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∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1 – 31/12/2016 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Η ∆ΕΗ ΑΝ αποτελεί την αιχµή του οµίλου στον τοµέα των ΑΠΕ, ενός τοµέα ο οποίος γνώρισε 

αλµατώδη ανάπτυξη τα τελευταία έτη και εκ των πραγµάτων διέρχεται σε ένα µεταβατικό 

στάδιο τεχνολογικής και θεσµικής ωρίµανσης. Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο 

όλοι οι παραγωγικοί τοµείς καλούνται να αναδιαµορφώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωµα 

και αυτό µπορεί να επιτευχθεί ουσιωδώς µόνο µε τη ριζική συνδροµή του τοµέα της 

ηλεκτροπαραγωγής. Υπό αυτό το πρίσµα, η ∆ΕΗ ΑΝ καλείται να διευρύνει το ενεργειακό της 

µίγµα και να υλοποιήσει νέα έργα ΑΠΕ.  

Μετά τη λήξη της δέκατης όγδοης χρήσης της ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (από 01.01.2016 έως 

31.12.2016), έχουµε την τιµή να σας υποβάλουµε προς έγκριση, σύµφωνα µε το Καταστατικό 

της Εταιρείας, τις Οικονοµικές Καταστάσεις και τις επισηµάνσεις µας για την ανωτέρω περίοδο. 

Με βάση τις διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήµερα και όπως πιο αναλυτικά 

περιγράφεται στη σηµείωση 2.1, η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., εφεξής «Εταιρεία», συνέταξε τις 

Οικονοµικές Καταστάσεις της δέκατης όγδοης εταιρικής χρήσης της, για έκτη φόρα, σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 1 Οκτωβρίου 1998, το δε µετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται την 

31.12.16 σε Ευρώ 95.402.521, διαιρούµενο σε 95.402.521 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1 εκάστη. 

 

Οικονοµικά στοιχεία έτους 2016  

Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2016 ανήλθε σε Ευρώ 30,8 εκατ., έναντι Ευρώ 28,2 

εκατ. το 2015, αυξηµένα κατά Ευρώ 2,6 εκατ. (9,2%), γεγονός που οφείλεται στην εµφάνιση 

αυξηµένης παραγωγής από 283 GWh τo 2015 σε 308 GWh το έτος 2016. 

 

Λειτουργικά Έξοδα 

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας για το 2016 διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 7,3 εκ. έναντι των 

Ευρώ 7 εκ. το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3%%.  
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Έκτακτη Ζηµιά 

Εντός του 2016, προέκυψε ζηµιά από αποτίµηση µετοχών, ύψους Ευρώ 3,6 εκ.  

 

Μηδενικός  δανεισµός 

Η εταιρεία παρουσιάζει µηδενικό δανεισµό κατά την 31.12.2016.  

 

Κέρδη 

Το 2016 τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 14,9 εκ., έναντι των Ευρώ 16,6 εκ. το 2015, 

µειωµένα κατά Ευρώ 1,7 εκ. (10,2%), ενώ τα κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε 

Ευρώ 9,7 εκ., έναντι Ευρώ 10,7 εκ. το 2015, µειωµένα κατά Ευρώ 1,1 εκ. (10,2%).   

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 19,9 εκατ., 

έναντι Ευρώ 21,2 εκατ. το 2015, µειωµένα κατά Ευρώ 1,3 εκατ. (6,1%). Το περιθώριο EBITDA 

ανήλθε σε 65%, σε σύγκριση µε 75% το 2015. 

 

Μέρισµα  

Για τη χρήση 2016, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει προς την 

τακτική Γενική Συνέλευση τη διανοµή µερίσµατος, ποσού ευρώ 4.500.000,00.  

 

Εξέλιξη Επενδυτικού Προγράµµατος 

Η εταιρεία δεν προχώρησε σε νέες επενδύσεις κατά το έτος 2016. Ωστόσο, µέσα στο έτος 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανακατασκευή (repowering) του µικρού 

Υδροηλεκτρικού Σταθµού Λούρου και διακηρύχθηκαν δύο σηµαντικοί διαγωνισµοί για την 

ανακατασκευή (repowering)  12 Αιολικών Πάρκων.  

 

Κυριότεροι κίνδυνοι-Αβεβαιότητες 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάζονται από διάφορα είδη κινδύνων. Ειδικότερα:   

 

Κίνδυνος τιµής υλικών και ανταλλακτικών: Οι τιµές των κυριότερων υλικών και 

ανταλλακτικών που χρησιµοποιεί η Εταιρεία καθορίζονται από την εθνική και διεθνείς αγορές 

εµπορευµάτων και έχουν ως αποτέλεσµα την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύµανσης 

των σχετικών τιµών. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος:  Για τις εµπορικές απαιτήσεις η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό 

πιστωτικό κίνδυνο, δεδοµένου ότι πωλεί ηλεκτρική ενέργεια στο διασυνδεδεµένο (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) 

και µη διασυνδεδεµένο σύστηµα (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.).  Ωστόσο, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 

εξόφληση των απαιτήσεων της Εταιρείας, θα επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητά της.  
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Κίνδυνος ρευστότητας: Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας µέσω της 

παρακολούθησης και προγραµµατισµού των ταµειακών ροών, καθώς και µέσω της 

εξασφάλισης επαρκών πιστωτικών ορίων και ταµειακών διαθεσίµων.  

 

Μακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα: Οι µακροοικονοµικές συνθήκες της χώρας 

επηρεάζονται από το πλαίσιο εφαρµογής του Ν. 4336/2015 – 3ο Μνηµόνιο. Η Εταιρεία έχει 

αξιολογήσει τις επιπτώσεις που µπορεί να υπάρξουν στη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών 

κινδύνων, λόγω των µακροοικονοµικών συνθηκών στην αγορά που δραστηριοποιείται. 

 

Κίνδυνος από την έλλειψη ασφάλισης των παγίων περιουσιακών στοιχείων: Η Εταιρεία 

δεν ασφαλίζει τα εν λειτουργία πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Ωστόσο, λόγω της 

γεωγραφικής διασποράς των έργων µια ενδεχόµενη ζηµία σε µεµονωµένο έργο δεν εκτιµάται 

ότι επηρεάζει σηµαντικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας. Τα υπό κατασκευή έργα 

ασφαλίζονται από τον Ανάδοχο. ∆εν ασφαλίζονταιεπίσηςτα αποθέµατα υλικών – 

ανταλλακτικών. Οι κίνδυνοι αστικής ευθύνης ασφαλίζονται.  

 

Ανεµολογικές και Υδρολογικές συνθήκες: Η εξέλιξη των ανεµολογικών και υδρολογικών 

συνθηκών έχει σηµαντική επίδραση στην κερδοφορία της Εταιρείας. Οι διακυµάνσεις αυτές δεν 

επηρεάζουν τη µακροπρόθεσµη απόδοση των επενδύσεων της Εταιρείας, η οποία 

υπολογίζεται από µέσες τιµές ανεµολογικών και υδρολογικών δεδοµένων,  που προκύπτουν 

από επιστηµονικές µελέτες και παρατηρήσεις. 

 

Σηµαντικά γεγονότα της χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016 

 

Νέο θεσµικό πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ 

Το 2016 ψηφίστηκε ο Νόµος υπ΄αριθµ. 4414/09.08.2016 που αφορά στο νέο καθεστώς 

στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και  ΣΗΘΥΑ. Με το  Νόµο 

4414/09.08.2016 επιχειρείται η σταδιακή ενσωµάτωση και συµµετοχή των σταθµών 

παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µε τον βέλτιστο τρόπο 

σε επίπεδο κόστους-οφέλους για την κοινωνία. Το νέο θεσµικό πλαίσιο εκτιµάται ότι θα 

συµβάλλει στην πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες θα αξιοποιούν το εγχώριο 

δυναµικό για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ καιστην παρακολούθηση του 

σταθµισµένου κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ώστε να αποφεύγονται µη 

απαραίτητες ενισχύσεις  για τη λειτουργία τους.  
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Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Κατά το έτος 2016 η Εταιρεία ενισχύθηκε µε υψηλά κατηρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό 48 

ατόµων, που προσλήφθηκε µε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Κ/2014. Στις 31.12.2016 το 

συνολικό ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας ήταν 69. 

 

Προοπτικές για το 2017 

Με βάση τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έτους 2017, η Εταιρεία αναµένεται να διατηρήσει 

τον κύκλο εργασιών στα ίδια επίπεδα, ήτοι περί τα 30 εκατ. ευρώ.  

Το 2017 πρόκειται να ξεκινήσει η ανακατασκευή του ΜΥΣ Λούρος καθώς και η αντικατάσταση 

εξοπλισµού 12 Αιολικών Πάρκων. Επίσης, κατά το 2017 η Εταιρεία πρόκειται να αξιοποιήσει τα 

δικαιώµατα  µισθώσεως των 4  Γεωθερµικών πεδίων και να αναπτύξει την παραγωγή 

ενέργειας από Βιοµάζα στο Αµύνταιο, Φλώρινας. Τέλος, 25 άλλα έργα της Εταιρείας βρίσκονται 

σε διάφορα στάδια ωρίµανσης. 

 

Αµοιβές ∆ιοίκησης 

Οι αµοιβές των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 

2016 ήταν Ευρώ 28.800. 

 
 

Αθήνα 3 Απριλίου 2017 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Παναγιωτάκης Εµµανουήλ  

 Α∆Τ ΑΗ138049 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ∆ΕΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 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 ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

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

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία 

(ΦΕΚ/Β72848/23.10.2012). 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 
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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 ∆ΕΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, τη 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 31η ∆εκεµβρίου 2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο µας, για την Εταιρεία 

«∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το περιβάλλον της, δεν έχουµε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου.    

 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2017 

 

 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

Σπυρίδων Κων. Γκρούϊτς (ΑΜ ΣΟΕΛ 2793)  

Baker Tilly Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.  

(ΑΜ ΣΟΕΛ 176) 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημειώσεις 31.12.2016   31.12.2015 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό           

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 17   170.800.042   175.701.646 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 18   414.006   407.814 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 19   991.994   1.276.045 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 19   9.217.843   9.464.939 

Απαιτήσεις από ομολογιακό δάνειο 25   3.404.984   4.096.914 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 26   547.539   551.500 

Διαθέσιμα προς πώληση 20   386.667   3.720.000 

Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού     185.763.075   195.218.857 

            

Κυκλοφορούν ενεργητικό           

Αποθέματα 22   597.168   750.015 

Εμπορικές Απαιτήσεις 23   22.580.988   17.911.513 

ΦΠΑ εισπρακτέος     2.552.170   2.364.621 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 27   49.797.354   44.780.281 

Απαιτήσεις από ομολογιακό δάνειο 25   0   2.520.008 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 24   4.405.068   853.481 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού     79.932.748   69.179.920 

            

Σύνολο Ενεργητικού     265.695.823   264.398.777 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (συνέχεια) 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό Κεφάλαιο 28   95.402.521   95.402.521 

Αποθεματικά υπέρ το άρτιο     55.334.815   55.334.815 

Λοιπά Αποθεματικά 29   27.324.054   26.591.554 

Αποτελέσματα εις νέο     46.559.377   40.977.299 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων     224.620.766   218.306.189 

            

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 37   19.314.650   21.092.909 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού     13.958   13.958 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16   13.039.975   11.542.733 

Επιχορηγήσεις 33   4.305.397   4.513.376 

Πρόβλεψη κόστους αποξήλωσης 31   1.828.624   3.563.706 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων     38.502.604   40.726.682 

            

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Εμπορικές υποχρεώσεις 34   1.746.582   3.033.906 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 35   0   607 

Φόρος Εισοδήματος πληρωτέος     0   1.564.876 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 32 

    

  

  

825.871 766.517 

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων     2.572.452   5.365.906 

            

Σύνολο υποχρεώσεων     41.075.057   46.092.589 

            

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   
  

265.695.823   264.398.777 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2016 
 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016 

 

  Σημειώσεις 31.12.2016   31.12.2015 

          

Έσοδα από πώληση  ενέργειας 5 30.813.956   28.199.599 

    30.813.956   28.199.599 

Έξοδα          

Αμοιβές προσωπικού και λοιπών συνεργατών 6 2.494.443   2.458.562 

Αποσβέσεις παγίων 7,17,18 6.568.203   6.398.841 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 33 (207.979)   (170.287) 

Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης 10 2.761.297   2.742.790 

Φόροι και τέλη 11 212.316   128.409 

3% υπέρ OTA   811.602   836.539 

Παροχές τρίτων 12 1.028.023   795.826 

Αμοιβές τρίτων 13 824.672   477.432 

Προβλέψεις 14 (1.032.087)   (345.622) 

(Κέρδη)/Ζημίες χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 20 3.613.333   0 

Λοιπά έξοδα 15 179.054   (128.863) 

Κέρδη/(ζημίες) εκμετάλλευσης   13.561.078   15.005.971 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 8 (2.233.158)   (102.215) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 9 3.534.466   1.708.029 

    1.301.308   1.605.814 

Κέρδη προ φόρων   14.862.386   16.611.785 

Φόρος εισοδήματος 16 (5.197.502)   (5.937.778) 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους   9.664.884   10.674.008 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών 

Καταστάσεων. 

 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

 

    31.12.2016   31.12.2015 

Κέρδη /(ζημίες) χρήσης   9.664.884   10.674.007 

          

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες)         

Λοιπές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα που μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους         

          

Κέρδη/(ζημίες) από αποτίμηση στην εύλογη αξία των 

διαθεσίμων προς πώληση. 20 280.000   (280.000) 

Φόρος που αναλογεί  16 (81.200)   81.200 

Καθαρές λοιπές συνολικές (ζημιές)/ εισοδήματα που 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες 

περιόδους   198.800   (198.800) 

          

Λοιπές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα που δε μεταφέρονται 

στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους         

          

Αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων  0   (1.442.072) 

Φόρος που αναλογεί  0   401.171 

Προσαρμογή φόρου λόγω αλλαγής συντελεστή φόρου 

εισοδήματος   0   (834.343) 

Καθαρές λοιπές συνολικές (ζημιές)/κέρδη που δε 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες 

περιόδους  0   (1.875.244) 

          

Λοιπές συνολικές (ζημιές)/κέρδη χρήσης, μετά από φόρους   198.800   (2.074.044) 

          

Σύνολο συγκεντρωτικών (ζημιών/κερδών χρήσης μετά από 

φόρους   9.863.684   8.599.963 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2016 – 31/12/2016 

    

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 
  

Διαφορά 

έκδοσης 

μετοχών υπέρ 

το άρτιο 

  
Τακτικό 

Αποθεματικό 
  

Αποθεματικό 

Αναπροσαρμογής  

παγίων 

Αποθεματικό 

από εύλογη 

αξία 

διαθέσιμων 

προς πώληση 

Αποτελέσματα εις 

νέο 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015   95.233.016   55.334.815   1.752.003   26.540.320 0 30.846.073 209.706.226 

 Καθαρά κέρδη χρήσης   0   0   0       10.674.008 10.674.008 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   0   0   0   (1.875.245) (198.800) 0 (2.074.045) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/ (ζημιές) χρήσης, μετά από 

φόρους 

  
0   0   0   (1.875.245) (198.800) 10.674.008 8.599.963 

                        

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού   0   0   376.931   0 0 (376.931) 0 

Λοιπές κινήσεις   169.505   0   0   (3.654) 0 (165.851) 0 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015   95.402.521   55.334.815   2.128.934   24.661.421 (198.800) 40.977.299 218.306.189 

                        

Καθαρά κέρδη χρήσης    0   0   0   0 0 9.664.884 9.664.884 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) χρήσης, μετά από φόρους   0   0   0   0 198.800 0 198.800 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/ (ζημιές) χρήσης, μετά από 

φόρους 

  
95.402.521   55.334.815   2.128.934   24.661.421 0 50.642.183 228.169.874 

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού   0   0   533.700   0 0 (533.700) 0 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου   0   0   0   0 0 0 0 

Μερίσματα   0   0   0   0 0 (3.549.107) (3.549.107) 

Λοιπές κινήσεις   0   0   0   0 0 0 0 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016   95.402.521   55.334.815   2.662.634   24.661.421 0 46.559.376 224.620.767 
 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2016-31/12/2016 

  

 Σημειώσεις 

  
31.12.2016   31.12.2015 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες           

Κέρδη /(Ζημιές) προ φόρων     14.862.386   16.611.785 

 Πλέον /μείον προσαρμογές για:           

Αποσβέσεις παγίων 7, 17, 18   6.568.203 6.398.841 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 33   (207.979) (170.287) 

Αναπροσαρμογή παγίων λόγω κόστους αποξήλωσης     (408.112) 0 

Πιστωτικοί τόκοι και μερίσματα 9   (3.534.466) (1.708.029) 

Χρεωστικοί τόκοι 8   2.233.158 102.215 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 14   135.795 174.087 

Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών 14   601.147 65.401 

Απομείωση παγίων 15   0 0 

Πρόβλεψη απομείωσης διαθεσίμων προς πώληση 
20   3.333.333 0 

Χρηματοοικονομικό κόστος/ Αντιλογισμός πρόβλεψης αποξήλωσης 8, 31   (1.769.028) (510.000) 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης     21.814.438   20.964.013 

            

(Αύξηση)/μείωση σε:           

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     0   0 

Εμπορικές απαιτήσεις     (4.669.475)   (3.593.106) 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις     (3.739.136)   730.388 

Αποθέματα     17.052   (94.002) 

(Αύξηση)/μείωση σε:     

 

    

Εμπορικές Υποχρεώσεις     (1.335.283)   (24.137.189) 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     (1.778.260)                  21.092.909    

Δουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις (μη συμπεριλαμβανομένων των τόκων)     59.353   (82.001) 

Πληρωμές φόρων εισοδήματος     (5.400.628)   (2.265.265) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες     4.968.062   12.615.748 

            

Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες           

Είσπραξη τόκων και μερισμάτων     1.756.206   1.433.280 

Είσπραξη φόρων     0   0 

Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 17,18   (1.264.724)   (2.750.475) 

Καθαρή μεταβολή από απαίτηση ομολογιακού δανείου     3.211.937   0 

Πληρωμή μερισμάτων     (3.549.107)   0 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και διαθέσιμα προς πώληση 19 , 20   (70.000)   (4.000.000) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες     84.312   (5.317.195) 

            

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες           

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού     (608)   4 

Πληρωμή τόκων     (34.693)   (1.200) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     (35.302)   (1.196) 

            

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων     5.017.072   7.297.357 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 27   44.780.282   37.482.925 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 27   49.797.355   44.780.282 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

H Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας» και τον διακριτικό τίτλο «∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το έτος 1998 µε 

πεντηκονταετή διάρκεια. 

 

Σκοπός της Εταιρείας είναι η µελέτη, ο σχεδιασµός, η κατασκευή, επίβλεψη, εγκατάσταση, 

οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση, επέκταση, διαχείριση και εκµετάλλευση έργων και σταθµών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας οποιασδήποτε πηγής, 

κάθε σχετική προς τα ανωτέρω δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, η αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας της, η ίδρυση εταιρειών, ως και η µε οποιονδήποτε τρόπο σύµπραξη ή και 

συµµετοχή σε κάθε είδους και εθνικότητας εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 

οποιουδήποτε τύπου µε όµοιους, συναφείς ή επ’ ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπούς, 

στην ηµεδαπή ή και στην αλλοδαπή. 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Καποδιστρίου 3 στην Αγία Παρασκευή, Αττική, 

Ελλάδα.  

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧA»), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB, και έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις 

της χρήσης 2016, την 3η Απριλίου 2017. Οι οικονοµικές καταστάσεις τελούν υπό την αίρεση της 

έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους 

(εκτός από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τις επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση οι 
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οποίες αποτιµήθηκαν σε εύλογες αξίες). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ 

και όλα τα κονδύλια στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά.  

 

 

2.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων βάσει των ∆ΠΧΑ απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να προβαίνει 

σε εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και 

παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται 

κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις 

εκτιµήσεις αυτές. Οι εκτιµήσεις βασίζονται στην εµπειρία της ∆ιοίκησης συµπεριλαµβανοµένων 

των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναµενόµενα υπό κανονικές 

συνθήκες. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά 

προκειµένου να ανταποκρίνονται στα δεδοµένα που υπάρχουν και να συµπεριλαµβάνουν τους 

εκάστοτε κινδύνους. Οι σηµαντικότερες κρίσεις και εκτιµήσεις αναφορικά µε γεγονότα των 

οποίων η εξέλιξη θα µπορούσε να µεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των οικονοµικών 

καταστάσεων κατά την επόµενη δωδεκάµηνη περίοδο είναι τα εξής: 

 

Εύλογες αξίες και ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

 

Η Εταιρεία αποτιµά τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία σε αναπροσαρµοσµένες αξίες 

(εκτιµώµενες εύλογες αξίες) όπως αυτές προσδιορίζονται από εταιρεία ανεξάρτητων εκτιµητών. 

Ανεξάρτητες εκτιµήσεις εκτελούνται περιοδικά (κάθε 3-5 χρόνια). Ο προσδιορισµός των εύλογων 

αξιών των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων, 

παραδοχών και κρίσεων αναφορικά µε την κυριότητα, αξία εν χρήσει καθώς και την ύπαρξη 

τυχόν οικονοµικής, λειτουργικής και φυσικής απαξίωσης των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. Επιπλέον, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις αναφορικά µε την συνολική και 

εναποµείνουσα ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων παγίων οι οποίες υπόκεινται σε περιοδική 

επανεξέταση. Οι συνολικές ωφέλιµες ζωές όπως αυτές έχουν εκτιµηθεί περιλαµβάνονται 

παρακάτω: 
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Αποµείωση  παγίων περιουσιακών στοιχείων  

 

Η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, εκτιµά την ύπαρξη ή µη ενδείξεων 

αποµείωσης των µακροπρόθεσµων περιουσιακών της στοιχείων. Ο προσδιορισµός ύπαρξης 

ενδείξεων αποµείωσης απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να προβεί σε εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις 

αναφορικά µε εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες, τον βαθµό στον οποίο επηρεάζουν την 

ανακτησιµότητα των περιουσιακών της στοιχείων καθώς και κρίσεις αναφορικά µε και τον 

προσδιορισµό των ανεξάρτητων µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών.  

 

Για τον προσδιορισµό της Εύλογης Αξίας των γηπέδων, κτιρίων και λοιπού εξοπλισµού 

εφαρµόστηκε η Προσέγγιση της Αγοράς από επαγγελµατίες εκτιµητές (τεκµηρίωση µε βάση τις 

συνθήκες της αγοράς). Σε κτίρια ειδικών χρήσεων, µηχανήµατα και τεχνικά έργα, ο 

προσδιορισµός της εύλογης αξίας έγινε µε βάση την Προσέγγιση του Κόστους, και ειδικότερα 

µε τη µέθοδο του αναπόσβεστου κόστους αντικατάστασης, στα πλαίσια της οποίας έγιναν οι 

προσαρµογές που χρειάζεται ώστε να αντανακλούν τη φυσική, λειτουργική και οικονοµική 

απαξίωσή τους. 

 

Κόστος αποξήλωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων  

 

Βάσει των διατάξεων του ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία», η αξία κτήσης ενός 

παγίου περιουσιακού στοιχείου περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και την αρχική εκτίµηση για τις 

απαιτούµενες δαπάνες αποξήλωσης και αποµάκρυνσης του περιουσιακού στοιχείου αυτού. Οι 

δαπάνες αυτές ποσοτικοποιούνται και αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις».  

 

 

Κτίρια και Τεχνικά έργα  30 έως 50 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί 25

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής 15 έως 50

Σταθμοί παραγωγής ΑΠΕ 25

Μεταφορικά μέσα 15

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 έως 25
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Προβλέψεις για κινδύνους από αγωγές τρίτων 

 

Η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για κινδύνους που αφορούν σε αγωγές τρίτων κατά της 

Εταιρείας και για των οποίων η έκβαση ενδέχεται να οδηγήσει σε εκροή πόρων για το 

διακανονισµό τους. Η πρόβλεψη σχηµατίζεται µε βάση το αγώγιµο ποσό και την πιθανότητα 

έκβασης της δικαστικής διαµάχης.  

 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος και αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων 

 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος για την κλειόµενη χρήση καθώς και για προηγούµενες 

χρήσεις υπολογίζεται µε βάση τα ποσά που εκτιµάται ότι θα καταβληθούν στις φορολογικές 

αρχές, χρησιµοποιώντας τους θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο 

εισοδήµατος για κάθε χρήση όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήµατος και τους 

εκτιµώµενους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους των 

ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, στη βάση ευρηµάτων προηγούµενων φορολογικών ελέγχων. 

Ως εκ τούτου, η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά 

ποσά τα οποία έχουν καταχωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις αναγνωρίζονται επί των φορολογικών ζηµιών στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα 

προκύψουν φορολογικά κέρδη έναντι των οποίων οι ζηµίες δύνανται να συµψηφιστούν. Οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που θα αναγνωριστούν απαιτούν σηµαντική κρίση της 

∆ιοίκησης αναφορικά µε το ύψος και τον χρόνο πραγµατοποίησης µελλοντικών φορολογητέων 

κερδών.  
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των ακόλουθων λογιστικών αρχών: 

 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης µειωµένα µε τις 

επιχορηγήσεις που λαµβάνονται, µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και µε τις τυχόν αποµειώσεις 

της αξίας τους. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την 

απόκτηση των στοιχείων. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που προκύπτουν από δανεισµό κεφαλαίων 

που χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση κατασκευής ή αγοράς ενσώµατων παγίων 

προσαυξάνουν το κόστος κτήσης των παγίων αυτών. 

 Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αποτιµώνται σε 

εύλογες αξίες µείον σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις. Εκτιµήσεις της εύλογης αξίας 

πραγµατοποιούνται σε περιοδική βάση από ανεξάρτητους εκτιµητές (κάθε τρία µε πέντε χρόνια) 

προκειµένου να διασφαλίζεται ότι, η εύλογη αξία δεν διαφέρει σηµαντικά από το αναπόσβεστο 

υπόλοιπο. Η εκτίµηση των παγίων διενεργήθηκε µε βάση τα δεδοµένα την 31 ∆εκεµβρίου 2014. 

Κάθε αύξηση της αξίας πιστώνεται σε αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια, καθαρή από 

αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος. Κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής οι 

σωρευµένες αποσβέσεις συµψηφίζονται µε την προ αποσβέσεων λογιστική αξία τους και τα 

καθαρά ποσά επαναδιατυπώνονται σύµφωνα µε τα αναπροσαρµοσµένα ποσά. Τυχόν µειώσεις 

πρώτα συµψηφίζουν υπεραξίες που προκύπτουν από προηγούµενες αναπροσαρµογές και κατά 

το εναποµείναν ποσό βαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως. Κατά την αποµάκρυνση ενός 

αναπροσαρµοσµένου ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου, το αντίστοιχο τµήµα της 

αναγνωρισθείσας υπεραξίας µεταφέρεται από το αποθεµατικό στα αποτελέσµατα εις νέο. Οι 

επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας 

πραγµατοποιούνται. Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται εφόσον ικανοποιούνται τα 

κριτήρια αναγνώρισής τους ως περιουσιακά στοιχεία. Για όλα τα πάγια που αποσύρονται, η αξία 

κτήσεώς τους και οι σχετικές αποσβέσεις τους, διαγράφονται κατά την πώληση ή απόσυρσή 

τους. Κάθε κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαµβάνεται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων. 
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Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνουν κυρίως λογισµικά προγράµµατα.  

 

Λογισµικά προγράµµατα 

 

Τα λογισµικά προγράµµατα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον σωρευµένες αποσβέσεις και 

αποµειώσεις. Σε περίπτωση απόσυρσης ή πώλησης, η αξία κτήσεως και οι αποσβέσεις, 

διαγράφονται. Κάθε κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από τη διαγραφή περιλαµβάνεται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων. Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου 

απόσβεσης και εντός περιόδου πέντε ετών. 

 

Κόστος ∆ανεισµού 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κόστη δανεισµού που σχετίζονται άµεσα µε την αγορά, 

κατασκευή ή την παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου το οποίο χρειάζεται µία σηµαντική 

περίοδο ώστε να καταστεί διαθέσιµο προς χρήση ή πώληση κεφαλαιοποιούνται ως µέρος του 

κόστους κτήσης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Η λογιστική αυτή αρχή εφαρµόζεται επί 

παγίων που αναγνωρίζονται από την 1 Ιανουαρίου 2009 εφεξής (νέες κατασκευές). Όλα τα 

υπόλοιπα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται. 
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Επενδύσεις σε Θυγατρικές και Συγγενείς Επιχειρήσεις 

 

Στις οικονοµικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 

αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µειωµένες  µε τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

 

Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σε εφαρµογή της παραγράφου 

10 του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 και στη βάση ότι η εταιρεία είναι θυγατρική της ∆ΕΗ 

Α.Ε., δεν υπάρχουν λοιποί µέτοχοι ώστε να έχουν αντιρρήσεις επ’ αυτού και η µετοχή της δεν 

διαπραγµατεύεται δηµόσια (σε εγχώριο ή αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε εξωχρηµατιστηριακή 

αγορά που περιλαµβάνει τοπικές και περιφερειακές αγορές). Η ∆ΕΗ Α.Ε. ετοιµάζει ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις βάσει ∆ΠΧΑ, στις οποίες ενοποιείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές της. Οι 

ενοποιηµένες αυτές καταστάσεις είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα www.dei.gr.  

 

Αποµείωση Μη Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Η Εταιρεία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, εκτιµά την ύπαρξη ή µη ενδείξεων αποµείωσης των 

περιουσιακών της στοιχείων. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν ενδείξεις, η Εταιρεία υπολογίζει το 

ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας πώλησης του περιουσιακού 

στοιχείου ή της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (µετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης) 

και της αξίας εν χρήσει. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται σε επίπεδο εξατοµικευµένου 

περιουσιακού στοιχείου εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο αυτό δεν παράγει ταµειακές εισροές οι 

οποίες να είναι ανεξάρτητες από αυτές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή οµάδας περιουσιακών 

στοιχείων. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό 

του, τότε θεωρείται ότι η αξία του έχει αποµειωθεί και προσαρµόζεται στο ύψος του ανακτήσιµου 

ποσού του. Η αξία εν χρήσει υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης το οποίο αντανακλά 

τρέχουσες εκτιµήσεις της χρονικής αξίας του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε το 

συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο. Η εύλογη αξία πώλησης (µετά την αφαίρεση των εξόδων 

πώλησης) προσδιορίζεται βάσει της, κατά περίπτωση, εφαρµογής ενός µοντέλου αποτίµησης. Οι 

ζηµίες αποµείωσης από συνεχιζόµενη λειτουργία αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Σε 

κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εξετάζεται το κατά πόσο ζηµίες αποµείωσης που είχαν 

αναγνωριστεί στο παρελθόν υφίστανται πλέον ή έχουν µειωθεί. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, 

πραγµατοποιείται επαναπροσδιορισµός του ανακτήσιµου ποσού του περιουσιακού στοιχείου. 
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Ζηµίες αποµείωσης οι οποίες έχουν αναγνωριστεί στο παρελθόν, αντιλογίζονται µόνο σε 

περίπτωση όπου υπάρχουν αλλαγές στις εκτιµήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τον 

προσδιορισµό του ανακτήσιµου ποσού από την αναγνώριση της τελευταίας ζηµίας αποµείωσης. 

Το αυξηµένο υπόλοιπο του περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από τον αντιλογισµό της 

ζηµίας αποµείωσης, δεν µπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο που θα είχε προσδιοριστεί (µείον 

αποσβέσεις), εάν η ζηµία αποµείωσης δεν είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν. Ο αντιλογισµός της 

αποµείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης εκτός εάν το συγκεκριµένο περιουσιακό 

στοιχείο αποτιµάται σε εύλογες αξίες, οπότε ο αντιλογισµός αντιµετωπίζεται ως αύξηση της ήδη 

αναγνωρισµένης υπεραξίας. Μετά τον αντιλογισµό αυτό, οι αποσβέσεις του συγκεκριµένου 

περιουσιακού στοιχείου προσαρµόζονται έτσι ώστε το αναθεωρηµένο υπόλοιπο (µείον την 

υπολειµµατική αξία) να επιµεριστεί ισόποσα σε µελλοντικές περιόδους βάσει της 

υπολειπόµενης ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 

 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα (απαιτήσεις / υποχρεώσεις) 

 

Α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Αρχική αναγνώριση και επιµέτρηση 

 

Κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

πραγµατοποιείται κατηγοριοποίησή τους στις παρακάτω κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων:  

• δάνεια και απαιτήσεις 

• χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων   

• διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

 

Η κατηγοριοποίηση των  χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων πραγµατοποιείται από 

τη ∆ιοίκηση ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και το σκοπό για τον οποίο το µέσο αποκτήθηκε. 

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους 

η οποία αποτελεί συνήθως το κόστος απόκτησης πλέον, στις περιπτώσεις των επενδύσεων 

που δεν αποτιµώνται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, των άµεσων δαπανών 

συναλλαγής.  
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Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαµβάνουν εµπορικές 

απαιτήσεις, λοιπές απαιτήσεις και διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία. 

 

∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  

Οι αγορές και οι πωλήσεις των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής, την ηµεροµηνία δηλαδή στην οποία η 

εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι 

διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη 

και ζηµίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε ιδιαίτερο κονδύλι στα ίδια κεφάλαια. Κατά την 

πώληση ή τη διαγραφή ή την αποµείωση της επένδυσης τα σωρευµένα κέρδη ή ζηµίες 

µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που 

εµπορεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά προκύπτει από την σχετική 

χρηµατιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Αναφορικά µε τις 

επενδύσεις που δεν εµπορεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση 

σχετικές τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αµφοτεροβαρείς 

συναλλαγές παρόµοιων επενδύσεων, αναφορά στη χρηµατιστηριακή αξία µίας άλλης 

επένδυσης µε παρεµφερή χαρακτηριστικά µε αυτά της αποτιµώµενης, ανάλυση 

προεξοφληµένων χρηµατοροών και µοντέλα αποτίµησης επενδύσεων. Όταν η εύλογη αξία δεν 

µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, οι επενδύσεις αποτιµούνται στο κόστος κτήσης τους. 

Εάν υφίσταται αποµείωση σε διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις, το ποσό της αποµείωσης 

υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσης (καθαρή από τυχόν αποπληρωµές 

κεφαλαίου και αποσβέσεις) και της τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης 

που αναγνωρίστηκαν στο παρελθόν στα αποτελέσµατα χρήσης. Το ποσό της αποµείωσης 

µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα χρήσης. Ζηµίες αποµείωσης που έχουν 

αναγνωρισθεί στο παρελθόν στα αποτελέσµατα και αφορούν επενδύσεις σε µετοχικούς τίτλους 

δεν αντιστρέφονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Αντιλογισµοί αποµειώσεων που αφορούν 

οµόλογα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης 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. 
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Απαιτήσεις και δάνεια 

 

Αφορά σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε προσδιοριζόµενες ροές τα οποία δεν είναι 

εισηγµένα σε ενεργή αγορά. Αυτά τα στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση 

την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη ή ζηµίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της 

χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της 

διαδικασίας απόσβεσης. 

 

Αποµείωση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων  

 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού τα δεδοµένα αναφορικά µε το κατά πόσον 

η αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων έχει αποµειωθεί.  

 

Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

 

Εφόσον υφίστανται αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης απαιτήσεων και δανείων που 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, το ποσό της ζηµίας αποµείωσης υπολογίζεται ως η 

διαφορά µεταξύ του υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών (µη συµπεριλαµβανοµένου πιστωτικών ζηµιών που 

δεν έχουν πραγµατοποιηθεί). Οι ταµειακές ροές προεξοφλούνται χρησιµοποιώντας το αρχικό 

πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου (το πραγµατικό επιτόκιο που 

υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου). Το υπόλοιπο του στοιχείου αυτού 

µπορεί να αποµειωθεί είτε µέσω διαγραφής είτε µέσω αναγνώρισης πρόβλεψης. Η τρέχουσα 

αξία του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου µειώνεται µέσω χρησιµοποίησης πρόβλεψης και η 

ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η Εταιρεία αρχικά εξετάζει εάν 

υφίστανται αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης σε επίπεδο εξατοµικευµένων στοιχείων τα 

οποία θεωρούνται σηµαντικά, ενώ τα στοιχεία τα οποία δεν θεωρούνται σηµαντικά 

οµαδοποιούνται και εξετάζονται στο σύνολο τους. Σε περίπτωση που συµπεραίνεται ότι δεν 

υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ύπαρξης αποµείωσης για κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο, 

ανεξάρτητα από την σηµαντικότητα του, το στοιχείο αυτό συµπεριλαµβάνεται στην αξιολόγηση 

αποµείωσης οµάδων περιουσιακών στοιχείων µε παρόµοιους πιστωτικούς κινδύνους. 

Εξατοµικευµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία εξετάζονται για αποµείωση και για τα 

οποία ζηµίες αποµείωσης συνεχίζουν να αναγνωρίζονται, δεν συµπεριλαµβάνονται σε 
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οµαδοποιηµένη εξέταση στοιχείων. Εάν σε µεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της αποµείωσης 

µειωθεί και η µείωση αυτή µπορεί να συσχετισθεί µε κάποιο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα 

µεταγενέστερα της αναγνώρισης της ζηµίας αποµείωσης, το ποσό της ζηµίας που 

αναγνωρίστηκε στο παρελθόν αντιλογίζεται. Μεταγενέστεροι αντιλογισµοί ζηµιών αποµείωσης 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τον βαθµό όπου το υπόλοιπο του στοιχείου 

δεν υπερβαίνει το αναπόσβεστο κόστος του κατά την ηµεροµηνία του αντιλογισµού. 

 

Αποθέµατα 

 

Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν αναλώσιµα υλικά και ανταλλακτικά. 

 

Αναλώσιµα υλικά και ανταλλακτικά 

Τα αναλώσιµα υλικά και ανταλλακτικά αποτιµώνται στην χαµηλότερη µεταξύ της τιµής κτήσεως 

και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, η δε τιµή κτήσεως προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας 

τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου. Τα υλικά καταχωρούνται στα αποθέµατα κατά την 

αγορά τους και εξοδοποιούνται ή κεφαλαιοποιούνται, κατά την χρησιµοποίησή τους. 

Σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποµείωση της αξίας τους µε βάση το ανακτήσιµο ποσό από τη 

χρήση των εν λόγω υλικών. 

 

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 

 

Οι προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη 

µικρότερη των τριών µηνών θεωρούνται ως χρηµατικά διαθέσιµα. 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο αντανακλά την αξία των µετοχών της Μητρικής Εταιρείας που έχουν 

εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Πρόσοδοι πλέον της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή 

καταχωρούνται στη «∆ιαφορά υπέρ το Άρτιο», στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα τα οποία 

σχετίζονται άµεσα µε την έκδοση νέων µετοχών αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση 

αφαιρετικά των προσόδων. 
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Έντοκα ∆άνεια και Πιστώσεις 

 

Τα δάνεια και οι πιστώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, το οποίο αντανακλά την εύλογη 

αξία του ληφθέντος ποσού µειωµένη κατά τα έξοδα σύναψης των σχετικών δανειακών 

συµβάσεων. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου των 

πραγµατικών επιτοκίων. Για τον υπολογισµό του αναπόσβεστου κόστους λαµβάνονται υπόψη 

κάθε είδους έξοδα έκδοσης δανείων και πιστώσεων. 

 

Από-αναγνώριση Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

 

Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις (ή κατά περίπτωση το µέρος µίας χρηµατοοικονοµικής 

απαίτησης ή το µέρος µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων) από-αναγνωρίζονται 

όταν (1) τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει, (2) η Εταιρεία 

διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού 

αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς 

σηµαντική καθυστέρηση υπό την µορφή σύµβασης µεταβίβασης και (3) η Εταιρεία έχει 

µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού 

ενώ παράλληλα είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) 

δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον 

έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής 

ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει 

µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριµένου 

στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθµό της συνεχιζόµενης 

συµµετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόµενη συµµετοχή η οποία 

έχει τη µορφή εγγύησης επί του µεταβιβαζόµενου στοιχείου αποτιµάται στην χαµηλότερη αξία 

µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου ποσού που µπορεί 

η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό την µορφή 

δικαιωµάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένου και 

δικαιωµάτων που διακανονίζονται ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής της Εταιρείας 

είναι η αξία του µεταβιβαζόµενου στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, µε 

εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιµάται σε 

εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη συµµετοχή της Εταιρείας περιορίζεται στην χαµηλότερη 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά) 

27 
 

µεταξύ της εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή άσκησης του 

δικαιώµατος. 

 

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις  

 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις από-αναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση διακόπτεται, 

ακυρώνεται ή εκπνέει. Στην περίπτωση όπου µία υφιστάµενη υποχρέωση αντικαθίσταται από 

µία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση 

όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους µίας υφιστάµενης υποχρέωσης, τότε από-

αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται µία νέα υποχρέωση και η διαφορά που 

προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

 

Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

απεικονίζεται στον ισολογισµό µόνο όταν η Εταιρεία έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και 

προτίθεται να τις συµψηφίσει σε καθαρή βάση µεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό 

στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

 

Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες 

Απαιτήσεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές, βάσει συµβάσεων ή 

τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η 

εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα 

αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για την διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά 

οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 
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Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίων Στοιχείων 

 

Η Εταιρεία λαµβάνει επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση (µέσω 

του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων του Ελληνικού Κράτους) προκειµένου να 

χρηµατοδοτήσει συγκεκριµένα έργα τα οποία εκτελούνται εντός συγκεκριµένων χρονικών 

περιόδων. Οι επιχορηγήσεις λογιστικοποιούνται κατά την είσπραξή τους και απεικονίζονται 

στον ισολογισµό ως έσοδα εποµένων χρήσεων. Η απόσβεση λογίζεται βάσει της 

υπολειπόµενης ωφέλιµης ζωής των αντίστοιχων παγίων και περιλαµβάνεται στις αποσβέσεις 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  

 

Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος) 

 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 

 

Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει 

βάσει των κερδών της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών της Εταιρείας όπως 

αναµορφώνονται στις φορολογικές δηλώσεις καθώς και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους 

και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύµφωνα µε τους 

θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 

υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της 

φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του 

ενεργητικού ή παθητικού σε µία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την 

στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή 

ζηµία. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες 

προσωρινές διαφορές και µεταφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζηµίες, στο 

βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα 
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χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων 

αχρησιµοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών. 

∆εν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση στην περίπτωση που αυτή προκύπτει 

από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε µια συναλλαγή που 

δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό 

κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

επανεκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού και µειώνονται στο βαθµό που δεν 

θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µέρος ή το 

σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα 

ανακτηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και 

φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ 

ευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα καταχωρείται απ’ ευθείας στα λοιπά συνολικά 

εισοδήµατα και όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  

 

Αναγνώριση Εσόδων 

 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν 

στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από πωλήσεις 

ηλεκτρικής ενέργειας λογίζονται στη χρήση που αφορούν. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών 

αναγνωρίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών που παρέχονται και το 

βαθµό όπου η αντίστοιχη απαίτηση θα εισπραχθεί. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση 

την λογιστική αρχή του δεδουλευµένου, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν τα 

µερίσµατα αυτά έχουν εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα της εταιρείας που τα διανέµει. 

 

Μισθώσεις  

 

Ο καθορισµός του κατά πόσο µία συναλλαγή εµπεριέχει µίσθωση ή όχι βασίζεται στην ουσία της 

συναλλαγής κατά την ηµεροµηνία σύναψης της σχετικής σύµβασης, δηλαδή κατά πόσο η 

εκπλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από τη χρησιµοποίηση ενός ή περισσοτέρων 

περιουσιακών στοιχείων ή κατά πόσο η συναλλαγή εκχωρεί δικαιώµατα χρήσης του 

περιουσιακού στοιχείου.  
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Η Εταιρεία ως µισθωτής 

 

Περιπτώσεις µισθώσεων περιουσιακών στοιχείων από τρίτους όπου η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει 

όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου αντιµετωπίζονται 

ως λειτουργικές και τα µισθώµατα αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε 

σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

Η Εταιρεία ως εκµισθωτής 

 

Περιπτώσεις εκµισθώσεων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους όπου η Εταιρεία δεν µεταβιβάζει 

όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου 

αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές και τα µισθώµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

Μεταγενέστερα Γεγονότα 

 

Μεταγενέστερα γεγονότα που παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για την κατά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού περιουσιακή κατάσταση και θέση της Εταιρείας και πληρούν τα κριτήρια 

αναγνώρισής τους, αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση 

γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

∆ιανοµή Μερισµάτων 

 

Τα µερίσµατα προς τους µετόχους της Εταιρείας καταχωρούνται στις Οικονοµικές καταστάσεις 

ως υποχρέωση τη περίοδο εκείνη την οποία η πρόταση διανοµής της ∆ιοίκησης εγκρίνεται από 

την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων.  
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4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν µε εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την 

προηγούµενη οικονοµική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία η Εταιρεία έχει 

υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2016  και δεν είχαν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 

 

Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την 

Εταιρεία την 1η Ιανουαρίου 2016 και δεν επιφέρουν σηµαντικές µεταβολές στις 

οικονοµικές καταστάσεις 

 

• ∆ΛΠ 27 Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιµοποιούν τη µέθοδο 

της καθαρής θέσης για επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συγγενείς 

επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις τους και θα βοηθήσει σε ορισµένες 

δικαιοδοσίες τη µετάβαση των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων στα ∆ΠΧΑ µειώνοντας τα 

κόστη συµµόρφωσης χωρίς τον περιορισµό της πληροφόρησης που είναι διαθέσιµη στους 

επενδυτές.  

 

• ∆ΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις  (Τροποποίηση) 

Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν 

περαιτέρω τις εταιρείες να εφαρµόζουν την επαγγελµατική τους κρίση στον καθορισµό των 

πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονοµικές 

τους καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτές οι περιορισµένης έκτασης τροποποιήσεις του 

∆ΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν σηµαντικά, τις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 1. Οι 

τροποποιήσεις αφορούν τη σηµαντικότητα, τη σειρά των σηµειώσεων, τα υποσύνολα και το 

διαχωρισµό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών 

εισοδηµάτων (OCI) που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο 

της καθαρής θέσης.  
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• ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια και ∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις): 

Αποσαφήνιση των αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια και 

του ∆ΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονοµικές ωφέλειες που 

δηµιουργούνται από τη λειτουργία µιας επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο 

αποτελεί µέρος) αντί των οικονοµικών ωφελειών που καταναλώνονται µέσω χρήσης του 

περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσµα, ο λόγος των εσόδων που δηµιουργούνται προς το 

σύνολο των εσόδων που αναµένεται να δηµιουργηθούν, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

απόσβεση των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο 

σε πολύ περιορισµένες περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων.  

 

• ∆ΠΧΑ 11 Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης 

συµµετοχικών τίτλων σε σχήµατα υπό κοινό έλεγχο 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2016. Το ∆ΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό των συµµετοχών σε 

κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά µε τη 

λογιστικοποίηση της απόκτησης συµµετοχής σε µια κοινή επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τις αποκτήσεις 

αυτές.  

 

• ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζοµένων  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους 

σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση 

του λογιστικού χειρισµού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό των ετών 

υπηρεσίας των εργαζοµένων, για παράδειγµα, για τις εισφορές των εργαζοµένων που 

υπολογίζονται σύµφωνα µε ένα σταθερό ποσοστό του µισθού.  

 

• ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρµογή της Εξαίρεσης 

Ενοποίησης (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν τρία ζητήµατα που προκύπτουν στην πράξη κατά την εφαρµογή της 

εξαίρεσης ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες 
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λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

ισχύει σε µητρική εταιρεία που είναι θυγατρική µιας εταιρείας επενδύσεων, όταν η εταιρεία 

επενδύσεων επιµετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία. Επίσης, οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ότι µόνο µία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια µία εταιρεία επενδύσεων και 

παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων ενοποιείται. Όλες οι άλλες 

θυγατρικές της εταιρείας επενδύσεων επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις 

στο ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες επιτρέπουν στον 

επενδυτή, κατά την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσουν η επιµέτρηση 

της εύλογης αξίας που εφαρµόζεται από τη συγγενή εταιρεία της εταιρείας επενδύσεων ή 

κοινοπραξία στις συµµετοχές της σε θυγατρικές.  

 

• Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2010 - 2012, το οποίο 

είναι µια συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Κανένα από τα 

παρακάτω δεν έχει επίδραση στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας:  

 

� ∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών: Η αναβάθµιση 

αυτή τροποποιεί τους ορισµούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες 

αγοράς» και προσθέτει τους ορισµούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» 

(που προηγουµένως ήταν µέρος του ορισµού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).  

� ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το 

ενδεχόµενο αντάλλαγµα σε µία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην 

καθαρή θέση, µεταγενέστερα επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων ανεξάρτητα από το εάν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα.  

� ∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς: Η αναβάθµιση αυτή απαιτεί από µια οικονοµική 

οντότητα να γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά µε την εφαρµογή των 

κριτηρίων συνάθροισης στους λειτουργικούς τοµείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα 

πρέπει να παρέχει συµφωνίες µεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων 

των τοµέων και των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας µόνο εάν 

πραγµατοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τοµέα.  
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� ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθµιση στην βάση 

συµπεράσµατος του ∆ΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και η 

τροποποίηση των ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΛΠ 39 δεν αποµάκρυνε την δυνατότητα 

επιµέτρησης των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία 

δεν υπάρχει δηλωµένο επιτόκιο, στην τιµολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, 

εφόσον η επίπτωση της µη προεξόφλησης είναι ασήµαντη.  

� ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο 

ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται 

κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.  

� ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι 

µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην 

αναφέρουσα οικονοµική οντότητα ή στη µητρική εταιρεία της αναφέρουσας 

οικονοµικής οντότητας, αποτελεί συνδεδεµένο µέρος της αναφέρουσας οικονοµικής 

οντότητας.  

� ∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του 

προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής 

αξίας.  

 

• Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο 

είναι µια συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Κανένα από τα 

παρακάτω δεν έχει επίδραση στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας:  

 

� ∆ΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 

Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η 

αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µία άλλη (πώληση ή διανοµή στους ιδιοκτήτες) 

δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν µία συνέχιση του 

αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής των απαιτήσεων 

του ∆ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της µεθόδου διάθεσης 

δεν αλλάζει την ηµεροµηνία ταξινόµησης. 

� ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει 

ότι η σύµβαση εξυπηρέτησης που περιλαµβάνει αµοιβή µπορεί να αποτελέσει 
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συνεχιζόµενη συµµετοχή σε ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε τον 

συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 

� ∆ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η 

αξιολόγηση  της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων 

αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα 

όπου βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά για υψηλής 

ποιότητας εταιρικά οµόλογα σε αυτό το νόµισµα, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τα 

επιτόκια των κρατικών οµολόγων. 

� ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι 

απαιτούµενες ενδιάµεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε παραποµπές µεταξύ των 

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου συµπεριλαµβάνονται 

στην ενδιάµεση οικονοµική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση ∆ιαχείρισης ή στην Έκθεση 

κινδύνου). Το Σ∆ΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάµεσης 

οικονοµικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών µε τους ίδιους όρους 

και την ίδια στιγµή όπως και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες 

δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες µε αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάµεση 

οικονοµική έκθεση είναι ελλιπής. 
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Νέα Πρότυπα , τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν 

έχουν τεθεί σε ισχύ  και δεν υιοθετήθηκαν νωρίτερα από την Εταιρεία 

Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι τα ακόλουθα πρότυπα ενδέχεται να έχουν επίδραση στην οικονοµική 

θέση και την επίδοση της εταιρείας. Η εταιρεία δεν µπορεί να εκτιµήσει τις επιπτώσεις των 

νέων προτύπων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς δεν έχει όλες τις λεπτοµέρειες 

αξιολόγησης τους. 

• ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα  

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 

συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των χρηµατοοικονοµικών µέσων και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 

39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση και όλες τις προηγούµενες 

εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και 

επιµέτρηση, αποµείωση και λογιστική αντιστάθµισης.  

 

• ∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε πελάτες 

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018. Το ∆ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για 

έσοδα που προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), 

ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου 

θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την 

πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν 

παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται 

εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, 

πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των 

περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των περιόδων και 

βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Η ∆ιοίκηση έχει πραγµατοποιήσει µια αρχική αξιολόγηση για τον 

αντίκτυπο στις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από την εφαρµογή του εν λόγω 

προτύπου.  
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• ∆ΠΧΑ 15: Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες (Αποσαφηνίσεις) 

Οι αποσαφηνίσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Στόχος είναι να διευκρινιστούν οι 

προθέσεις του Σ∆ΛΠ κατά την ανάπτυξη των απαιτήσεων του προτύπου ∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από 

Συµβάσεις µε Πελάτες, σχετικά µε: (α) το λογιστικό χειρισµό των υποχρεώσεων απόδοσης, 

όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του «µεµονωµένα αναγνωρίσιµο», (β) των 

εκτιµήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή εκπρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένης της 

αξιολόγησης κατά πόσο µία εταιρεία είναι εντολέας ή εκπρόσωπος, των εφαρµογών της αρχής 

του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και πρόσθετες διευκρινίσεις για τη λογιστική της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας και των δικαιωµάτων. Οι αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες 

πρακτικές διευκολύνσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 15 πλήρως αναδροµικά η 

επιλέγουν να εφαρµόσουν την τροποποιηµένη αναδροµική προσέγγιση. Οι αποσαφηνίσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ∆ιοίκηση έχει πραγµατοποιήσει µια 

αρχική αξιολόγηση για τον αντίκτυπο στις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από την 

εφαρµογή του εν λόγω προτύπου. 

 

• ∆ΠΧΑ 16: Μισθώσεις 

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2019. Το ∆ΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιµέτρηση, 

παρουσίαση και γνωστοποίηση των µισθώσεων για αµφότερα τα µέρη της σύµβασης, ήτοι για 

τον πελάτη («µισθωτή») και τον προµηθευτή («εκµισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι 

µισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες µισθώσεις στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Οι 

µισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις µισθώσεις, µε ορισµένες 

εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκµισθωτών παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητη. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. 

 

• ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της 

κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν µια αναγνωρισµένη ασυνέπεια µεταξύ των απαιτήσεων του 

∆ΠΧΑ 10 και εκείνες του ∆ΛΠ 28, για την αντιµετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των 

περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της 
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κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζηµία 

αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια 

θυγατρική είτε όχι). Ένα µερικό κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 

περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν τα στοιχεία 

αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το ∆εκέµβριο του 2015 το Σ∆ΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την 

ηµεροµηνία εφαρµογής της τροποποίησης αυτής, αναµένοντας το αποτέλεσµα του έργου του 

για τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

• ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος (Τροποποιήσεις): Aναγνώριση της αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων 

είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 

για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από χρεωστικούς τίτλους που αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία. Για παράδειγµα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το λογιστικό χειρισµό των 

αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν η οικονοµική οντότητα δεν 

επιτρέπεται να εκπέσει τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες για φορολογικούς σκοπούς ή όταν 

έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει τους χρεωστικούς τίτλους µέχρι την 

αντιστροφή των µη πραγµατοποιηθεισών ζηµιών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

• ∆ΛΠ 7: Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Τροποποιήσεις): Πρωτοβουλία 

Γνωστοποιήσεων 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων 

είναι να επιτρέψει στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές 

στις υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα 

απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να 

αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές 

δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που προέρχονται από ταµειακές ροές και 
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µεταβολές µη ταµειακής φύσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ∆ΠΧΑ 2: Ταξινόµηση και επιµέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 

µετοχών (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις 

σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό (α) των επιπτώσεων των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και 

των προϋποθέσεων που δε συνιστούν κατοχύρωση, στην επιµέτρηση παροχών που 

εξαρτώνται από την αξία µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά, (β) παροχών που εξαρτώνται 

από την αξία µετοχών µε δυνατότητα συµψηφισµού των υποχρεώσεων παρακρατούµενων 

φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισµό των τροποποιήσεων όρων και προϋποθέσεων παροχών 

που εξαρτώνται από την αξία µετοχών, η οποία διαφοροποιεί την ταξινόµηση µιας συναλλαγής 

από  διακανονισµό σε µετρητά σε συναλλαγή που διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 

• ∆ΠΧΑ 4: Εφαρµόζοντας το ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε συνδυασµό µε το 

∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστικά Συµβόλαια (Τροποποιήσεις)  

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018.  Οι τροποποιήσεις αυτές προέκυψαν από ερωτήµατα σχετικά µε την 

εφαρµογή του νέου Προτύπου που αφορά στα χρηµατοοικονοµικά µέσα (∆ΠΧΑ 9) πριν από την 

αντικατάσταση του υφιστάµενου προτύπου για τα ασφαλιστικά συµβόλαια, που βρίσκεται ακόµα 

σε εξέλιξη.  Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις για τις οντότητες που εκδίδουν 

ασφαλιστικά συµβόλαια: την προσωρινή αναβολή της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 και την 

προσέγγιση της επικάλυψης (overlay approach). Η προσέγγιση της επικάλυψης δίνει τη 

δυνατότητα στις εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστικά συµβόλαια να αναταξινοµήσουν το 

αποτέλεσµα συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών µέσων από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9,από 

την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και η Εταιρεία δεν 

έχει ακόµη προβεί σε λεπτοµερή αξιολόγηση της ταξινόµησης και επιµέτρησης των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει σήµερα, εκτιµάται ότι πιθανότατα 
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αυτά θα συνεχίσουν να επιµετρούνται στην ίδια βάση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 και, κατά 

συνέπεια, η Εταιρεία δεν αναµένει σηµαντική επίπτωση στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού του λόγω εφαρµογής του νέου ∆ΠΧΑ. 

 

• ∆ΛΠ 40: Μεταφορές σε Επενδύσεις σε Ακίνητα (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε µία 

οντότητα µεταφέρει ένα ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένου ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, 

σε ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα. Οι τροποποιήσεις αναφέρουν ότι µεταβολή της χρήσης 

ενός ακινήτου πραγµατοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισµό των 

επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει σαφής ένδειξη της µεταβολής αυτής. Απλά η αλλαγή στις 

προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου, δεν αποδεικνύει µεταβολή στη χρήση του. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 

• ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε∆∆ΠΧΑ 22: Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές 

Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η διερµηνεία διευκρινίζει το λογιστικό 

χειρισµό συναλλαγών που περιλαµβάνουν την είσπραξη ή πληρωµή προκαταβολής σε ξένο 

νόµισµα. Η διερµηνεία εξετάζει τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όπου η οικονοµική οντότητα 

αναγνωρίζει µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο ή µη χρηµατική υποχρέωση που προκύπτουν 

από την είσπραξη ή πληρωµή προκαταβολής, πριν από την αρχική αναγνώριση του σχετικού 

περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η διερµηνεία αναφέρει ότι η ηµεροµηνία 

συναλλαγής, για τον καθορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της αρχικής 

αναγνώρισης ενός µη χρηµατικού στοιχείου προκαταβολής ή ενός αναβαλλόµενου εσόδου. Εάν 

υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολών, η οικονοµική οντότητα πρέπει 

να καθορίσει την ηµεροµηνία συναλλαγής για κάθε µία πληρωµή και είσπραξη προκαταβολής. 

Η διερµηνεία δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2014 - 2016, το οποίο 

είναι µια συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 για το ∆ΠΧΑ 12 

Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες και την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 για το 
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∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και το ∆ΛΠ 

28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες για το οποίο επιτρέπεται νωρίτερη 

εφαρµογή. Οι αναβαθµίσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του στις οικονοµικές του 

καταστάσεις.  

 

• ∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς: η αναβάθµιση αυτή διαγράφει τις βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις για 

γνωστοποιήσεις χρηµατοπιστωτικών µέσων, παροχών σε εργαζοµένους και εταιρειών 

επενδύσεων, κατά την πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς. 

• ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες: Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ότι η επιλογή της επιµέτρησης στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, 

µίας επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η 

οποία είναι οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόµοια οικονοµική 

οντότητα, δύναται να διενεργείται χωριστά για κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή 

κοινοπραξία, κατά την αρχική αναγνώριση. 

• ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες: Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΠΧΑ 12, εκτός από τις 

γνωστοποιήσεις για συνοπτικές οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, εφαρµόζονται για τη συµµετοχή µιας 

οικονοµικής οντότητας σε µία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρηση που 

κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση, ως κατεχόµενη για διανοµή ή ως 

διακοπείσα δραστηριότητα σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5. 
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5. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Τα έσοδα από πώληση ενέργειας αναλύονται ως εξής: 

 

  2016   2015 

Πωλήσεις ενέργειας από Α/Π 15.289.533   14.945.043 

Πωλήσεις ενέργειας από ΜΥΗΣ 14.843.743   12.534.182 

Πωλήσεις ενέργειας από Φ/Β 680.680   720.374 

Σύνολο 30.813.956   28.199.599 

 

6.ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

 

Οι αµοιβές προσωπικού και λοιπών συνεργατών αναλύονται ως εξής: 

 

  2016   2015 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.189.557   240.357 

Συνολική χρέωση κόστους παρεχόμενου 

προσωπικού από συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις  1.297.386 

  

2.119.002 

Αμοιβές λοιπών συνεργατών 7.500   99.204 

Σύνολο 2.494.443   2.458.562 

 

Ο αριθµός του έµµισθου προσωπικού της εταιρείας κατά την 31.12.2016 ανέρχεται σε 54 

άτοµα (2015: 4 άτοµα). 
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7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

 

Οι αποσβέσεις παγίων αναλύονται ως εξής: 

   Σημ. 2016   2015 

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων   17 6.565.878   6.398.661 

Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων   18 2.325   180 

Σύνολο   6.568.203   6.398.841 

 

 

8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

    2016   2015 

Τόκοι δανείων   0   1.200 

Χρηματοοικονομικό κόστος αποξήλωσης (Σημείωση 31)   33.948   78.850 

Προεξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων   2.164.517   0 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών   19.985   13.019 

Λοιπά   14.709   9.146 

Σύνολο   2.233.158   102.215 

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 

    2016   2015 

Μερίσματα από συνδεδεμένες εταιρείες (σημείωση 19)   1.227.646   1.114.304 

Προεξόφληση χρηματοοικονομικών απαιτήσεων    1.778.260   0 

Τόκοι έσοδα ομολογιακού δανείου (Σημείωση 25)   207.998   238.646 

Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων   315.614   300.371 

Λοιπά   4.948   54.708 

Σύνολο   3.534.465   1.708.029 
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10. ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, αναλύονται 

ως εξής: 

 

    2016   2015 

Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης από ΔΕΗ Α.Ε.   1.713.200   1.728.612 

Δαπάνες επισκευών & συντηρήσεων από τρίτους   1.048.097   1.014.178 

Σύνολο   2.761.297   2.742.790 

 

11. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

 

Οι φόροι και τα τέλη στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις , αναλύονται ως εξής: 

 

    2016   2015 

ΕΝΦΙΑ   26.200   21.919 

Τέλη διακοψιμότητας   108.037   0 

Λοιποί φόροι τέλη   78.079   106.491 

Σύνολο   212.316   128.409 

 

Το τέλος διακοψιµότητας ή Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Ενεργειακού Εφοδιασµού (ΜΤΑΕΕ, 

άρθρο 143Α Ν. 4001/2011), αποτελεί  υποχρέωση των φορέων Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας για τη χρηµατοδότηση της διακοψιµότητας. Η διακοψιµότητα συνιστά υπηρεσία για 

την παροχή δικαιώµατος από το ∆ιακοπτόµενο Καταναλωτή στο ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

(Α∆ΜΗΕ), να επιβάλει πρόσκαιρο περιορισµό της ενεργού ισχύος του ∆ιακοπτόµενου 

Καταναλωτή µέχρι µία συµφωνηµένη µέγιστη τιµή (Μέγιστη Συµφωνηθείσα Ισχύς), µετά από 

προειδοποίηση, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος.  
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12. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

 

Οι παροχές τρίτων στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής: 

 

    2016   2015 

Τηλεπικοινωνίες   93.602   81.044 

Ενοίκια   382.336   355.126 

Ασφάλιστρα   60.620   15.865 

Έξοδα μετρήσεων   188.692   136.799 

Δαπάνες φωτισμού   133.015   80.457 

Λοιπά   169.759   126.535 

Σύνολο   1.028.023   795.826 

13. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

 

Οι αµοιβές τρίτων  που επιβάρυναν τα αποτέλεσµα αναλύονται ως εξής: 

 

    2016   2015 

Αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων   145.351   72.457 

Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών    32.162   20.400 

Αμοιβές συμβούλων   142.490   104.020 

Αμοιβές μελών ΔΣ   28.800   13.731 

Αμοιβές μηχανογράφησης   3.308   7.807 

Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενοι σε φόρο   318.450   191.506 

Λοιπές αμοιβές   154.112   67.511 

Σύνολο   824.672   477.432 

 

Οι αµοιβές των ελεγκτών κατά την χρήση 2016 ανήλθαν σε ευρώ 32.650. Στην αµοιβή 

περιλαµβάνεται ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και η χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού. 
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14. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Οι προβλέψεις  που επιβάρυναν τα αποτέλεσµα αναλύονται ως εξής: 

 

    2016   2015 

Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών (Σημείωση  19)   601.148     65.401 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων (Σημείωση 22)   135.795   93.361 

Αντιλογισμός πρόβλεψης αποξήλωσης (Σημείωση 31)   (1.769.030)   (510.000) 

          

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού   0   5.616 

Σύνολο   (1.032.086)   (345.622) 

 

15. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α / ΕΣΟ∆Α 

 

Τα λοιπά έξοδα  που επιβάρυναν τα αποτέλεσµα αναλύονται ως εξής: 

 

    2016   2015 

Πρόβλεψη απομείωσης από συνδεδεμένες εταιρείες   347.398   0 

Λοιπά    (168.344)   (128.863) 

Σύνολο   179.054   (128.863) 

16. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό νόµο Ν.4334/2015 ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών 

προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα είναι 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2015 και µετά.  Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις 2012-2015.  Ειδικά για τις χρήσεις 2011 έως και 2016  έχει υπαχθεί στο φορολογικό 

έλεγχο των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 65α του 

Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη από την BAKER TILLY GREECE 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται 
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να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2016. Αν µέχρι 

την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 

εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις 

Ο φόρος εισοδήµατος  της χρήσης 2016 σε σύγκριση µε τη χρήση του 2015 είναι: 

 

    2016   2015 

Τρέχων φόρος εισοδήματος   3.781.459   3.770.611 

Αναβαλλόμενος φόρος   1.416.043   2.167.167 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου   0   0 

Σύνολο   5.197.502   5.937.778 

          

          

Κέρδη προ φόρων   14.862.386   16.611.785 

Ονομαστικός συντελεστής φόρων   29%   29% 

Φόρος στον ονομαστικό συντελεστή   4.310.092   4.817.418 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες   1.195.709   167.297 

Μόνιμες Διαφορές   554.600   1.070.362 

Αλλαγή συντελεστή   0   497.904 

Εισόδημα μη υποκείμενο στο φόρο   (654.875)   (323.148) 

Λοιπές κινήσεις   (208.024)   (292.055) 

Σύνολο   5.197.502   5.937.778 

 

 

 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προέρχονται από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ 

φορολογικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και λογιστικής τους βάσης στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Οι  αναβαλλόµενοι φόροι την 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 31 ∆εκεµβρίου 2015 που εµφανίζονται 

στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
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Περιγραφή 

  Αν. Φορολ. 

Aπαίτηση/ 

(Υποχρέωση) 

  

Καθαρή Θέση  

  

Αποτέλεσμα 

περιόδου 

  

Αν. Φορολ. 

Aπαίτηση/ 

(Υποχρέωση) 

2015 2016 2016 

Διαγραφή εξόδων πολυετούς 

απόσβεσης 

  74.534   0   (277.734)   (203.201) 

Προβλέψεις και μεταβατικοί 

παθητικού 

  246.801   0   0   246.801 

Διαθέσιμα προς πώληση   81.200   (81.200)   1.047.868   1.047.868 

Πάγια   (4.193.323)   0   (605.393)   (4.798.716) 

Απαιτήσεις από ομολογιακό δάνειο   0   0   (627.710)   (627.710) 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   0   0   515.695   515.695 

Αναπροσαρμογή Παγίων   (8.229.804)   0   0   (8.229.804) 

Αλλαγή Φορολογικού Συντελεστή   (834.345)   0   0   (834.345) 

Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών   0   0   0   0 

Επιχορηγήσεις   357.490   0   957   358.447 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων   0   0   33.894   33.894 

Κεφαλαιοποίηση Αύξησης Κεφαλαίου   91.153   0   0   91.153 

Λοιπές κινήσεις   (224.129)   0   0   (224.129) 

Πρόβλεψη αποξήλωσης   1.070.113   0   (503.174)   566.939 

Πρόβλεψη εσόδου   17.579   0   (1.000.444)   (982.865) 

Σύνολο   (11.542.733)   (81.200)   (1.416.040)   (13.039.975) 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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17. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις  αναλύονται ως εξής: 

  Οικόπεδα 

  

Kτίρια 

  

Μηχανήματα 

  

Μεταφορικά μέσα 

  Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισμός 

  Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση & προκαταβολές 

  

Σύνολο 

Αξία κτήσεως                           

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 5.871.943   28.083.845   77.823.143   10.600   996.896   68.696.008   181.482.435 

Προσθήκες         527.511   0   26.383   2.185.906   2.739.800 

Μειώσεις 0   0   0   0   0   (69.670)   (69.670) 

Μεταφορές 0   4.577.457   8.115.234   0   0   (12.692.691)   0 

Διαγραφές 0   0   0   0   0   (75.110)   (75.110) 

Κεφαλαιοποίηση λόγω πρόβλεψης κόστους αποξήλωσης (σημείωση 27) 0   0   87.562   0   0   0   87.562 

Τακτοποίηση αποτίμησης 413.294   (306.950)   (714.100)   0   (62.379)   0   (670.135) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 6.285.237   32.354.352   85.839.350   10.600   960.900   58.044.443   183.494.882 

Προσθήκες 0   730   870   25.920   17.011   1.211.676   1.256.207 

Μειώσεις 0   0   0   0   (29.970)   0   (29.970) 

Μεταφορές 200   843.373   2.115.972   0   0   (2.959.545)   0 

Τακτοποίηση λόγω αναπροσαρμογών εκτιμήσεων κόστους αποξήλωσης 0   0   1.794.676   0   0   0   1.794.676 

Συμψηφισμός κόστους με σωρευμένες αποσβέσεις 0   (553.961)   0   0   (442.155)   0   (996.116) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 6.285.437   32.644.493   89.750.868   36.520   505.786   56.296.574   185.519.679 

Σωρευμένες αποσβέσεις                           

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 0   0   0   10.333   612.302   0   622.635 

Προσθήκες  0   946.115   5.308.626   1.371   142.547   0   6.398.659 

Τακτοποίηση αποτίμησης 0   572.082   349.744   (8.833)   (141.054)   0   771.939 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 0   1.518.197   5.658.370   2.871   613.795   0   7.793.233 

Προσθήκες 0   1.204.181   5.270.187   1.698   89.861   0   6.565.927 

Μειώσεις 0   0   0   0   (29.970)   0   (29.970) 

Μεταφορές 0   190.777   (190.777)   0   0   0   0 

Τακτοποίηση λόγω αναπροσαρμογών εκτιμήσεων κόστους αποξήλωσης 0   0   1.378.211   0   0   0   1.378.211 

Συμψηφισμός κόστους με σωρευμένες αποσβέσεις 0   (553.961)   0   0   (433.802)   0   (987.763) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 0   2.359.194   12.115.991   4.569   239.884   0   14.719.637 

                            

Αναπόσβεστη αξία την  1 Ιανουαρίου 2015 5.871.943   28.083.845   77.823.143   267   384.594   68.696.008   180.859.800 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 6.285.237   30.836.155   80.180.980   7.729   347.105   58.044.443   175.701.649 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 6.285.437   30.285.299   77.634.878   31.951   265.902   56.296.574   170.800.042 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Επιµέτρηση εύλογης αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία της Εταιρείας, εµφανίζονται στις αναπροσαρµοσµένες αξίες τους 

που αφορούν στις εύλογες αξίες τους κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής µείον τις 

µεταγενέστερες συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις µεταγενέστερες σωρευµένες ζηµίες 

αποµείωσης. 

Οι επιµετρήσεις της εύλογης αξίας των παγίων της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 έγιναν 

από ανεξάρτητους πιστοποιηµένους εκτιµητές που δεν σχετίζονται µε την Εταιρεία. Οι 

ανεξάρτητοι εκτιµήτες είναι µέλοι αναγνωρισµένων επαγγελµατικών ενώσεων και κατέχουν 

τόσο την απαραίτητη εµπειρία όσο και τις εξειδικευµένες γνώσεις σχετικά µε την επιµέτρηση 

της εύλογης αξίας ακίνητων και µηχανηµάτων. 

Η εύλογη αξία των οικοπέδων καθορίστηκε µε βάση την µέθοδο των συγκριτικών στοιχείων 

αγοράς (market approach), προσέγγιση που αντανακλά τις πρόσφατες τιµές συναλλαγών για 

παρόµοια οικόπεδα στις περιοχές που βρίσκονται οι ιδιοκτησίες της Εταιρείας. Τα 

παρατηρήσιµα αυτά δεδοµένα προσαρµόστηκαν λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κάθε οικοπέδου. 

      Η εύλογη αξία των κτιρίων προσδιορίστηκε µε τη χρήση της προσέγγισης κόστους (cost 

approach), που αντανακλά το κόστος που θα είχε ένας συµµετέχων στην αγορά να 

κατασκευάσει ένα περιουσιακό στοιχείο συγκρίσιµης χρησιµότητας και ηλικίας, 

προσαρµοσµένο για την απαξίωση λόγω των ετών χρήσης του. Οι σηµαντικές παράµετροι 

που εφαρµόστηκαν για τον καθορισµό της αξίας των κτιρίων περιλαµβάνουν το εκτιµώµενο 

κόστος κατασκευής τους, διάφορες παρεπόµενες δαπάνες και τον συντελεστή απαξίωσης που 

εφαρµόστηκε στο συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευής. 

       Η εύλογη αξία των µηχανηµάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων προσδιορίστηκε µε τη χρήση 

της προσέγγισης κόστους (cost approach), που αντανακλά το κόστος που θα είχε ένας 

συµµετέχων στην αγορά να αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο συγκρίσιµης χρησιµότητας 

και ηλικίας, προσαρµοσµένο µε την απαξίωση λόγω φυσικής λειτουργικής και τεχνολογικής 

φύσης τους. Οι σηµαντικές παράµετροι που εφαρµόστηκαν για τον καθορισµό της αξίας των 

µηχανηµάτων περιλαµβάνουν το εκτιµώµενο κόστος αντικατάστασής, την υπολειµµατική αξία 

και τον συντελεστή φυσιολογικής απαξίωσης που εφαρµόστηκε στο εκτιµώµενο κόστος 

αντικατάστασης. 
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Σε περίπτωση που τα ενσώµατα πάγια στοιχεία λογιστικοποιούνταν σε ιστορικό κόστος, η 

αναπόσβεστη αξία τους την 31 ∆εκεµβρίου 2016 και την αντίστοιχη χρήση του 2015 θα ήταν 

ευρώ 64.156.389 και ευρώ 72.274.478 αντίστοιχα 

 

Εµπράγµατα βάρη: Eπί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται 

εµπράγµατα βάρη. 

18. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

  Λογισμικό   Υπεραξία   Σύνολο 

Αξία κτήσεως           

1/1/2015 300.770   397.318   698.088 

Προσθήκες 10.676   -   10.676 

31/12/2015 311.446   397.318   708.764 

Προσθήκες 8.517   -   8.517 

31/12/2016 319.963   397.318   717.281 

            

Σωρευμένες αποσβέσεις         

1/1/2015 300.770                -       300.770 

Προσθήκες 180   -   180 

31/12/2015 300.950                -       300.950 

Προσθήκες 2.325   -   2.325 

31/12/2016 303.275                -       303.275 

            

Αναπόσβεστη αξία         

1/1/2015 0   397.318   397.318 

31/12/2015 10.496   397.318   407.814 

31/12/2016 16.688   397.318   414.006 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
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19. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

(Α) ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

    2016   2015 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   301.074   312.087 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   322.629   333.061 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   298.777   318.095 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   0   52.954 

SOLARLAB A.E.   18.851   5.525 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε.   25.118   20.255 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.   25.546   15.392 

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   0   218.676 

Σύνολο   991.994   1.276.045 

 

 

Αναφορικά µε τις δραστηριότητες  των θυγατρικών της εταιρείας επισηµαίνονται τα εξής: 

 

ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ & ∆ΥΟ ΑΕ  

 

Οι εταιρείες έχουν υπό ανάπτυξη δύο έργα Φ/Β στη Μεγαλόπολη ισχύος 39MW και 11 MW  

αντίστοιχα. 

Ειδικότερα: 

- έχουν λάβει άδεια παραγωγής ισχύος έως το 2031 

- κατέχουν Α.Ε.Π.Ο. ισχύος έως το 2018 

- οι άδειες εγκατάστασης δεν έχουν ανανεωθεί 

- οι εκτάσεις έχουν χαρακτηριστεί ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) από την 

Περιφέρεια. Έχουν ασκηθεί από τις Εταιρείες αιτήσεις ακύρωσης κατά των πράξεων 

χαρακτηρισµού, οι οποίες συζητήθηκαν την 01/03/2017 και αναµένεται απόφαση. 

 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ & ∆ΥΟ ΑΕ 

 

Οι εταιρείες έχουν υπό ανάπτυξη δύο έργα Φ/Β στην Πτολεµαϊδα ισχύος 14,99MW εκάστου. 

Ειδικότερα: 

- έχουν λάβει άδεια παραγωγής ισχύος έως το 2035 

- κατέχουν Α.Ε.Π.Ο. ισχύος έως το 2021 

- έχουν εκδοθεί άδειες εγκατάστασης έως το 2018 

- έχουν υπογραφεί οι Συµβάσεις Σύνδεσης και οι Συµβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 

SOLARLAB A.E. 

 

Η εταιρεία έχει υπό ανάπτυξη ένα έργο Φ/Β στο Στράτο, Αιτωλοακαρνανίας, ισχύος 5,5MW. 

Ειδικότερα: 

- έχει λάβει άδεια παραγωγής ισχύος έως το 2035 

- κατέχει Α.Ε.Π.Ο. ισχύος έως το 2021 

- δε διαθέτει άδεια εγκατάστασης (δεν έγινε αποδεκτή η Προσφορά των Όρων Σύνδεσης λόγω 

πολύ υψηλού κόστους. 

 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ ΑΕ 

 Η εταιρεία έχει υπό ανάπτυξη ένα έργο Φ/Β στην Πτολεµαίδα, ισχύος 200MW. 

Ειδικότερα: 

- έχει λάβει άδεια παραγωγής ισχύος έως το 2036 

- κατέχει  Α.Ε.Π.Ο. ισχύος έως το 2022 

- έχει λάβει άδεια εγκατάστασης έως το 2018 

- έχει υπογραφεί η Σύµβαση Σύνδεσης και η Σύµβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ∆ΥΟ Α.Ε. 

 

Το ∆.Σ. της ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. ∆Α/∆Σ/258/02.07.2013 αποφάσισε τη µη 

υλοποίηση του Φ/Β Σταθµού. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε αίτηµα προς την ∆Ε∆∆ΗΕ για 

την επιστροφή του κόστους των ανεκτέλεστων έργων σύνδεσης. Με το αίτηµα αυτό 

αυτοδικαίως λύθηκαν οι Συµβάσεις Σύνδεσης και Πώλησης. Τέλος, το ∆.Σ. της εταιρείας 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ∆ΥΟ Α.Ε. στις 9 Ιανουαρίου 2014 αποφάσισε και για την ανάκληση της  



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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χορηγηθείσας άδειας παραγωγής. Στη συνέχεια η ΡΑΕ 17.02.2014 αποφάσισε την ανάκληση 

της Άδειας Παραγωγής. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, αποφασίστηκε η πλήρης αποµείωση της αξίας της συγκεκριµένης 

θυγατρικής, εντός της τρέχουσας χρήσης.  

 

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

 

Το ∆.Σ της εταιρείας ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στις 29 Απριλίου 2013 αποφάσισε τη µη υλοποίηση 

του Φ/Β Σταθµού στην ΒΙΠΕ Καρδίτσας, την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας παραγωγής 

και τη µαταίωση της αγοροπωλησίας του γηπέδου ΒΙΠΕ Καρδίτσας. Στη συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκε αίτηµα προς την ∆Ε∆∆ΗΕ για την επιστροφή του κόστους των 

ανεκτέλεστων έργων σύνδεσης. Με το αίτηµα αυτό αυτοδικαίως λύθηκαν οι Συµβάσεις 

Σύνδεσης και Πώλησης και η ΡΑΕ στις 19.07.2013 αποφάσισε την ανάκληση της Άδειας 

Παραγωγής.   

 

Το ∆.Σ. της ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. ∆Α/∆Σ/258/02.07.2013 αποφάσισε τη µη 

υλοποίηση του Φ/Β Σταθµού στην ΒΙΠΕ ∆ράµας και τη µαταίωση της αγοροπωλησίας του 

γηπέδου ΒΙΠΕ ∆ράµας.  Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε αίτηµα προς την ∆Ε∆∆ΗΕ για την 

επιστροφή του κόστους των ανεκτέλεστων έργων σύνδεσης. Με το αίτηµα αυτό αυτοδικαίως 

λύθηκαν οι Συµβάσεις Σύνδεσης και Πώλησης. Τέλος, το ∆.Σ. της εταιρείας ΦΟΙΒΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στις 9 Ιανουαρίου 2014 αποφάσισε την ανάκληση της  χορηγηθείσας άδειας 

παραγωγής. Στη συνέχεια η ΡΑΕ στις 17.02.2014 αποφάσισε την ανάκληση της Άδειας 

Παραγωγής.   

 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, αποφασίστηκε η πλήρης αποµείωση της αξίας των 

συγκεκριµένης θυγατρικής, εντός της τρέχουσας χρήσης.  

 

 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας κρίνει σκόπιµη τη συνέχιση της δραστηριότητας των 

προαναφερθέντων θυγατρικών εταιρειών, µε την προϋπόθεση ότι θα  διαµορφωθεί κατάλληλο 

θεσµικό πλαίσιο και οι γενικότερες συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν. Συνεπώς έχουµε 

αξιολογήσει ότι η σωρευµένη πρόβλεψη που έχει καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις 

31.12.2016 αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές είναι επαρκής.  
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Επιπλέον η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, εξετάζει τη δυνατότητα συνεργασιών και συµπράξεων µε 

ιδιώτες επενδυτές, µε σκοπό την περαιτέρω  αξιοποίηση των υφιστάµενων θυγατρικών 

εταιρειών. 

 

Τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρείας σε αυτές έχουν ως εξής: 

 

    Ποσοστό συμμετοχής         

Θυγατρικές 

  

2016   2015 

  Χώρα & 

Έτος 

Ίδρυσης 

  

Αντικείμενο 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΈΝΑ Α.Ε.   100%   100%   Ελλάς, 

2007 

  ΑΠΕ 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   100%   100%   Ελλάς, 

2007 

  ΑΠΕ 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΈΝΑ Α.Ε.   100%   100%   Ελλάς, 

2007 

  ΑΠΕ 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   100%   100%   Ελλάς, 

2007 

  ΑΠΕ 

SOLARLAB Α.Ε.   100%   100%   Ελλάς, 

2007 

  ΑΠΕ 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΈΝΑ Α.Ε. 

  100%   100%   Ελλάς, 

2007 

  ΑΠΕ 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΥΟ Α.Ε. 

  100%   100%   Ελλάς, 

2007 

  ΑΠΕ 

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   100%   100%   Ελλάς, 

2007 

  ΑΠΕ 
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Τα ποσά της πρόβλεψης αποµείωσης για το έτος 2016 είναι τα εξής: 

 

 

    2016   2015 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   11.013   7.242 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   10.432   7.628 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   29.318   7.810 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   52.954   7.169 

SOLARLAB A.E.   11.674   12.592 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΝΑ Α.Ε. 

  10.137   7.791 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΥΟ Α.Ε. 

  9.846   7.296 

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   218.676   7.873 

Σύνολο Υποτίμησης   354.051   65.401 
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Tα ποσά  της σωρευτικής πρόβλεψης είναι τα εξής: 

 

    Σωρευτική υποτίμηση συμμετοχής 

    2016   2015 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   319.926   308.913 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   287.371   276.939 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   191.223   161.905 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   195.000   142.046 

SOLARLAB A.E.   135.149   123.475 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε.   124.882   114.745 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.   124.454   114.608 

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   336.411   117.735 

Σύνολο Υποτίμησης   1.714.417   1.360.366 

 

(Β) ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

    2016   2015 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ   805.315   805.315 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   1.081.349   1.081.349 

ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε.   2.069.849   2.069.849 

ΒΟΡΕΙΝΟ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε.   43.659   43.659 

ΜΥΗΣ ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟΥ Α.Ε.   2.015.179   2.015.179 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – EDF EN HELLAS  Α.Ε.   3.041.718   3.041.718 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε.   20.495   67.620 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΑΜΠΟ ΒΙΓΛΙΕΣ Α.Ε.   23.330   77.910 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΙΛΙΖΑ Α.Ε.   27.374   70.560 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΙΒΑΡΙ Α.Ε.   25.353   83.790 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Α.Ε.   28.262   72.030 

PPC FINANCE PLC   6.560   6.560 

RENEWABLE ENERGY APPLICATIONS LIMITED   29.400   29.400 

Σύνολο   9.217.843   9.464.939 
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Στοιχεία αναφορικά με τις ανωτέρω συγγενείς επιχειρήσεις καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της 

Εταιρείας σε αυτές έχουν ως εξής: 

    Ποσοστό 

συμμετοχής 

        

Συγγενείς 

  

2016   2015 

  Χώρα & Έτος 

Ίδρυσης 

  

Αντικείμενο 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ   49%   49%   Ελλάς, 2000   ΑΠΕ 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ   49%   49%   Ελλάς, 2000   ΑΠΕ 

ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε.   49%   49%   Ελλάς, 2000   ΑΠΕ 

ΒΟΡΕΙΝΟ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε.   49%   49%   Ελλάς, 2001   ΑΠΕ 

ΜΥΗΣ ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟΥ Α.Ε.   49%   49%   Ελλάς, 2004   ΑΠΕ 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-EDF EN  HELLAS A.E.   46.6%   46.6%   Ελλάς, 2007   ΑΠΕ 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε.   49%   49%   Ελλάς, 2008   ΑΠΕ 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΑΜΠΟ ΒΙΓΛΙΕΣ Α.Ε.   49%   49%   Ελλάς, 2008   ΑΠΕ 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΙΛΙΖΑ Α.Ε.   49%   49%   Ελλάς, 2008   ΑΠΕ 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΙΒΑΡΙ Α.Ε.   49%   49%   Ελλάς, 2008   ΑΠΕ 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Α.Ε.   49%   49%   Ελλάς, 2008   ΑΠΕ 

PPC FINANCE PLC   10%   10%   Αγγλία, 2009   ΑΠΕ 

RENEWABLE ENERGY APPLICATIONS LIMITED   49%   49%   Κύπρος, 2010   ΑΠΕ 

 

Η Εταιρεία εντός της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2016 συµµετείχε σε αυξήσεις του 

µετοχικού κεφαλαίου των Θυγατρικών & Συγγενών επιχειρήσεων κατά τα εξής ποσά. 

 

SOLARLAB 

ΕΓΣ 13.04.2016: απόφαση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου κατά 25.000,00 ευρώ 

∆Σ Νο 31 06.05.2016: απόφαση πιστοποίησης καταβολής αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 

Ηλιακό Βέλος 1 

ΕΓΣ 13.04.2016: απόφαση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου κατά 10.000,00 ευρώ 

∆Σ Νο 49 06.05.2016: απόφαση πιστοποίησης καταβολής αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 
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ΗΠ∆Μ1 

ΕΓΣ 13.04.2016: απόφαση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου κατά 15.000,00 ευρώ 

∆Σ Νο 39 06.05.2016: απόφαση πιστοποίησης καταβολής αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 

ΗΠ∆Μ2 

ΕΓΣ 13.04.2016: απόφαση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου κατά 20.000,00 ευρώ 

∆Σ Νο 38 06.05.2016: απόφαση πιστοποίησης καταβολής αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 

Τα έσοδα που είχε  η Εταιρεία από µερίσµατα προερχόµενα  από συγγενείς επιχειρήσεις για τη 

χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 1.227.646 (2015: 

Ευρώ1.114.304). (Σηµείωση 9) 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2016 προέκυψαν περαιτέρω ενδείξεις αποµείωσης συγγενών. Παρατίθεται 

η σχετική ανάλυση. 

 

(Β) ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ         

    

Σωρευτική Υποτίμηση 

Συμμετοχής 

    2016   2015 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε.   47.126   0 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΑΜΠΟ ΒΙΓΛΙΕΣ Α.Ε.   54.580   0 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΙΛΙΖΑ Α.Ε.   43.186   0 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΙΒΑΡΙ Α.Ε.   58.437   0 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Α.Ε.   43.768   0 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ   170.221   170.221 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – EDF EN  HELLAS Α.Ε.   2.651.592   2.651.592 

Σύνολο   3.068.910   2.821.813 
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20. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 

Η εταιρεία την 30η ∆εκεµβρίου 2015  προέβη σε καταβολή ποσού 4 εκ ευρώ προκειµένου  να 

συµµετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  της Τράπεζας Αττικής η οποία 

πιστοποιήθηκε και από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης. 

Η Εταιρεία κατέταξε το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο στην κατηγορία ∆ιαθέσιµο προς Πώληση, 

το οποίο µετά την αρχική αναγνώριση αποτιµήθηκε στην εύλογη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2015 

και αναγνωρίστηκε στο αποθεµατικό διαθέσιµο προς πώληση ζηµία ποσού Ευρώ 280.000, η 

οποία µετά τον αναβαλλόµενο φόρο ανέρχεται στο ποσό Ευρώ 198.800.  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016, η Εταιρεία πραγµατοποίησε αποτίµηση στην εύλογη αξία κατά 

την οποία το χρηµατοοικονοµικό αυτό στοιχείο έχει αξία Ευρώ 386.667. Κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 2016 εκτιµήθηκε από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας ότι η επένδυση υφίσταται  

αποµείωση  σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 31, παράγραφος 61. Κατά την αποµείωση της αξίας, 

απαλείφθηκε το αποθεµατικό που είχε σχηµατισθεί το 2015 ποσού 198.800 και όλο το ποσό 

Ευρώ 3.613.333 αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα χρήσης. 

21. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Τα υπόλοιπα µε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις καθώς και σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

την 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015 έχουν ως εξής: 

  2016  2015 

  Απαιτήσεις   Υποχρεώσεις  Απαιτήσεις   Υποχρεώσεις 

Θυγατρικές επιχειρήσεις          

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.  0  0  2.443  0 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.  0  0  2.443  0 

ΜΥΗΣ ΟΙΝΟΥΣΑΣ Α.Ε.         

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε.  0  0  2.443  0 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.  0  0  2.443  0 

SOLARLAB A.E.  0  0  2.443  0 

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  2.232  0  2.443  0 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.  0  0  2443  0 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.  0  0  2.443  0 

  2.232  0  19.546  0 
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Συγγενείς εταιρείες 

ΔΕΗΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΓΙΤΑΝΗ ΑΕ  233  0  233  0 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  0  0  61.005  0 

ΕΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.  3.404.984  0  6.648.037  0 

RENEWABLE ENERGY APPLICATIONS LIMITED  0  0  0  29.400 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ -EDF EN GREECE AE  2.200  0  2.200  0 

  3.407.418  0  6.711.475  29.400 

          

Λοιπές    

ΔΕΗ Α.Ε.  10.000  1.266.756  865.070  2.595.867 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  12.666.708  16.826  8.201.015  10.906 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  74.217  0  230.243  0 

  12.750.924  1.283.582  9.296.328  2.606.773 

Σύνολο  16.160.574  1.283.582  16.027.349  2.636.173 

 

 

Απαίτηση ποσού €3.405 χιλ αφορά σε υπόλοιπο οµολογιακού δανείου µε τη εταιρεία ΕΕΝ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε, βλέπε σηµείωση 25. 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015 έχουν 

ως εξής: 

    2016   2015 

    Πωλήσεις   Αγορές   Πωλήσεις   Αγορές 

Θυγατρικές επιχειρήσεις                 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   4.200   0   2.400   0 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   4.200   0   2.400   0 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε.   4.200   0   2.400   0 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.   4.200   0   2.400   0 

SOLARLAB A.E.   4.200   0   2.400   0 

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   4.200   0   2.400   0 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   4.200   0   2.400   0 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   4.200   0   2.400   0 

    33.600   0   19.200   0 

Συγγενείς επιχειρήσεις                 

ΒΟΡΕΙΝΟ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε.   0   156.000   0   0 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε   0   0   0   0 

    0   156.000   0   0 
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Λοιπές 

ΔΕΗ Α.Ε.   0   3.276.322   0   3.409.474 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.   15.374.583   83.643   15.101.263   2.035.149 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.   0   721.835   0   32.832 

    15.374.583   4.081.799   15.101.263   5.477.455 

 

 

H συναλλαγή µε την εταιρεία ΒΟΡΕΙΝΟ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε ποσού Ευρώ 156.000, αφορά την αγορά άδειας 

παραγωγής της ΡΑΕ. 

 

Οι συναλλαγές µε την εταιρεία ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ αφορούν σε πώληση ενέργειας ποσού 15.374.583 ευρώ, 

ενώ οι αγορές αφορούν κυρίως δαπάνες συντηρήσεων. 

 

Επίσης, οι συναλλαγές της εταιρείας µε την ∆ΕΗ ΑΕ αφορούν σε αµοιβές δανεισθέντος προσωπικού 

ποσού 1.297.386 (σηµείωση 6) ευρώ, δαπάνες συντηρήσεων για τους σταθµούς της εταιρείας 1.713.200 

ευρώ (Σηµείωση 10) και λοιπά 265.735 ευρώ της εταιρείας. 

 

Αµοιβές ∆ιοίκησης 

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 

2016 ήταν Ευρώ 28.800 (2015: Ευρώ 13.731). 

 

22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

Τα αποθέµατα στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

    2016   2015 

Αποθέματα/Ανταλλακτικά   1.025.003   1.042.056 

Πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα   (427.835)   (292.040) 

Σύνολο   597.168   750.015 

 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης των απαξιωµένων αποθεµάτων έχει ως εξής: 
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  Σημ. 2016   2015 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   (292.040)   (239.245) 

Πρόβλεψη περιόδου 14 (135.795)   (93.361) 

Χρησιμοποίηση Πρόβλεψης   0   40.566 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    (427.835)   (292.040) 

 

 

∆εν υφίστανται βάρη επί των αποθεµάτων της Εταιρείας. 

23. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  αναλύονται ως εξής: 

 

  2016   2015 

ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 9.807.446   8.448.854 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες 12.710.279   9.357.333 

Απαιτήσεις από λοιπούς πελάτες 63.263   105.326 

Σύνολο 22.580.988   17.911.513 

 

 

Η χρονική ανάλυση των εµπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής : 

 

    

Σύνολο   

<30 

μέρες 

  31-60 

ημέρες 

  61-90   >91 

ημέρες ημέρες 

2016   22.580.988   2.571.976   1.942.557   2.072.281   15.994.174 

2015   17.911.513   2.450.226   4.365.949   2.123.821   8.971.517 

 

 

 

Οι παραπάνω απαιτήσεις παρόλο που εµφανίζουν καθυστέρηση είναι πλήρως ανακτήσιµες, 

καθώς αποπληρώνονται µεταξύ 180 και 270 ηµερών. 
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24. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις  αναλύονται 

ως εξής: 

 

    2016   2015 

Χρεώστες διάφοροι   132   132 

Απαιτήσεις προς συνδεδεμένες (Σημείωση 21)   2.433   21.979 

Έσοδα εισπρακτέα   3.449.807   0 

Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος   561.339   0 

Έξοδα επομένων χρήσεων   179.698   161.843 

Λοιπές προκαταβολές και πιστώσεις   211.658   669.527 

Σύνολο   4.405.068   853.481 

 

 

Τα έσοδα εισπρακτέα αφορούν σε έσοδα από παραχθείσα ενέργεια των έργων ΜΥΗΣ 

Ιλαρίωνα, Λούρος και Στράτος ΙΙ, εντός του 2016.  

25. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ 

 

Η Εταιρεία εµφανίζει στις Οικονοµικές Καταστάσεις την 31 ∆εκεµβρίου 2016 απαίτηση από 

χορηγηθέντα Οµολογιακά ∆άνεια στην ΕΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε. αναπόσβεστου κόστους Ευρώ 

3.405 χιλ. (2015: Ευρώ 6.607 χιλ. ευρώ). Τα χορηγηθέντα δάνεια αφορούν: 

 

• ∆άνειο ποσού 1.408 χιλ ευρώ προς ΕΕΝ Βοιωτίας µε ηµεροµηνία αποπληρωµής 

31.12.2023 

• ∆άνειο ποσού 1.997 χιλ ευρώ προς ΕΕΝ Βοιωτίας µε ηµεροµηνία αποπληρωµής 

31.12.2023 

• ∆άνειο ποσού 10 χιλ ευρώ προς ∆ΕΗ Α.Ε. µε ηµεροµηνία αποπληρωµής 31.12.2023 
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Επισηµαίνεται ότι για το εν λόγω δάνειο εγκρίθηκε παράταση αποπληρωµής µέχρι το έτος 

2023 κατόπιν σχετικής απόφασης του ∆Σ της εταιρείας κατόπιν σχετικής  εισήγησης  που 

στηρίχτηκε στο επιχειρηµατικό σχέδιο που υποβλήθηκε από την ∆ιοίκηση της ΕΕΝ Βοιωτίας. 

 

Επιπλέον η παραπάνω απαίτηση από τα  οµολογιακά δάνεια είναι προσαυξηµένη µε τόκους 

ποσού 176 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2016 µείον τον παρακρατηθέντα φόρο ποσού 31 χιλ. ευρώ 

ενώ πραγµατοποιήθηκαν αποπληρωµές ποσού  1.224 χιλ ευρώ. 

 

Επίσης εµφανίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις την 31 ∆εκεµβρίου 2016 απαίτηση από 

χορηγηθέν Οµολογιακό ∆άνειο στην ∆ΕΗ Α.Ε. ποσού ευρώ 10.000 (2015: ευρώ 10.224 ευρώ).  

Η παραπάνω απαίτηση από  οµολογιακό δάνειο είναι προσαυξηµένη µε τόκους ποσού 468 

ευρώ  για τη χρήση 2016 µείον τον παρακρατηθέντα φόρο ποσού 82 ευρώ ενώ 

πραγµατοποιήθηκαν αποπληρωµές ποσού 468 ευρώ. 

 

26. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται 

ως εξής: 

 

    2016   2015 

Δοσμένες Εγγυήσεις Ενοικίων   28.013   28.014 

Προπληρωθείσες Μισθώσεις Γης   519.526   523.486 

Σύνολο   547.539   551.500 
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27. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

 

Οι καταθέσεις όψεως και τα ταµειακά διαθέσιµα αναλύονται ως εξής: 

 

    2016   2015 

Ταμείο   566   348 

Προθεσμιακές καταθέσεις   37.000.000   0 

Καταθέσεις όψεως   12.796.788   44.779.933 

Σύνολο   49.797.354   44.780.281 

  

Τα έσοδα τόκων από καταθέσεις όψεως και προθεσµίας λογιστικοποιούνται στην χρήση που 

αφορούν και ανέρχονται σε Eυρώ 320.562 (2015: ευρώ 355.079) και περιλαµβάνονται στα 

χρηµατοοικονοµικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων (Σηµείωση 9). 

28. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2016 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 

95.402.521 αποτελούµενο από 95.402.521 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ 

(ευρώ 1) η καθεµία και έχει καταβληθεί ολοσχερώς. Tην 31 ∆εκεµβρίου 2015, το µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 95.402.521 αποτελούµενο από 

95.402.521 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ (ευρώ 1).  

29. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 

Τα λοιπά αποθεµατικά στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

    2016   2015 

Τακτικό αποθεματικό   2.662.635   2.128.935 

Αποθεματικό από διαθέσιμα προς πώληση   0   (198.800) 

Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας πάγιων στοιχείων   24.661.419   24.661.419 

   27.324.054   26.591.554 
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Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να 

σχηµατίζουν από τα καθαρά κέρδη της χρήσης το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου 

αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της 

ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού.  

 

 

30. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  

 

 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εµπορικής νοµοθεσίας, οι εταιρείες είναι 

υποχρεωµένες να διανέµουν κάθε έτος µερίσµατα που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 35% των 

κερδών µετά φόρων και µετά το σχηµατισµό του κατά νόµο τακτικού αποθεµατικού. Η µη 

διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση τουλάχιστον του 70% των µετόχων της εταιρείας. 

Επιπλέον, η ελληνική εµπορική νοµοθεσία απαιτεί να πληρούνται συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις για τη διανοµή µερίσµατος. Πιο συγκεκριµένα, απαγορεύεται η διανοµή 

µερίσµατος όταν (α) τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό µετά 

από αυτή τη διανοµή είναι µικρότερα από τα ίδια κεφάλαια πλέον των µη διανεµοµένων 

αποθεµατικών και (β) το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι 

µεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεµατικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο. Για τη χρήση 2015 

η Εταιρεία προέβη στη διανοµή µερίσµατος προς τη µητρική ∆ΕΗ Α.Ε., ύψους Ευρώ 

3.549.107, το οποίο αποδόθηκε εντός του 2016. Για την χρήση 2016 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Εταιρείας θα προτείνει την διανοµή µερίσµατος ποσού ευρώ 4.500.000. 
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31. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ 

 

Βάσει των διατάξεων του ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία», η αξία κτήσης ενός 

παγίου περιουσιακού στοιχείου περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και την εκτίµηση για τις 

απαιτούµενες δαπάνες αποξήλωσης και αποµάκρυνσης του περιουσιακού στοιχείου αυτού. Οι 

δαπάνες αυτές ποσοτικοποιούνται και αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις».  

 

Η κίνηση του λογαριασµού της εν λόγω πρόβλεψης αναλύεται παρακάτω: 

 

    2016   2015 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   3.563.706   3.907.295 

Επιβάρυνση στα Αποτελέσματα (Σημείωση 8)   33.948   78.850 

Ποσό που κεφαλαιοποιήθηκε (Σημείωση 17)   0   87.562 

Αντιλογισμός πρόβλεψης αποξήλωσης (Σημείωση 14)   (1.769.028)   (510.000) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   1.828.625   3.563.706 

 

32. ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι δεδουλευµένες και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στις συνηµµένες Οικονοµικές 

Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

    2016   2015 

Πιστωτές διάφοροι   628.946   454.498 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες (Σημείωση 19)   0   29.400 

Δεδουλευμένα έξοδα   102.481   213.412 

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη   48.764   23.080 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί   45.679     4.400 

Λοιπά   1   41.727 

Σύνολο   825.871   766.517 
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33. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Η κίνηση του λογαριασµού των επιχορηγήσεων έχει ως εξής: 

 

    2016   2015 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   4.513.376   4.683.663 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων στα αποτελέσματα   (207.979)   (170.287) 

Υπόλοιπο 31Δεκεμβρίου   4.305.397   4.513.376 

 

 

Οι παραπάνω επιχορηγήσεις  λήφθηκαν για την αγορά ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων. 

 

34. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

    2016   2015 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες    1.257.462   2.606.773 

Λοιποί προμηθευτές   489.120   427.133 

Σύνολο   1.746.582   3.033.906 

 

 

35. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜA ∆ΑΝΕΙΑ 

 

Κατά την χρήση 2016, η εταιρεία δεν έκανε χρήσης ορίων πίστωσης αλληλόχρεων 

λογαριασµών. 
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Παροχή εγγυήσεων από ∆ΕΗ Α.Ε. 

 

Κατά την 31.12.2016, η Μητρική Εταιρεία έχει εγγυηθεί για συνολικό πιστωτικό όριο µέσω 

ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασµών µέχρι του ποσού των Ευρώ 8 εκατ., από τα οποία έχει 

χρησιµοποιηθεί µέχρι την 31.12.2016 ποσό ύψους Ευρώ 875 χιλ., το οποίο αφορά σε 

εγγυητικές επιστολές. 

 

36. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

Τα ποσά που περιέχονται στις συνηµµένες καταστάσεις οικονοµικής θέσης για τα διαθέσιµα, 

τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προµηθευτές, και τις λοιπές 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της 

βραχυπρόθεσµης λήξης των χρηµατοοικονοµικών αυτών µέσων. Οι εύλογες αξίες των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα για πώληση διαπραγµατεύονται σε ενεργή 

αγορά και αφορούν µετοχές οι οποίες αποτιµώνται στο επίπεδο 1. 

Οι εύλογες αξίες των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και απαιτήσεων αποτιµώνται στο 

επίπεδο 2 που προσδιορίζεται µε βάση την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών 

χρησιµοποιώντας είτε άµεσα ή έµµεσα παρατηρήσιµα στοιχεία .Η εύλογη αξία των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων (πάγια περιουσιακά στοιχεία) περιλαµβάνεται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας 

εύλογης αξίας. 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί την κατωτέρω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της 

εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, ανά τεχνική αποτίµησης: 

Επίπεδο 1: διαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, 

Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην 

καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες είτε άµεσα είτε έµµεσα, 
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Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην 

καταγεγραµµένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε 

µεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την µέτρηση της εύλογης αξίας. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται µια σύγκριση των λογιστικών αξιών των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων  της Εταιρείας.   

 

    Λογιστική Αξία   Εύλογη Αξία 

    2016   2015   2016   2015 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία                 

Διαθέσιμα προς Πώληση (Σημείωση 20)   386.667   3.720.000   386.667   3.720.000 

 

 

Η Εταιρεία κατηγοριοποιεί το ως άνω κονδύλι στο Επίπεδο 1 της ιεραρχίας. Τα περαιτέρω 

χρηµατοοικονοµικά µέσα παρακολουθούνται στην λογιστική τους αξία. 

37. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

   

Επιδικίες και συναφείς απαιτήσεις, υποχρεώσεις. 

 

Σηµαντική επιδικία της Εταιρείας αποτελεί η εκκρεµής υπόθεση µε την ENERCON GmbH και 

την Prenecon S.A. για την οποία η Εταιρεία έχει ασκήσει την από 30.4.2013 αγωγή ενώπιον 

του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ανωτέρω αγωγή αφορά την σύµβαση προµήθειας 

και εγκατάστασης εννέα (9) αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 35,10 MW µεταξύ της 

Εταιρείας και της πρώτης ως άνω εταιρείας. Αίτηµα της Εταιρείας είναι η έντοκη καταβολή σε 

αυτήν από τις εναγόµενες (ευθυνόµενες από κοινού και εις ολόκληρων) αποζηµίωσης 

ύψους  9.545.330 Ευρώ, καθώς και χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ύψους 

5.000.000 Ευρώ σε σχέση µε επτά (7) από τα ως άνω εννέα (9) αιολικά πάρκα  ∆ικάσιµος για 

την συζήτηση της αγωγής αυτής έχει ορισθεί η 14.1.2016 και, κατόπιν αναβολής, η 22.3.2018. 

Περαιτέρω, η Εταιρεία άσκησε και την από 18.11.2014 συµπληρωµατική αγωγή ενώπιον του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά των αυτών ως άνω εταιρειών, µε την οποία διεκδικεί 

συµπληρωµατική αποζηµίωση ύψους 954.615 Ευρώ, καθώς και συµπληρωµατική χρηµατική 
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ικανοποίηση λόγο) ηθικής βλάβης ύψους 400.000 Ευρώ. Η συµπληρωµατική αγωγή αφορά 

στα υπόλοιπα δύο (2) αιολικά πάρκα της ως άνω Σύµβασης προµήθειας και εγκατάστασης. 

∆ικάσιµος για την συζήτηση και της συµπληρωµατικής αγωγής έχει ορισθεί η 14.1.2016 και, 

κατόπιν αναβολής, η 22.3.2018. 

Στο πλαίσιο της προστασίας των συµφερόντων της σε σχέση µε την ως άνω πιθανή απαίτησή 

της, η Εταιρεία έχει αναστείλει την πληρωµή των τιµολογίων της πρώτης ως άνω εταιρείας σε 

σχέση µε την ως άνω σύµβαση από τις 29.7.2011. 

Επίσης, κατά της Εταιρείας έχει ασκηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

αγωγή της Prenecon S.A., η οποία επιδόθηκε την 01.09.2015 και µε την οποία ζητείται να 

υποχρεωθεί η Εταιρεία να καταβάλει ως χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εκ 

προβαλλόµενης αδικοπραξίας το συνολικό χρηµατικό ποσό των 7.000.000 Ευρώ. ∆ικάσιµος 

για την συζήτηση της αγωγής αυτής είχε ορισθεί η 14.1.2016 και, κατόπιν αναβολής, η 

22.3.2018. 

Τέλος, κατά της Εταιρείας έχει ασκηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 

11.11.2015 αγωγή της ENERCON GmbH, µε την οποία ζητείται να υποχρεωθεί η Εταιρεία να 

καταβάλει το συνολικό ποσό των 18.380.277,27 Ευρώ, πλέον νοµίµων τόκων, αναφορικά µε 

τιµολόγια που έχει εκδώσει η ενάγουσα προς την Εταιρεία. ∆ικάσιµος για την συζήτηση της 

αγωγής αυτής είχε ορισθεί η 14.1.2016 και, κατόπιν αναβολής, η 22.3.2018. 

Λόγω ότι η δικάσιµος για τις εν λόγω αγωγές έχει ορισθεί να συζητηθεί στις 22/3/2018 το 

αναπόσβεστο ποσό προς την Enercon ταξινοµήθηκε στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι δεν θα υπάρξει αρνητική επίδραση στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις από την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών.  

 

38. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

Η διαχείριση κινδύνων εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών και µη 

χρηµατοοικονοµικών αγορών και προσβλέπει στην ελαχιστοποίηση των δυσµενών 

αποτελεσµάτων στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας. Η Εταιρεία προσδιορίζει, αξιολογεί 

και εάν καταστεί αναγκαίο αντισταθµίζει τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες. Η Εταιρεία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές κερδοσκοπικής φύσης. Η Εταιρεία 
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σε περιοδική βάση ελέγχει και αναθεωρεί τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σε σχέση µε τη 

διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: 

 

Κίνδυνος Επιτοκίου 

 

Η Εταιρεία διατηρεί όρια αλληλόχρεων λογαριασµών. Ο κύριος κίνδυνος που προκύπτει από τη 

διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων εστιάζεται στα αποτελέσµατα και στις ταµειακές ροές, 

ως συνέπεια µεταβολών των επιτοκίων. Λαµβάνοντας υπόψη το µηδενικό δανεισµό της 

Εταιρείας µε 31.12.2016, εκτιµάται ότι πιθανές αυξοµειώσεις επιτοκίων, δε θα έχουν καµία 

επίδραση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.  

 

Κίνδυνος τιµής υλικών και ανταλλακτικών 

 

Οι τιµές των κυριότερων υλικών και ανταλλακτικών που χρησιµοποιεί η Εταιρεία τόσο για τη 

λειτουργία της, όσο και για την ανάπτυξή της, καθορίζονται από την εθνική και διεθνείς αγορές 

εµπορευµάτων και έχουν ως αποτέλεσµα την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύµανσης 

των σχετικών τιµών. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Για τις εµπορικές απαιτήσεις η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο, 

δεδοµένου ότι πωλεί ηλεκτρική ενέργεια στο διασυνδεδεµένο (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) και µη 

διασυνδεδεµένο σύστηµα (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.). Ωστόσο, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εξόφληση 

των απαιτήσεων της εταιρείας επηρεάζει αρνητικά τη ρευστότητά της. Από στοιχεία τελευταίων 

χρήσεων παρατηρείται µια τάση οµαλοποίησης των πληρωµών από το ΛΑΓΗΕ σε σχέση µε 

παλαιότερες χρήσεις. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται µε την ανάγκη για επαρκή χρηµατοδότηση για τη λειτουργία 

και ανάπτυξη της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας, µέσω της 

παρακολούθησης και προγραµµατισµού των ταµειακών του ροών, και δρα κατάλληλα, µέσω 
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της εξασφάλισης επαρκών πιστωτικών ορίων και ταµειακών διαθεσίµων, επιδιώκοντας τη 

διαφοροποίηση των πηγών χρηµατοδότησης.  

 

 

Μακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα  

 

Οι εν γένει µακροοικονοµικές συνθήκες της χώρας επηρεάζονται από το πλαίσιο εφαρµογής 

του Ν. 4336/2015 ο οποίος αφορά στην Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής 

Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και τις σχετικές ρυθµίσεις για την 

υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης της χώρας. 

Η Εταιρεία έχει αξιολογήσει τις τυχόν επιπτώσεις που µπορεί να υπάρξουν στη διαχείριση των 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων λόγω των µακροοικονοµικών συνθηκών στην αγορά που 

δραστηριοποιείται. 

 

Κίνδυνος από την έλλειψη ασφάλισης των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 

Η Εταιρεία δεν ασφαλίζει τα εν λειτουργία πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Ωστόσο, λόγω της 

γεωγραφικής διασποράς των έργων µια ενδεχόµενη ζηµία σε µεµονωµένο έργο δεν εκτιµάται 

ότι επηρεάζει σηµαντικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας. Έργα υπό κατασκευή 

ασφαλίζονται από τον Ανάδοχο. ∆εν ασφαλίζονται επίσης τα αποθέµατα υλικών – 

ανταλλακτικών, σε αντίθεση µε του κινδύνους αστικής ευθύνης που ασφαλίζονται κανονικά. 

 

Ανεµολογικές και Υδρολογικές συνθήκες 

 

Η εξέλιξη των ανεµολογικών και υδρολογικών συνθηκών έχει σηµαντική επίδραση στην 

κερδοφορία της Εταιρείας. Οι διακυµάνσεις αυτές δεν επηρεάζουν την µακροπρόθεσµη 

απόδοση των επενδύσεων της Εταιρείας η οποία υπολογίζεται σε µέσες τιµές ανεµολογικών 

και υδρολογικών δεδοµένων που προκύπτουν από επιστηµονικές µελέτες και παρατηρήσεις. 

 

 

 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά) 

75 
 

39. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

Υβριδικό Έργο Ικαρίας 

Το έργο συνολικής ισχύος 6,85 MW συνδυάζει την ενεργειακή αξιοποίηση δύο µορφών 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, Αιολικής και Υδροηλεκτρικής. Το αιολικό πάρκο εκτιµάται ότι 

θα τεθεί σε λειτουργία το 2017 και το συνολικό έργο το 2019. Μέχρι και σήµερα, οι προµήθειες 

υλικών και οι εργασίες, έχουν πραγµατοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 85%. 

 

Έρευνα και Ανάπτυξη Γεωθερµικών Πεδίων 

Αποφασίστηκε η προκήρυξη ∆ιαγωνισµού για την επιλογή Συµβούλου Χρηµατοοικονοµικών, 

Νοµικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, µε σκοπό την προετοιµασία και διενέργεια όλων των 

συναφών διαδικασιών εύρεσης και επιλογής  Εταίρου, και µε στόχο  την από κοινού µε τον 

Εταίρο ανάπτυξη των µισθωµένων γεωθερµικών περιοχών Μήλου-Κιµώλου-Πολυαίγου, 

Νισύρου, Λέσβου και Μεθάνων.  

 

Έργο Βιοµάζας 

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 327/2016 Απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), 

τροποποιήθηκε   η  αρχική άδεια (µε αρ. πρωτ. 382/2015) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από  σταθµό βιοµάζας ισχύος 25MW. Η τροποποίηση της άδειας αφορά στην αλλαγή της 

θέσης εγκατάστασης του σταθµού βιοµάζας, η οποία είναι στο «Λιγνιτικό Κέντρο ∆υτικής 

Μακεδονίας της ∆ηµοτικής Ενότητας Φιλώτα, του ∆ήµου Αµυνταίου, της Περιφερειακής 

Ενότητας Φλώρινας».  

 

Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α/Π Φιδόπετρας 

Την 14.07.2016, η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. προχώρησε στην εξαγορά από την εταιρεία 

ΒΟΡΕΙΝΟ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε., στην οποία είναι µέτοχος σε ποσοστό 49%, της Άδειας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας του Α/Π Φιδόπετρας, ισχύος 14 MW.  

 

Ανακατασκευή (Repowering) ΜΥΗΣ Λούρου 

Την 15.04.2016, η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ προκήρυξε Ανοιχτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό για την 

ανάθεση του έργου εκσυγχρονισµού και ανακαίνισης Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθµού (ΜΥΗΣ) 
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ΛΟΥΡΟΣ, ονοµαστικής ισχύος 8,84 MW. H κατάθεση των Προσφορών έγινε την 28.06.2016. Η 

διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στη φάση κατακύρωσης του Αναδόχου και υπογραφής της 

σχετικής σύµβασης κατασκευής. 

 

Ανακατασκευή (Repowering) 11 Α/Π στο Αιγαίο και του Α/Π Μονής Τοπλού 

Στις 23 ∆εκεµβρίου 2016, η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ προκήρυξε δύο Ανοιχτούς ∆ιεθνείς 

∆ιαγωνισµούς για την ανάθεση των παρακάτω έργων: α) Μελέτη, Προµήθεια, Μεταφορά, 

Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Έντεκα (11) Αιολικών Πάρκων στο Αιγαίο, συνολικής 

ισχύος 24,30 MW, µε προϋπολογισµό 29,34 εκ. ευρώ και β) Μελέτη, Προµήθεια, Μεταφορά, 

Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Ενός (1) Αιολικού Πάρκου, συνολικής ισχύος 7,50 MW 

στη Μονή Τοπλού Κρήτης, µε προϋπολογισµό 9,18 εκ. ευρώ.   

Οι ανωτέρω ανοικτοί διαγωνισµοί 0061/16/5300 και 0062/16/5300 κηρύχθηκαν άγονοι, καθώς 

δεν υπεβλήθη καµία προσφορά για τις εν λόγω ∆ιακηρύξεις. 

Εν συνεχεία, η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ προχώρησε σε πρόσκληση για συµµετοχή σε διαδικασία 

διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση των έργων των υπ’ αριθ. 

0061/16/5300 και 0062/16/5300 διακηρύξεων. 

 

 

Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής 

Απόδοσης (Ν. 4414/2016) 

 

Το νοµοσχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση των σταθµών ΑΠΕ οι οποίοι συνυπολογίζοντας τα 

µεγάλα υδροηλεκτρικά τα οποία προσµετρούνται στον εθνικό στόχο, αντικατοπτρίζουν το 16% 

της συνολικά παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µε εθνικό στόχο 20%.  

Το θεσπιζόµενο καθεστώς στήριξης βασίζεται στην ανάπτυξη ενός νέου µηχανισµού 

λειτουργίας των ως άνω µονάδων, ο οποίος προβλέπει προσαύξηση επιπλέον της τιµής, όπως 

αυτή διαµορφώνεται στην χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επιγραµµατικά αναφέρουµε τα εξής : 

- Καθορίζονται οι τιµές αναφοράς επί τη βάσει των οποίων υπολογίζεται µηνιαίως  η 

λειτουργική ενίσχυση 

- Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διαδικασία συµµετοχής στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

- Προσδιορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού ειδικής τιµής αγοράς για τις επιµέρους 

τεχνολογίες  ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά) 

77 
 

- Καθορίζεται το πλαίσιο διενέργειας ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών 

για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

- Καθορίζεται η διαδικασία ένταξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ οι οποίοι τίθενται σε λειτουργία στα µη διασυνδεµένα νησιά και 

ρυθµίζονται σχετικά θέµατα. 

- Ορίζεται ότι από 1ης Ιανουαρίου 2016 για την ένταξη των σταθµών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας σε ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και το δίκτυο 

της ηπειρωτικής χώρας καθώς και στο δίκτυο των µη διασυνδεδεµένων νησιών 

απαιτείται σύναψη σύµβασης λειτουργικής ενίσχυσης σταθερής τιµής της παραγόµενης 

ηλεκτρικής ενέργειας ή του διαχειριστή του Εθνικού δικτύου διανοµής ηλεκτρικής 

ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε) κατά περίπτωση. 

- Συνίσταται Επιτροπή παρακολούθησης του καθεστώτος στήριξης των σταθµών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ρυθµίζονται θέµατα που 

αφορούν τη συγκρότηση και τις  αρµοδιότητες της. 

- Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την διάρκεια ισχύος των αδειών εκτέλεσης έργων 

αξιοποίησης υδάτινων πόρων κλπ 

 

40. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

∆εν υπήρξαν γεγονότα µετά την 31/12/2016 που να έχουν σηµαντική επίδραση στην 

οικονοµική θέση της εταιρείας. 

 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 1 έως 80 συντάχθηκαν σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τη ∆ευτέρα 3 Απριλίου 2017 και 

υπογράφονται για λογαριασµό αυτού από τους : 
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