προτύπων, η 

Εταιρεία εφάρμοσε τα ΔΠΧΑ που ισχύουν για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 στα οικονομικά 

στοιχεία από 1 Ιανουαρίου 2015. 

Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και Διερμηνίες που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και είναι 

σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2016, ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 

τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά είναι εφαρμόσιμα. 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα («ΕΛΠ») διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα ΔΠΧΑ. Κατά την σύνταξη 

των οικονομικών πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις η Διοίκηση της 

Εταιρείας διαφοροποίησε κάποιους λογιστικούς χειρισμούς και μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόζονταν στις 

οικονομικές καταστάσεις κατά ΕΓΠΛΑ, έτσι ώστε να συμμορφωθεί με τα ΔΠΧΑ. Παρόλα αυτά τα 

οικονομικά στοιχεία του 2015, στα πλαίσια των ΔΠΧΑ δεν είναι διαφορετικά από τα αντίστοιχα στοιχεία που 

έχουν δημοσιευθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα («ΕΛΠ»). 

Συμφωνία και περιγραφή της επίδρασης της μετάβασης από ΕΛΠ σε ΔΠΧΑ στα Ίδια Κεφάλαια και τα 

Αποτελέσματα της Εταιρείας παρέχεται στη Σημείωση 5. 
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Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τον κανόνα του ιστορικού κόστους.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.   

2.1.1 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 της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

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

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

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

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

προγράμματα λειτουργίας και δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν 

αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

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 της Εταιρείας.  

Τυχόν αρνητικές εξελίξεις πιθανό να έχουν επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας, στα αποτελέσματα, 

στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στις προοπτικές της και κυρίως:  

 Στην ανακτησιμότητα των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες  

 Στην πώληση ηλεκτρικής ενέργειας  

 Στην ανακτησιμότητα της αξίας ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. 

Η Διοίκηση αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις στην Εταιρεία, προκειμένου να 

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

ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων. 

2.2 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 της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση που δεν επιφέρουν 

σημαντικές μεταβολές στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας  

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 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.  

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 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» 

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

ισχύ και δεν υιοθετήθηκαν νωρίτερα από 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. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 

οικονομικές της καταστάσεις.  

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

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

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. Η Εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της καταστάσεις.  

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. 

 

2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 

πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 

 (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, εφόσον υφίστανται, 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 
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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. 

2.4 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  

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

απομείωση (βλ. σημ. 2.5). Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των 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 στην Εταιρεία 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: 

- Κτίρια 20-40 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός (εκτός αιολικών πάρκων) 10 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός αιολικών πάρκων 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. 

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 (Σημείωση 2.5). 

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. 

2.5 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 
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υπεραξία, που έχουν υποστεί απομείωση επανεκτιμούνται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού. 

2.6 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 η Εταιρεία 

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. 

2.7 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

2.8 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. 

2.9 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 

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 την οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την 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. 
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2.10 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. 

2.11 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για επίδικες αγωγές, εφόσον υφίστανται, αναγνωρίζονται όταν: υπάρχει μία παρούσα νομική ή 

τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, όταν είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί 

εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης και όταν το απαιτούμενα ποσό μπορεί να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα. 

2.12 Στρογγυλοποιήσεις 

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ 

2.13 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από παραγωγή και πώληση ενέργειας και αναγνωρίζονται κατά την περίοδο που 

παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες. 

2.14 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή 

εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 

(μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελληνική αγορά, κίνδυνο επιτοκίων, κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 

ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: 

εμπορικές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 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 την βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων. 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από ξένο νόμισμα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα παρουσίασης. Ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος ενδεχομένως να προκύψει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές. 

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

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και 

βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις. Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε διακυμάνσεις των επιτοκίων που 
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επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική της θέση καθώς και τις ταμειακές της 

ροές.  

Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των 

χρηματοδοτικών αναγκών της.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Μοναδικός πελάτης της Εταιρείας θα 

είναι ο ΛΑΓΗΕ όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του αιολικού πάρκου.  

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 την Εταιρεία. Για τη διαχείριση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, 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, η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές της 

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

κλπ.). Η Εταιρεία επιδιώκει να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα, προερχόμενα κυρίως μέσω της δραστηριότητάς 

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

Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από τη Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

(δ)  Λοιποί Κίνδυνοι– πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις  

Δεδομένης της τρέχουσας δημοσιονομικής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου, πρόσθετα φορολογικά μέτρα 

μπορεί να επιβληθούν, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη χρηματοοικονομική θέση της 

Εταιρείας.  

3.2 Διαχείριση Κεφαλαίων 

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρείας, την 

επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική της ικανότητα. 

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας θα πρέπει να αξιολογείται ο Καθαρός 

Δανεισμός (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα), εφόσον η Εταιρεία έχει δάνεια. 

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.  

Η εύλογη αξία των πελατών και των προμηθευτών προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες.  
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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 της Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις 

και υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας 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 της Εταιρείας. 

Οι εκτιμήσεις 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. 

Η Εταιρεία, για τα αιολικά πάρκα που θα εκμεταλλεύεται, θα προσδιορίσει πρόβλεψη κόστους 

απομάκρυνσης του εξοπλισμού και αποκατάστασης του χώρου, από τη στιγμή που τα αιολικά 

πάρκα θα τεθούν σε λειτουργία. 

 

(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 είναι διαφορετικό από το αρχικώς 

αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη 

φορολογία της χρήσης. 

(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 της Εταιρείας 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. 

 

5 Πρώτη εφαρμογή μετάβασης στα ΔΠΧΑ 

Η αλλαγή των λογιστικών προτύπων δεν έχει ουδεμία επίδραση στις θεμελιώδεις οικονομικές δομές ή στους 

κινδύνους της Εταιρείας και του Ομίλου, και τα οικονομικά στοιχεία του 2015, στα πλαίσια των ΔΠΧΑ δεν 

είναι διαφορετικά από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα («ΕΛΠ»). 

Όλες οι συγκρίσεις, εάν δεν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, γίνονται μεταξύ των οικονομικών στοιχείων κατά 

τα ΔΠΧΑ και εκείνων που έχουν ήδη δημοσιευτεί βάσει των ΕΛΠ, για την αντίστοιχη χρονική περίοδο ή 

ημερομηνία. 
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5.1 Εφαρμογή του ΔΠΧA 1 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2016 θα είναι οι πρώτες 

οικονομικές καταστάσεις που θα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.  Οι οικονομικές πληροφορίες για 

την χρήση του 2015 έχουν καταρτισθεί όπως περιγράφεται στην Σημείωση 2.1.  Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το 

ΔΠΧΑ 1 για την κατάρτιση των οικονομικών της καταστάσεων. 

Η ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας σε ΔΠΧΑ είναι η 1 Ιανουαρίου 2015.  Η Εταιρεία κατήρτισε τον κατά 

ΔΠΧΑ Ισολογισμό έναρξης, με αυτήν την ημερομηνία.  Η ημερομηνία αναφοράς αυτών των οικονομικών 

πληροφοριών είναι η 31 Δεκεμβρίου 2016.   

Για να καταρτισθούν αυτές οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει 

όλες τις επιβλημένες εξαιρέσεις και μερικές από τις προαιρετικές απαλλαγές, από την πλήρη αναδρομική 

εφαρμογή των ΔΠΧΑ. 

5.2 Συμφωνίες μεταξύ των ΔΠΧΑ και ΕΓΠΛΑ 

Οι ακόλουθες συμφωνίες παρουσιάζουν την επίδραση της μετάβασης στα ΔΠΧA : 

Συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων 1η Ιανουαρίου 2015 και 31η Δεκεμβρίου 2015 

 

1 Ιανουαριου 

2015 

31 Δεκεμβριου 

2015 

Ίδια Κεφάλαια σύμφωνα με τις Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) 53.271   48.671   

Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης σε ΔΠΧΑ - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 53.271 48.671 

 

Καθαρό Κέρδος Χρήσης 2015 

 
1-Ιαν. έως 

 
31-Δεκ-15 

Σύνολο Κερδών προ Φόρων σύμφωνα με τα ΕΛΠ 4.600 

Κέρδη προ Φόρων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 4.600 

Σύνολο Κερδών σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 4.600 

 

6 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  

 

Ακινητ. υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος 

  1 Ιανουαρίου 2015 44.289 44.289 

Προσθήκες εκτός από χρηματοδοτική μίσθωση 18.129 18.129 

31 Δεκεμβρίου 2015 62.418 62.418 

   1 Ιανουαρίου 2016 62.418 62.418 

Προσθήκες εκτός από χρηματοδοτική μίσθωση 52.555 52.555 

31 Δεκεμβρίου 2016 114.973 114.973 

   
   Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 62.418 62.418 

   Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 114.973 114.973 

Στα πάγια δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 



 
ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016 

(Ποσά σε ευρώ) 

 

(25) / (27) 

7 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 
   

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Ελληνικό Δημόσιο: Χρεωστικό ΦΠΑ    17.269 14.905 

Λοιπές Απαιτήσεις 

   

57.158 59.244 

Σύνολο 

   
74.427 74.149 

      Κυκλοφορούν ενεργητικό 

   

74.427 74.149 

    
74.427 74.149 

Το σύνολο των λοιπών απαιτήσεων είναι σε ευρώ. 

 

8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15 

Καταθέσεις όψεως 1.765 1.000 

Σύνολο 1.765 1.000 

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων της Εταιρείας είναι σε ευρώ. 

 

9 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Αριθμός 

μετοχών 

Μετοχικό 

κεφάλαιο Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2015 6.000 60.000 60.000 

31 Δεκεμβρίου 2015 6.000 60.000 60.000 

    
1 Ιανουαρίου 2016 6.000 60.000 60.000 

31 Δεκεμβρίου 2016 6.000 60.000 60.000 

Στη χρήση 2016 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 60.000 διαιρούμενο σε 6.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία. 

 

10 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

  31-Δεκ-16  31-Δεκ-15 

Προμηθευτές  282  80 

Δεδουλευμένα έξοδα  1.000  - 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί 

φόροι/ τέλη  7.608 

 

7.608 

Λοιπές υποχρεώσεις  113.469  81.207 

Λοιπές υποχρεώσεις - Συνδεδεμένα μέρη  24.600  - 

Σύνολο  146.959  88.895 

     

Βραχυπρόθεσμες  146.959  88.895 

Σύνολο  146.959  88.895 

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι σε ευρώ. 

 



 
ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016 

(Ποσά σε ευρώ) 

 

(26) / (27) 

11 Έξοδα ανά κατηγορία 

 
1-Ιαν. έως 31-Δεκ-16 

 

1-Ιαν. έως 31-Δεκ-15 

 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Αμοιβές τρίτων  4.400 4.400 

 

2.600 2.600 

Φόροι-Τέλη (Δημοτικοί φόροι 

κ.λπ) - - 

 

2.000 2.000 

Λοιπά 65 65 

 

- - 

Σύνολο 4.465 4.465 

 

4.600 4.600 

 

12 Φόρος εισοδήματος 

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 της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως εξής: 

 

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-16 

1-Ιαν. έως             

31-Δεκ-15 

(Ζημιές) προ φόρων (4.465) (4.600) 

   Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς 

συντελεστές για τα κέρδη (1.295) (1.334) 

   Αναμορφώσεις 

  Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς - 580 

Φορολογικές ζημιές για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 1.295 754 

Φόροι - - 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2012 - 2016. 

 

13 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που 

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις 

επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.  

 

14 Συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη 

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 με τα συνδεδεμένα 

μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:  

 31-Δεκ-16  31-Δεκ-15 

Υποχρεώσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 24.600  - 

Οι συνολικές αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών της Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2016 ανέρχονται σε ευρώ 1.000. 

 



 
ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016 

(Ποσά σε ευρώ) 

 

(27) / (27) 

15 Λοιπές σημειώσεις 

- 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 της 

Εταιρείας.  

- Δεν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τη χρήση 2016 . 

- Η Εταιρεία υποχρεούται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, 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.  

 

16 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

 

 

Κηφισιά, 20 Απριλίου 2017 
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