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ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1 – 31/12/2017

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε προς  έγκρισή σας, σύμφωνα με τον  Ν. 2190/1920 άρθρο

43α καθώς και σύμφωνα με το Καταστατικό της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., (εφεξής «Εταιρεία»),

τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση του έτους 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017) και τις

επισημάνσεις μας για την ανωτέρω περίοδο.

Η Εταιρεία συνέταξε τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα

που σημειώθηκαν κατά το 2017 και η επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις, οι κύριοι

κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, καθώς και οι προοπτικές για το 2018.

I. Επισκόπηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων

O Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας για το έτος 2017 ανήλθε σε €25,9 εκ. έναντι €30,8 εκ. το

έτος 2016, μειωμένα κατά €4,9 εκ. (16,1%), λόγω ανεμολογικών συνθηκών καθώς και

αυξημένων βλαβών που σημειώθηκαν σε παλιά Αιολικά Πάρκα και Μικρούς Υδροηλεκτρικούς

Σταθμούς.

Τα προ Φόρων Κέρδη το 2017 ανήλθαν σε €4,7 εκ. έναντι των €14,9 εκ. το 2016, μειωμένα

κατά €10,2 εκ. (68,5%), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €2,3 εκ. έναντι

€9,7 εκ. το 2016, μειωμένα κατά €7,4 εκ. (76.7%), κυρίως λόγω της ζημίας απομείωσης του

έργου Υβριδικό Ικαρίας.

Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) το 2017  διαμορφώθηκαν σε

€15,2 εκ. έναντι €19,9 εκ. το 2016, μειωμένα κατά €4,7 εκ. (23,6%).

Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 58,96%, σε σύγκριση με 64,65% το 2016.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης για τις χρήσεις

2017 και 2016 σε εταιρικό επίπεδο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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2017 2016
Κύκλος  Εργασιών € 25,9 εκ. € 30,8 εκ.

EBITDA € 15,2 εκ. € 19,9 εκ.

Περιθώριο  EBITDA 58,96% 64,65%

Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων € 4,7 εκ. € 14,9 εκ.

Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους € 2,3 εκ. € 9,7 εκ.

Τα Κέρδη Προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) δεν περιλαμβάνουν την ζημία

απομείωσης ενσώματων παγίων περιουσιακών  στοιχείων ύψους 4,2 εκ, ευρώ  που προέκυψε

μετά από έλεγχο απομείωσης του έργου Υβριδικό Ικαρίας .

II. Εξέλιξη δραστηριοτήτων και σημαντικά γεγονότα

Παραγωγή
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  κατά το έτος 2017 ανήλθε σε 257.505 MWh έναντι  308.480

MWh το 2016. Ο μέσος όρος του συντελεστή χρησιμοποίησης (capacity factor) της Εταιρείας

το 2017 ήταν 24,3% και ανά τεχνολογία 25,0% των Αιολικών Πάρκων, 23,7% των ΜΥΗΣ και

16,6% των Φ/Β.

Επενδυτική δραστηριότητα
Κατά το 2017:

Ø Υπεγράφη σύμβαση με ανάδοχο για την ανακατασκευή του Μικρού Υδροηλεκτρικού

Σταθμού  Λούρου, ισχύος 8,7 MW.

Ø Υπεγράφη σύμβαση με ανάδοχο για τη Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και

θέση σε Λειτουργία των παρακάτω δέκα (10) Αιολικών Πάρκων, συνολικής

εγκατεστημένης ισχύος 19,8 MW. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2018 υπεγράφη  σύμβαση

με ανάδοχο για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων Υποδομής για τα παραπάνω 10  έργα.

Ø Αναδείχθηκε ανάδοχος για έργα Π/Μ και Η/Μ που αφορούν στην ανακατασκευή του

Αιολικού Πάρκου στη Μονή Τοπλού Κρήτης, ισχύος 6,6 MW. Επίσης,  βρίσκεται κοντά

στην ολοκλήρωσή της  η διαγωνιστική διαδικασία για τη Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά,

Εγκατάσταση Α/Γ στη Μονή Τοπλού.

Ø Προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός επιλογής Στρατηγικού Εταίρου για την από κοινού

εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού των περιοχών: α) Μήλου-Κιμώλου-Πολυαίγου, β)

Νισύρου, γ) Λέσβου και δ) Μεθάνων, συνολικής ισχύος 28 MW.
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Ø Προετοιμάστηκε διεθνής διαγωνισμός επιλογής Στρατηγικού Εταίρου για την από κοινού

υλοποίηση  έργου  Βιομάζας στο Αμύνταιο της Φλώρινας, συνολικής ισχύος 25 MWe  και

45 MWth. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2018.

Ø Εξαγοράσθηκε συμμετοχή κατά 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της Όρος Ενεργειακή Α.Ε.

ισχύος 1,2  MW.

Ø Ελήφθη απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την εξαγορά οικοπέδου προς ανέγερση

κεντρικού Κτηρίου της Εταιρείας.

Τραπεζική Χρηματοδότηση
H Εταιρεία είχε μηδενικό  τραπεζικό δανεισμό. Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 η Εταιρεία συνήψε

δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ποσού €85 εκ. για τη

χρηματοδότηση 18 έργων (14 Αιολικών και 4 ΜΥΗΣ).  Επίσης, συμφωνήθηκαν οι βασικοί όροι

χρηματοδότησης,  ποσού μέχρι €17,5 εκ. για τα ίδια 18 έργα, από την Εθνική Τράπεζα Α.Ε.

Τακτοποίηση  εκκρεμοδικίας
Τακτοποιήθηκε εκκρεμοδικία μεταξύ της Εταιρείας και της ENERCON,  με τη σύναψη

Συμφωνητικού Συμβιβασμού, προς διευθέτηση των εκατέρωθεν μεταξύ τους αξιώσεων (βλ.

Σημείωση 39).

III. Δρώσα Οικονομική Μονάδα (Going Concern)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

Ø Την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας

Ø Toυς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές

επιπτώσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας και στην κεφαλαιακή της

επάρκεια

Ø Το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα

της Εταιρείας να συνεχίσει να λειτουργεί ως «δρώσα οικονομική μονάδα» για το

προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από

την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων,

δηλώνει ότι εξακολουθεί να θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Οικονομικών

Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας οικονομικής μονάδας» και ότι δεν υφίστανται σημαντικές

αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να εφαρμόζει ως

κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας

οικονομικής μονάδας» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα

τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων.
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IV. Σημαντικότερες Αβεβαιότητες - Κίνδυνοι

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας εκτίθενται σε αβεβαιότητες και διάφορα είδη κινδύνων. Δυνητικά

οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι ενδέχεται να  επιδράσουν  στις εργασίες και στην οικονομική

κατάσταση της Εταιρείας.  Οι σημαντικότερες αβεβαιότητες και κίνδυνοι είναι οι παρακάτω:

Κίνδυνος Μακροοικονομικού και Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Το μακροοικονομικό περιβάλλον στη χώρα, αν και έχει βελτιωθεί, εξακολουθεί να παραμένει

ευμετάβλητο. Η παρατεταμένη και βαθιά κρίση που βίωσε η χώρα κατά την τελευταία δεκαετία

επέφερε τρεις σημαντικές αλλαγές που συνδέονται με το αναπτυξιακό της πρότυπο: την

κατάρρευση του τραπεζικού δανεισμού – την κύρια πηγή χρηματοδότησης της δραστηριότητας

επιχειρήσεων και νοικοκυριών, τη συρρίκνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και την ενίσχυση

της εξωστρέφειας της παραγωγικής δομής.

Το 2017 ήταν έτος επιστροφής στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την ΤτΕ,

o ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 1,4% και εκτιμάται να ενισχυθεί σε 2,4% και

2,5% το 2018 και το 2019 αντίστοιχα. Η χώρα πέτυχε την εξάλειψη του υπερβολικού

δημοσιονομικού ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Αποκαταστάθηκε η

ανταγωνιστικότητα σε όρους κόστους εργασίας και σε όρους τιμών, μέσω επώδυνης

εσωτερικής υποτίμησης (σημαντικής μείωσης των ονομαστικών μισθών). Παράλληλα η χώρα

εφαρμόζει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδιωτικοποιήσεων και εκσυγχρονισμού της

οικονομίας, όπως το σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, το φορολογικό σύστημα και η

δημόσια διοίκηση. Επίσης, θετικά επιδρούν στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον της χώρας η

μείωση του κινδύνου χώρας και η σημαντική μείωση των επιτοκίων των ομολόγων του

δημοσίου.  Η μικρή απόκλιση από τον αρχικό προγραμματισμό της τελευταίας  αξιολόγησης

του Προγράμματος Στήριξης  δεν αναμένεται να επηρεάσει την ολοκλήρωση του.  Ως εκ τούτου

το οικονομικό  περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία αναμένεται να

ομαλοποιηθεί.

Τον Αύγουστο του  2018 αναμένεται να ολοκληρωθεί η τελευταία αξιολόγηση του ελληνικού

προγράμματος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του τρίτου Προγράμματος Στήριξης της χώρας θα

σηματοδοτήσει το τέλος μιας μακράς περιόδου οικονομικής προσαρμογής και υπό

προϋποθέσεις μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για ταχεία και διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Κρίσιμα ζητήματα που θα επιδράσουν καθοριστικά στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

είναι: α) η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, το ύψος του οποίου τροφοδοτεί την αβεβαιότητα

και υποσκάπτει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, β) η εμπέδωση της εμπιστοσύνης

των επενδυτών - αγορών προς την χώρα. γ) η ομαλή έξοδος της χώρας στις διεθνείς

χρηματαγορές με διατηρήσιμους όρους.
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Ρυθμιστικός κίνδυνος

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, που διέπουν την

αγορά Η/Ε, όπως η εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η εφαρμογή

των προβλέψεων του Μνημονίου και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που

αφορούν στη γενικότερη ρύθμιση και λειτουργία της ελληνικής αγοράς Η/Ε, ενδέχεται να έχουν

επίπτωση στη λειτουργία, την οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη

ρευστότητα της Εταιρείας.

Κίνδυνος από φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις
Τυχόν δυσμενείς θεσμικές αλλαγές στη φορολογική, ασφαλιστική και εταιρική νομοθεσία

ενδέχεται να επηρεάσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της

Εταιρείας.

Κίνδυνος αγοράς
Πρόκειται για τον κίνδυνο που προκύπτει από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις

διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

·  Διακυμάνσεις των επιτοκίων
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της τραπεζικές καταθέσεις. Επομένως η Εταιρεία είναι

εκτεθειμένη σε διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην ελληνική αγορά,  οι οποίες

επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική της θέση και τις ταμειακές της ροές.  Επισημαίνεται ότι η

Εταιρεία δεν είχε δανεισμό κατά το έτος 2017. Σε περίπτωση αύξησης / (μείωσης) των

επιτοκίων καταθέσεων  κατά 0,5%, η επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας θα είναι 0,2

εκατ. ευρώ.

·  Συναλλαγματικός κίνδυνος
Καθώς τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και οι υποχρεώσεις της είναι εκφρασμένα σε

Ευρώ, η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο. Ωστόσο, ο συναλλαγματικός

κίνδυνος δύναται να προκύψει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας.

Πιστωτικός κίνδυνος
Οι πελάτες της Εταιρείας είναι η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα)  και ο

ΛΑΓΗΕ ΑΕ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να

προκύψει σε περίπτωση αδυναμίας των αντισυμβαλλόμενων ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΛΑΓΗΕ ΑΕ να

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Επισημαίνεται ότι, η ρευστότητα  του ΛΑΓΗΕ

βελτιώθηκε κατά το 2017, κυρίως ως αποτέλεσμα του Ν.4416/2016 ο οποίος μεταξύ άλλων

προβλέπει την αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ &

ΣΥΘΥΑ.
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Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή εξασφάλιση ταμειακών

διαθεσίμων για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της Εταιρείας, περιλαμβανόμενων και των

αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και των επενδυτικών δαπανών.

Η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις ταμειακές της ροές. Πλέον της διατήρησης

ρευστών διαθεσίμων, η Εταιρεία επιδιώκει να υπάρχουν και μη χρησιμοποιημένα πιστωτικά

όρια  από διαφορετικές τραπεζικές πηγές χρηματοδότησης, για την κάλυψη των αναγκών της.

Κίνδυνος προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής έργων και τιμών ανταλλακτικών
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους που αφορούν στη διαθεσιμότητα εξοπλισμού από

αξιόπιστους προμηθευτές, στο κόστος κατασκευής των Έργων της, στις καθυστερήσεις στην

εκτέλεση των Έργων της,  καθώς και στον κίνδυνο  τιμών των ανταλλακτικών.

Κίνδυνος από μη ασφάλιση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία ασφαλίζει τις παραγωγικές της μονάδες μόνο έναντι αστικής ευθύνης,  ήτοι για ζημιές

από ατυχήματα (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που τυχόν προξενηθούν

από άδικες πράξεις ή παραλείψεις. Η Εταιρεία δεν ασφαλίζει τα εν λειτουργία πάγια περιουσιακά

της στοιχεία. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο εκτιμώμενο υψηλό κόστος που συνδέεται με

την ασφάλιση κατά των κινδύνων αυτών, σε σύγκριση με το κόστος για αποκατάσταση των

ενδεχόμενων ζημιών. Εκτιμάται ότι λόγω της γεωγραφικής διασποράς των έργων, ενδεχόμενη

ζημία σε μεμονωμένο έργο δεν επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Τα υπό κατασκευή έργα ασφαλίζονται από τον Ανάδοχο.

Κίνδυνος λόγω  ανεμολογικών και υδρολογικών συνθηκών
Η απόδοση των παραγωγικών μονάδων  της Εταιρείας, κυρίως των Αιολικών και των Μικρών

Υδροηλεκτρικών Σταθμών, εξαρτάται από τις ανεμολογικές και υδρολογικές συνθήκες, οι οποίες

τη φύση τους είναι στοχαστικές και απρόβλεπτες και επομένως μπορεί να επηρεάζουν  τα

αποτελέσματα της Εταιρείας.

Κίνδυνος Πληροφοριακών Συστημάτων
Το Πληροφοριακό Σύστημα της Εταιρείας συνθέτουν οι άνθρωποί της ( δηλαδή οι χρήστες, οι

διαχειριστές, οι δημιουργοί του συστήματος), το λογισμικό (software), το υλικό (hardware), οι

διαδικασίες και τα δεδομένα της. Όλα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον, με

σκοπό την παραγωγή και τη διαχείριση πληροφορίας για την υποστήριξη των χρηστών της

Εταιρείας.

Τα πληροφοριακά συστήματα απειλούνται από διάφορους εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς

κινδύνους, όπως φυσικές και ανθρώπινες απειλές, τον κίνδυνο τεχνολογίας, επιχειρησιακούς
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κινδύνους (ήτοι αδυναμία προσάρτησης νέας τεχνολογίας), που μπορεί να απειλήσουν την

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Για τη διαχείριση των παραπάνω κινδύνων η Εταιρεία έχει εκπονήσει σχέδιο προστασίας από
ηλεκτρονικούς και φυσικούς κινδύνους.

V. Άλλες πληροφορίες

Μη Χρηματοοικονομικά στοιχεία - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας: να σέβεται τα

ανθρώπινα δικαιώματα, να σέβεται τα εργασιακά πρότυπα, η λειτουργία της να διέπεται από

διαφάνεια και να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.  Κατά το 2017 η  Εταιρεία:

- Απασχόλησε 72 άτομα, εκ των οποίων 38 άτομα είναι Άνδρες (53%) και  34 άτομα

είναι Γυναίκες (47%).

- Υιοθέτησε Κανονισμό Εργασίας.

- Ενθάρρυνε την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και τη συμμετοχή του σε

συνέδρια. Η συνολική δαπάνη ανήλθε σε €102,9 χιλ.

- Εφαρμόζει πολιτική για την Ασφάλεια & Υγεία. Δεν σημειώθηκαν ατυχήματα στις

εγκαταστάσεις ή/και στις παραγωγικές μονάδες της Εταιρείας.

- Δεν επεβλήθησαν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις αναφορικά με περιστατικά

παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας.

- Διέθεσε για Δωρεές και Χορηγίες ποσό 32,8 χιλ..

- Εφαρμόζει Περιβαλλοντική Πολιτική. Η Εταιρεία ασκεί την επιχειρηματική της

δραστηριότητα κατόπιν έγκρισης των  νομοθετικά οριζόμενων περιβαλλοντικών όρων.

Η δραστηριότητα της Εταιρείας συνέβαλε στην αποφυγή εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα tCO2  250.000.

- Έγινε Μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Προοπτικές για το 2018

Το 2018 θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την ανάπτυξη της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, καθώς η

ανακατασκευή παλαιών και η ανάπτυξη νέων έργων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο επενδυτικό

της πλάνο, θα δώσουν μεγάλη ώθηση στην Εταιρεία.  Παράλληλα, η χρηματοδότηση της

Εταιρείας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας

και οι συμπράξεις με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα και

την ευρύτερη περιοχή, αντικατοπτρίζει τη δυναμική της Εταιρείας, η οποία αναμένεται να παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας.
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Με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2018, η Εταιρεία αναμένεται να διατηρήσει

τον κύκλο εργασιών της στα ίδια περίπου επίπεδα, ήτοι περί τα 26 εκατ. ευρώ, παρά τη

διακοπή πολλών εκ των παραγωγικών της μονάδων για τις ανάγκες ανακατασκευής τους.

 Σημαντικές Συναλλαγές Μεταξύ Εταιρίας και Συνδεδεμένων Προσώπων

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24,

πραγματοποιήθηκαν υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Τα ποσά των πωλήσεων και

αγορών το 2017 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις 31.12.2017 για την

Εταιρεία, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη,  εμφανίζονται στην

σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων.

Οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

2017 ήταν 64,6 χιλ. ευρώ.

Μέρισμα

Για τη χρήση 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει την διανομή μερίσματος

ύψους 749,4 χιλ. ευρώ.

Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης για τη χρήση 2017.

Υποκαταστήματα της Εταιρείας

Η Εταιρεία διατηρεί 55 υποκαταστήματα στους σταθμούς ΑΠΕ κατά την Ελλάδα.

Αθήνα 26 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιωτάκης Εμμανουήλ

 ΑΔΤ ΑΗ138049



Baker Tilly Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 57 και Καλλιγά γωνία
114 73 Αθήνα
Ελλάδα

T:  +30 215 5006060
Φ:  +30 215 5006061

info@bakertilly.gr
www.bakertilly.gr
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου
2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 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.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας
ΣΔΠΔΕ), όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του
Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του
Κώδικα ΣΔΠΔΕ. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα
να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση
επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές
καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών, που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας
έκθεσης ελεγκτή.

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
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Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις
άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς
ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς
φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε
στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι
να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό, πέραν των
όσων αναφέρονται σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου στην “Έκθεση επί Άλλων
Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων” κατωτέρω, εφόσον αναφέρονται τέτοια θέματα.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις του Κωδ. Ν.
2190/1920, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής
βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την
Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ,
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του
ελέγχου. Επίσης:

· Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

· Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.



13

· Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

· Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή.
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

· Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με
τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.

β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας,  για την εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Σπυρίδων Κων. Γκρούιτς

ΑΜ ΣΟΕΛ: 2793

Baker Tilly
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

ΑΜ ΣΟΕΛ:176



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημειώσεις 31.12.2017 31.12.2016

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 17 160.656.619 170.800.042

Ασώματες ακινητοποιήσεις 18 422.558 414.006
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 19 1.010.084 991.994
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 19 9.411.333 9.217.843

Απαιτήσεις από ομολογιακά δάνεια 25 4.260.210 3.404.984
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 26 498.893 547.539

Διαθέσιμα προς πώληση 20 486.667 386.667

Σύνολο μη Κυκλοφορούντος
Ενεργητικού 176.746.364 185.763.075

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 22 470.342 597.168

Εμπορικές Απαιτήσεις 23 14.991.142 22.580.988
ΦΠΑ εισπρακτέος 203.841 2.552.170

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 27 60.131.577 49.797.354

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 24 1.457.063 4.405.068

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 77.253.965 79.932.748

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση       28 355.000 0

Σύνολο Ενεργητικού 254.355.329 265.695.823

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (συνέχεια)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σημειώσεις 31.12.2017 31.12.2016
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 29 95.402.521 95.402.521
Αποθεματικά υπέρ το άρτιο 55.334.815 55.334.815

Λοιπά Αποθεματικά 30 34.487.505 27.324.054

Αποτελέσματα εις νέο 44.639.555 46.559.376

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 229.864.396 224.620.766

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 32 0 19.314.650

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 79.063 13.958
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16 13.780.288 13.039.975

Επιχορηγήσεις 35 4.109.218 4.305.397
Πρόβλεψη κόστους αποξήλωσης 33 1.295.867 1.828.624

Σύνολο Μακροπροθέσμων
Υποχρεώσεων 19.264.436 38.502.604

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 36 4.307.992 1.746.582

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις 34 918.505 825.871

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 5.226.497 2.572.453

Σύνολο υποχρεώσεων 24.490.933 41.075.057

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων 254.355.329 265.695.823

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017

(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

Σημειώσεις 31.12.2017 31.12.2016

Έσοδα από πώληση  ενέργειας 5 25.862.614 30.813.956

25.862.614 30.813.956

Έξοδα
Αμοιβές προσωπικού και λοιπών συνεργατών 6 2.975.485 2.494.443

Αποσβέσεις παγίων 7,17,18 7.003.570 6.568.203
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 35 (196.179) (207.979)

Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης 10 3.025.428 2.761.297
Φόροι και τέλη 11 481.696 212.316

3% υπέρ OTA 877.704 811.602
Παροχές τρίτων 12 1.119.259 1.028.023

Αμοιβές τρίτων 13 987.313 824.672

Προβλέψεις 14 259.829 (1.032.087)
Ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικών

περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 20 0 3.613.333

Ζημιές απομείωσης ενσώματων
ακινητοποιήσεων 17 4.272.351 0

Λοιπά έξοδα / (έσοδα) 15 888.173 179.054

Κέρδη/(ζημίες) εκμετάλλευσης 4.167.985 13.561.078

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 8 (4.685.647) (2.233.158)

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 9 5.229.990 3.534.466

544.343 1.301.308

Κέρδη προ φόρων 4.712.328 14.862.386

Φόρος εισοδήματος 16 (2.458.604) (5.197.502)

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 2.253.724 9.664.884

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

31.12.2017 31.12.2016
Κέρδη /(ζημίες) χρήσης 2.253.724 9.664.884

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.

20 100.000 280.000

Φόρος που αναλογεί 16 (29.000) (81.200)
Καθαρές λοιπές συνολικές (ζημιές)/
εισοδήματα που μεταφέρονται στα
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες
περιόδους

71.000 198.800

Λοιπές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα
που δε μεταφέρονται στα
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες
περιόδους

Τακτοποίηση αναπροσαρμογής αξίας
παγίων στοιχείων       17 10.110.842 0

Φόρος που αναλογεί  16 (2.932.144) 0
Προσαρμογή φόρου λόγω επίδρασης
αναπροσαρμογής παγίων από απόσυρση 232.609 0

Καθαρές λοιπές συνολικές
(ζημιές)/κέρδη που δε μεταφέρονται στα
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες
περιόδους

7.411.307 0

Λοιπές συνολικές (ζημιές)/κέρδη
χρήσης, μετά από φόρους 7.482.307 198.800

Σύνολο συγκεντρωτικών
(ζημιών)/κερδών χρήσης μετά από
φόρους

9.736.031 9.863.684

.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2017 – 31/12/2017

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 2016 95.402.521 55.334.815 2.128.934 24.661.421 (198.800) 40.977.299 218.306.190

 Καθαρά κέρδη χρήσης 0 0 0 0 0 9.664.884 9.664.884

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 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

Διανομή μερισμάτων 0 0 0 0 0 (3.549.107) (3.549.107)

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

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017 95.402.521 55.334.815 2.662.634 24.661.421 0 46.559.376 224.620.767

Καθαρά κέρδη χρήσης 0 0 0 0 0 2.253.724 2.253.724

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) χρήσης, μετά από φόρους 0 0 0 6.609.205 71.000 802.100 7.482.305

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/ (ζημιές) χρήσης, μετά από φόρους 95.402.521 55.334.815 2.662.634 31.270.626 71.000 49.615.200 234.356.796

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 0 0 483.245 0 0 (483.245) 0

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 0

Διανομή μερισμάτων 0 0 0 0 0 (4.500.000) (4.500.000)

Λοιπές κινήσεις 0 0 0 0 0 7.598 7.598

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 95.402.521 55.334.815 3.145.879 31.270.626 71.000 44.639.555 229.864.396

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2017-31/12/2017

Σημειώσεις 31.12.2017 31.12.2016

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων 4.712.328 14.862.386

Πλέον/ μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις παγίων 7,17,18 7.003.570 6.568.203

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 35 -196.179 -207.979

Αναπροσαρμογή παγίων λόγω κόστους αποξήλωσης 252.062 -408.112

Πιστωτικοί τόκοι και μερίσματα 9 -4.775.584 -3.534.466

Χρεωστικοί τόκοι 8 1.844.270 2.233.158

Προβλέψεις απαξίωσεις αποθεμάτων 14 138.814 135.795

Πρόβλεψη αποτίμησης συμμετοχών 14 55.911 601.147
Ζημιές απομείωσης
ενσώματων ακινητοποιήσεων 17 4.272.351 0

Πρόβλεψη απομείωσης διαθεσίμων προς πώληση 20 0 3.333.333

Χρηματοοικονομικό κόστος  / Αντιλογισμός πρόβλεψης αποξήλωσης 33 0 -1.769.028

Μεταβολή στην πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 65.104 0

Έσοδο από αντιστροφή για το έτος προεξόφλησης ομολογιακού δανείου 9 -454.406 0

Λειτουργικό κέρδος πρό μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 12.918.241 21.814.438

Αύξηση/ μείωση σε:

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -8.140.690 0

Εμπορικές απαιτήσεις 7.589.846 -4.669.475

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 4.527.683 -3.739.136

Αποθέματα -11.989 17.052

Αύξηση/ μείωση σε:

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.561.410 -1.335.283

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 -1.778.260

Δουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις (μη συμπεριλαμβανομένων των τόκων) -3.191.191 59.353

Πληρωμές φόρων εισοδήματος -1.170.205 -5.400.628

Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 15.083.105 4.968.062

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Είσπραξη τόκων και μερισμάτων 4.605.464 1.756.206

Είσπραξη φόρων 0 0

Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 17, 18 -1.509.662 -1.264.724

Καθαρή μεταβολή από απαίτηση ομολογιακού δανείου -230.233 3.211.937

Πληρωμή μερισμάτων -4.500.000 -3.549.107

Συμμετοχές σε θυγατρικές , συγγενείς επιχειρήσεις και διαθέσιμα προς πώληση 19 -243.490 -70.000

Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες -1.877.921 84.312

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού 0 -608

Πληρωμή τόκων -2.870.961 -34.693

Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -2.870.961 -35.302

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων 10.334.223 5.017.072

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 27 49.797.354 44.780.282

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 27 60.131.577 49.797.354

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 Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών

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

πεντηκονταετή διάρκεια. Σκοπός της εταιρείας είναι:
i. 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 χωρίς
περιορισμό στο ύψος του προϋπολογισμού αυτών, μετά των συναφών τους
εγκαταστάσεων καθώς και των μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα
με τις δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας οποιασδήποτε μορφής.

ii.  η έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή μέσων και προϊόντων, καθώς και των επιμέρους
οργάνων, τμημάτων και συστατικών αυτών, που επιτρέπουν άμεσα ή έμμεσα τη
μετατροπή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ηλεκτρική. Η προμήθεια στην
εγχώρια αγορά ή σε αγορές του εξωτερικού των παραγομένων προϊόντων, καθώς και
κάθε άλλου συναφούς με το αντικείμενο της εταιρείας προϊόντος και η παροχή
υπηρεσιών συντήρησης αυτών.

iii. η διαχείριση αποβλήτων γενικά.

iv. η επεξεργασία θαλασσίου ή υφάλμυρου ύδατος με σκοπό την αφαλάτωση και την
εμπορία πόσιμου ύδατος ή/και για άρδευση.

v. η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και τεχνική υποστήριξη ενεργειακών
συστημάτων.

vi. η παροχή κάθε σχετικής προς τις ανωτέρω δραστηριότητες  υπηρεσίας.

vii.  η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών – πελατών
σύμβασης ενεργειακής απόδοσης και η παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας.

viii. η πρακτόρευση ή/και αντιπροσώπευση προϊόντων και υπηρεσιών συναφών με τα
ανωτέρω αντικείμενα.

ix. η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της.

x. 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.
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

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

Διεθνών 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 Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις

της χρήσης 2017, την 13η Απριλίου 2018. Οι οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την αίρεση

της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ 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

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 Δρώσα Οικονομική Μονάδα (Going Concern):
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

Ø Την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας

Ø Toυς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές

επιπτώσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας και στην κεφαλαιακή της

επάρκεια,

Ø Το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα

της Εταιρείας να συνεχίσει λειτουργεί ως «δρώσα οικονομική μονάδα» για το

προβλεπτό μέλλον, και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από

την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων,

δηλώνει ότι εξακολουθεί να θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Οικονομικών

Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας οικονομικής μονάδας» και ότι δεν υφίστανται σημαντικές

αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να εφαρμόζει ως
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κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας

οικονομικής μονάδας» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα

τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων.

2.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση 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 Διοίκησης 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 Διοίκηση 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 ΔΕΗ 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 Διοίκηση 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 ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 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

Διοίκησης αναφορικά με το ύψος και τον χρόνο πραγματοποίησης μελλοντικών φορολογητέων

κερδών.

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
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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 τελευταία εκτίμηση των παγίων διενεργήθηκε με βάση τα δεδομένα την 31

Δεκεμβρίου 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.

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.
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Κόστος Δανεισμού

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.

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 Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 και στη βάση ότι η εταιρεία είναι θυγατρική της ΔΕΗ

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 ΔΕΗ Α.Ε. ετοιμάζει ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ, 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
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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.

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
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Η κατηγοριοποίηση των  χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται από

τη Διοίκηση 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.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν εμπορικές

απαιτήσεις, λοιπές απαιτήσεις και διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά

στοιχεία.

Διαθέσιμα 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
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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.

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
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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

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 Διαθέσιμα
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 «Διαφορά 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 Δάνεια 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
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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

χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων
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αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.

Δεν 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.

Παροχές σε εργαζομένους

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της

εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται

δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση

που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση

αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο

κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε

επιστροφή.
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(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η Εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την

υπηρεσία, εκτός από τις προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία αποζημιώσεις για

απόλυση ή συνταξιοδότηση.

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται στη παρούσα αξία των

μελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης με βάση την

αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της αναμενόμενης

εργασιακής ζωής.

Οι σχετικές προβλέψεις της χρήσης συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στις

συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων.

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες

Η Εταιρεία ταξινομεί ένα μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα περιουσιακών

στοιχείων και υποχρεώσεων ως διακρατούμενα προς πώληση, αν η αξία τους αναμένεται να

ανακτηθεί κατά κύριο λόγο μέσω διάθεσης των στοιχείων και όχι μέσω της χρήσης τους. Στις

συναλλαγές διάθεσης περιλαμβάνονται οι ανταλλαγές μη κυκλοφορούντων περιουσιακών

στοιχείων για άλλα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία όταν η ανταλλαγή έχει εμπορική

ουσία.

Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινομηθεί ένα μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ή μια

ομάδα στοιχείων (περιουσιακών και υποχρεώσεων) ως διακρατούμενα προς πώληση, είναι το

περιουσιακό στοιχείο ή η ομάδα να είναι διαθέσιμα προς άμεση πώληση στην παρούσα τους

κατάσταση, η δε ολοκλήρωση της πώλησης να εξαρτάται μόνο από συνθήκες που είναι

συνήθεις και τυπικές για πωλήσεις τέτοιων στοιχείων και η πώληση θα πρέπει να είναι

εξαιρετικά πιθανή.

Αμέσως πριν από την αρχική ταξινόμηση του περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας στοιχείων

και υποχρεώσεων ως διακρατούμενα προς πώληση, το περιουσιακό στοιχείο (ή όλα τα

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην ομάδα) αποτιμάται με

βάση τα ισχύοντα σε κάθε περίπτωση ΔΠΧΑ. Τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία (ή οι

ομάδες περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) που ταξινομούνται ως διακρατούμενα

προς πώληση αποτιμώνται (μετά την αρχική ταξινόμηση ως ανωτέρω) στη χαμηλότερη αξία
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μεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της εύλογης αξίας τους μειωμένης κατά τα άμεσα έξοδα

διάθεσης, και οι προκύπτουσες ζημίες απομείωσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα

χρήσεως. Κάποια πιθανή αύξηση της εύλογης αξίας σε μεταγενέστερη αποτίμηση θα

καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως, αλλά όχι για ποσό μεγαλύτερο της αρχικά

καταχωρηθείσας ζημίας απομείωσης. Από την ημέρα κατά την οποία ένα μακροπρόθεσμο

περιουσιακό στοιχείο που αποσβένεται (ή τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία που

περιλαμβάνονται σε μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) ταξινομείται ως

διακρατούμενο προς πώληση, δεν λογίζονται αποσβέσεις επί των εν λόγω μακροπρόθεσμων

περιουσιακών στοιχείων.

Διανομή Μερισμάτων

Τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρείας καταχωρούνται στις Οικονομικές καταστάσεις

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

την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

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

προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από την υιοθέτηση νέων προτύπων και διερμηνειών, η

εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.

Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την
Εταιρεία την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στις
οικονομικές καταστάσεις

ΔΛΠ 7, Τροποποίηση – Γνωστοποιήσεις

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση πληροφοριών που επιτρέπουν στους χρήστες των

οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις προερχόμενες

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων τόσο των αλλαγών από

ταμειακές ροές όσο και μη ταμειακές μεταβολές. Οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις

επιπροσθέτως ισχύουν για μεταβολές σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως

περιουσιακά στοιχεία που αντισταθμίζουν υποχρεώσεις προερχόμενες από χρηματοδοτικές

δραστηριότητες, εάν οι ταμειακές ροές από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
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είχαν συμπεριληφθεί ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές αυτών θα συμπεριληφθούν στις ταμειακές

ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας.

ΔΛΠ 12, Τροποποίηση - Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων για
μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι (α) οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές χρεωστικών τίτλων που

επιμετρούνται στην εύλογη αξία στις οικονομικές καταστάσεις και σε κόστος για σκοπούς

φορολογικούς μπορούν να επιφέρουν εκπεστέες προσωρινές διαφορές, ανεξαρτήτως εάν η

εταιρεία αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του χρεωστικού τίτλου μέσω πώλησης ή

χρήσης (β) οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη εξαιρούν τις εκπτώσεις φόρου

προερχόμενες από τον αντιλογισμό των εκπεστέων προσωρινών διαφορών (γ) η εκτίμηση των

πιθανών μελλοντικών φορολογητέων κερδών μπορεί να περιλαμβάνει την ανάκτηση ενός

στοιχείου ενεργητικού για ποσό μεγαλύτερο από την λογιστική του αξία, εάν υπάρχουν

επαρκείς αποδείξεις ότι είναι πιθανό ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία και (δ) μια

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση εξετάζεται σε συνδυασμό με όλες τις άλλες

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, όταν ο φορολογικός νόμος δεν περιορίζει τις πηγές

των φορολογητέων κερδών από τις οποίες εκπίπτουν οι προσωρινές φορολογικές διαφορές

που αντιλογίζονται. Όπου υφίστανται περιορισμοί, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

εξετάζονται σε συνδυασμό μόνο με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της ίδιας

κατηγορίας.

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 – 2016

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»: Διευκρινίζεται ότι οι

απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12, έχουν εφαρμογή στην συμμετοχή μιας οικονομικής

οντότητας σε θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρηση ταξινομημένη ως κατεχόμενη προς

πώληση εκτός από την απαίτηση για συνοπτική οικονομική πληροφόρηση.

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμη από την Εταιρεία

ΔΛΠ 19, Τροποποίηση – Τροποποίηση Προγράμματος, Περικοπή ή Διακανονισμός
Ακίνητα (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι όταν μία αλλαγή σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών δηλ
τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός πραγματοποιείται και απαιτείται επαναμέτρηση της
καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης καθορισμένων παροχών, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
οι αναθεωρημένες αναλογιστικές παραδοχές από την επαναμέτρηση προκειμένου να
προσδιοριστεί το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη
περίοδο μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα. Επιπροσθέτως, η τροποποίηση περιλαμβάνει
διευκρινίσεις αναφορικά με την επίδραση μιας τροποποίησης προγράμματος, περικοπής ή
διακανονισμού στις απαιτήσεις για το ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας.

ΔΛΠ 28, Τροποποίηση – Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες
(σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι το ΔΠΧΑ 9 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα’,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων απομείωσης, έχει εφαρμογή στις μακροπρόθεσμες
συμμετοχές στις συγγενείς και κοινοπραξίες οι οποίες αποτελούν μέρος της καθαρής
επένδυσης της εταιρείας στην συγγενή ή κοινοπραξία αλλά δεν λογιστικοποιούνται με την
μέθοδο της καθαρής θέσης.
Σύμφωνα με την τροποποίηση, τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων
συμμετοχών ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΛΠ 28 δεν θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, οι οποίες εφαρμόζονται στις
μακροπρόθεσμες συμμετοχές πριν από την εφαρμογή των απαιτήσεων για την κατανομής της
ζημιάς και της απομείωσης κατά το ΔΛΠ 28.
Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος την τροποποίηση του ΔΛΠ 28 ωστόσο η υιοθέτησή της
δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΛΠ 40, Τροποποίηση – Επενδύσεις σε Ακίνητα (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018,
δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η μεταφορά ενός ακίνητου, συμπεριλαμβανομένου ενός
ακινήτου υπό κατασκευή ή ανάπτυξη, εντός ή εκτός των επενδύσεων σε ακίνητα, θα πρέπει να
πραγματοποιείται μόνο όταν συντελείται αλλαγή στην χρήση του ακινήτου. Αυτή η αλλαγή στην
χρήση πραγματοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί τον ορισμό των
επενδύσεων σε ακίνητα και θα πρέπει να τεκμηριώνεται καταλλήλως.
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Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 2, Τροποποίηση – Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών (σε ισχύ
1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

Η τροποποίηση αναφέρεται α) στην επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά β) τη λογιστική τροποποιήσεων παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, από παροχές που διακανονίζονται σε μετρητά σε
παροχές που διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους και γ) την ταξινόμηση παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται καθαρές από φορολογικές
κρατήσεις.
Συγκεκριμένα, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία παροχή που εξαρτάται από την αξία μετοχών
και διακανονίζεται σε μετρητά επιμετράται χρησιμοποιώντας την ίδια προσέγγιση με τις
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται με συμμετοχικούς
τίτλους. Επιπροσθέτως, διευκρινίζει ότι η υποχρέωση που σχετίζεται με μία παροχή που
εξαρτάται από την αξία μετοχών και διακανονίζεται σε μετρητά και τροποποιείται σε παροχή
που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους
αποαναγνωρίζεται και η παροχή που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και διακανονίζεται
με συμμετοχικούς τίτλους αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του συμμετοχικού τίτλου κατά την
ημερομηνία τροποποίησης, ενώ η όποια διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα.
Επιπλέον, μία παροχή που εξαρτάται από την αξία μετοχών, που διακανονίζεται μετά από τον
παρακρατηθέντα φόρο εκ μέρους του εργαζομένου (καθαρός διακανονισμός) ταξινομείται ως
παροχή που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους
στο σύνολό της, υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή θα είχε ούτως ή άλλως ταξινομηθεί με
αυτό τον τρόπο, εάν δεν περιελάμβανε το στοιχείο του καθαρού διακανονισμού.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά μέσα (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018)

Τον Ιούλιο του 2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε στην τελική
του μορφή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο αντικαθιστά το ΔΛΠ 39
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Το ΔΠΧΑ 9 περιλαμβάνει τις
αναθεωρημένες απαιτήσεις αναφορικά με την ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την απομείωση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και τη λογιστική αντιστάθμισης κίνδυνων.

Ταξινόμηση και επιμέτρηση

Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζει μια νέα προσέγγιση για όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του
ενεργητικού σύμφωνα με την οποία η ταξινόμηση και επιμέτρηση των στοιχείων αυτών
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βασίζεται στο επιχειρηματικό μοντέλο που χρησιμοποιεί η οικονομική οντότητα για τη
διαχείρισή τους και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Σύμφωνα με το
ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ταξινομούνται σε μια από τις εξής
τρεις κατηγορίες: στο αποσβέσιμο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων
απευθείας στην καθαρή θέση και στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Το πρότυπο
καταργεί τις υπάρχουσες κατηγορίες του ΔΠΛ 39, ήτοι τις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη
επενδύσεις, τα δάνεια και απαιτήσεις, και τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία του ενεργητικού.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού θα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, εάν
κατέχονται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο στόχος είναι η διακράτηση
των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού προκειμένου να εισπράττονται οι
συμβατικές ταμειακές ροές τους και οι συμβατικές αυτές ταμειακές ροές αφορούν αποκλειστικά
σε πληρωμές κεφαλαίου και τόκων (solely payments of principle and interest – SPPI). Τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού θα επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση, εάν κατέχονται ως μέρος ενός
επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο στόχος είναι τόσο η είσπραξη των συμβατικών
ταμειακών ροών όσο και η πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και οι
συμβατικές αυτές ταμειακές ροές αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και τόκων. Σε
κάθε άλλη περίπτωση, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού θα επιμετρώνται στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Μια οικονομική οντότητα δύναται κατά την αρχική αναγνώριση να προσδιορίσει ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ως επιμετρώμενο στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, εάν αυτό εξαλείφει ή μειώνει σημαντικά μια λογιστική ανακολουθία.
Επιπροσθέτως, κατά την αρχική αναγνώριση, μια οικονομική οντότητα δύναται αμετακλήτως
να επιλέξει να παρουσιάζει στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση τις
μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία μιας επένδυσης σε συμμετοχικό τίτλο, ο οποίος
δεν προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση. Η εν λόγω επιλογή πραγματοποιείται για κάθε
συμμετοχικό τίτλο ξεχωριστά.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, δεν ισχύει ο διαχωρισμός ενός ενσωματωμένου παραγώγου από το
κύριο συμβόλαιό του όταν το κύριο συμβόλαιο αποτελεί χρηματοοικονομικό στοιχείο του
ενεργητικού το οποίο υπόκειται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου. Αντ’ αυτού, η αξιολόγηση
σε ό, τι αφορά την ταξινόμηση του υβριδικού χρηματοοικονομικού μέσου θα γίνεται στο σύνολο
αυτού.
Το ΔΠΧΑ 9 διατηρεί τις περισσότερες από τις υπάρχουσες απαιτήσεις αναφορικά με τις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, για χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα κέρδη ή ζημιές που αποδίδονται σε
μεταβολές του πιστωτικού τους κίνδυνου, θα πρέπει να παρουσιάζονται στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση και να μην μεταφέρονται
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα, εκτός και αν η εν λόγω παρουσίαση δημιουργεί ή μεγεθύνει
μια λογιστική ανακολουθία. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, όλες οι μεταβολές στην εύλογη αξία των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, οι οποίες επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός εάν ο χειρισμός
αυτός δημιουργεί ή μεγεθύνει μια λογιστική ανακολουθία.
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Απομείωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (expected credit losses –
ECL) το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο μοντέλο των πραγματοποιηθεισών ζημιών του ΔΛΠ
39. Οι νέες απαιτήσεις καταργούν το κριτήριο του ΔΛΠ 39, σύμφωνα με το οποίο οι ζημιές από
πιστωτικό κίνδυνο αναγνωρίζονταν μόνον μετά την επέλευση ενός ζημιογόνου γεγονότος, και
πρόκειται να εφαρμοστούν σε ευρύτερο πληθυσμό χρηματοοικονομικών μέσων συγκριτικά με
το ΔΛΠ 39. Η επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών θα απαιτήσει την χρήση
σύνθετων μοντέλων καθώς και σημαντικό αριθμό εκτιμήσεων και παραδοχών σχετικά με τις
οικονομικές συνθήκες στο μέλλον και τη συμπεριφορά των δανειοληπτών.
Το νέο μοντέλο απομείωσης θα εφαρμοστεί για χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού τα
οποία δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων συμπεριλαμβανομένων
των δανείων, απαιτήσεων από μισθώσεις, ομολόγων, συμβολαίων χρηματοοικονομικής
εγγύησης και δανειακών δεσμεύσεων. Δεν θα αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης για επενδύσεις
σε συμμετοχικούς τίτλους.
Το νέο πρότυπο χρησιμοποιεί μία προσέγγιση «τριών σταδίων» η οποία θα αντικατοπτρίζει
μεταβολές στην πιστωτική ποιότητα από την αρχική αναγνώριση. Σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς, τόσο για χρεωστικούς τίτλους με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία
αναφοράς, όσο και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία
δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του πιστωτικού τους κινδύνου από την αρχική
αναγνώριση, θα αναγνωρίζεται μία πρόβλεψη για ζημιές από πιστωτικό κίνδυνο ίση με τις
αναμενόμενες ζημιές για 12 μήνες («12-month expected losses»). Οι αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές για 12  μήνες ορίζονται ως το τμήμα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο
απορρέει από γεγονότα αθέτησης τα οποία είναι πιθανά μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο από
την ημερομηνία αναφοράς. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού των οποίων ο
πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την αρχική τους αναγνώριση και για τα οποία
δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο ζημιογόνο γεγονός, θα αναγνωρίζεται πρόβλεψη απομείωσης ίση
με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για τη συνολική διάρκεια τη ζωής τους («lifetime
expected losses»). Για τα αγορασμένα ή κατά την αρχική τους αναγνώριση πιστωτικά
απομειωμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, η πρόβλεψη απομείωσης θα
επιμετράται πάντοτε ως ένα ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της
διάρκειας της ζωής τους. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία
αναγνωρίζεται πρόβλεψη απομείωσης ίση με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 12 μηνών θα
θεωρούνται ότι βρίσκονται στο «στάδιο 1», εκείνα για τα οποία έχει παρατηρηθεί σημαντική
αύξηση του πιστωτικού τους κινδύνου από την αρχική τους αναγνώριση θα εισέρχονται στο
«στάδιο 2», ενώ τα απομειωμένα θα μεταβαίνουν στο
«στάδιο 3».

Λογιστική αντιστάθμισης

Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει ένα αναθεωρημένο μοντέλο λογιστικής γενικής αντιστάθμισης, το οποίο
συνδέει τη λογιστική της αντιστάθμισης με τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων από τη
Διοίκηση. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, επιπλέον στρατηγικές αντιστάθμισης δύναται να
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πληρούν τα κριτήρια της λογιστικής αντιστάθμισης, νέες απαιτήσεις εφαρμόζονται σχετικά με
την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης ενώ η διακοπή της λογιστικής αντιστάθμισης θα
είναι επιτρεπτή μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ένα ξεχωριστό έργο το οποίο εκπονείται
από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τη λογιστική της αντιστάθμισης σε
επίπεδο χαρτοφυλακίου (macro-hedging) βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι την ολοκλήρωση του εν
λόγω έργου, ως λογιστική αρχή οι οντότητες μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις
απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 για την λογιστική αντιστάθμισης.

Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9

Οι νέες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 θα εφαρμοστούν αναδρομικά προσαρμόζοντας τον ισολογισμό
της Εταιρείας κατά την ημερομηνία μετάβασης την 1 Ιανουαρίου 2018. Η Εταιρεία προτίθεται
να εφαρμόσει την εξαίρεση που επιτρέπει τη μη αναδιατύπωση των συγκριτικών ποσών των
προγενέστερων παρουσιαζόμενων περιόδων. Κατά συνέπεια τα συγκριτικά ποσά της
Εταιρείας για το 2017 θα παρουσιαστούν σύμφωνα με το ΔΛΠ 39.
Επιπλέον, οι παρακάτω αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνουν με βάση τα γεγονότα και τις
συνθήκες που θα επικρατούν κατά την ημερομηνία της αρχικής υιοθέτησης του Προτύπου:
· προσδιορισμός του επιχειρηματικού μοντέλου ως μέρος του οποίου διακρατείται το

χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού,
· καθορισμός και η ανάκληση προηγουμένων ταξινομήσεων συγκεκριμένων

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ως επιμετρώμενα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, και

· ο καθορισμός συγκεκριμένων επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους που η Εταιρεία δεν
διακρατά για εμπορικούς σκοπούς ως επιμετρημένων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση.

Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος την επίπτωση του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές καταστάσεις,
ωστόσο, η υιοθέτησή του δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση σε αυτές.

ΔΠΧΑ 9, Τροποποίηση- Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική αποζημίωση και
τροποποιήσεις χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2019,
δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

Η τροποποίηση μεταβάλλει τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 προκειμένου να επιτρέψει την
επιμέτρηση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού στο αναπόσβεστο κόστος ή στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο, ακόμη
και στην περίπτωση δικαιωμάτων πρόωρης εξόφλησης τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως
αποτέλεσμα το μέρος που προκάλεσε την πρόωρη λήξη να λάβει αποζημίωση από το άλλο
μέρος (αρνητική αποζημίωση). Κατά συνέπεια, η επιμέτρηση των εν λόγω
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού θα πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το
γεγονός ή τη συνθήκη που προκάλεσε την πρόωρη λήξη της σύμβασης και ανεξάρτητα από το
ποιο μέρος καταβάλλει ή λαμβάνει την εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη. Η εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9 πριν την τροποποίηση πιθανότατα θα είχε ως αποτέλεσμα την επιμέτρηση των εν
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λόγω χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, η τροποποίηση επιβεβαιώνει και τον λογιστικό χειρισμό της τροποποίησης
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9. Πιο συγκεκριμένα, όταν μια
χρηματοοικονομική υποχρέωση που επιμετράται στο αναπόσβεστο κόστος τροποποιείται
χωρίς αυτό να οδηγεί σε αποαναγνώρισή της, τότε το κέρδος ή η ζημιά που υπολογίζεται ως η
διαφορά μεταξύ των αρχικών συμβατικών ταμειακών ροών και των τροποποιημένων
ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο, θα πρέπει να
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 15, Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018) και
ΔΠΧΑ 15, Τροποποίηση (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από
την ΕΕ)

Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης εσόδων για τον
προσδιορισμό του χρόνου αναγνώρισης και του ποσού του εσόδου και αντικαθιστά τις
υφιστάμενες οδηγίες για την αναγνώριση του, συμπεριλαμβανομένου του ΔΛΠ 18 «Έσοδα»,
του ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις Κατασκευής» και της Διερμηνείας 13 «Προγράμματα πιστότητας
πελατών».

Το ΔΠΧΑ 15 εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με πελάτες, εκτός από αυτές που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής άλλων προτύπων όπως:

· χρηματοοικονομικά μέσα και λοιπά συμβατικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις, εντός του πεδίου
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» ή ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ
11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»,

· μισθώσεις, εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» (ή ΔΠΧΑ 16
«Μισθώσεις»), και

· ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εντός του πλαισίου του ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»

Συνεπώς, τα έσοδα από τόκους και προμήθειες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
χρηματοοικονομικών μέσων θα εξακολουθήσουν να είναι εκτός του πλαισίου εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 15.

Το ΔΠΧΑ 15 διευκρινίζει ότι το έσοδο θα πρέπει να αναγνωρίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί
στο τίμημα που η οικονομική οντότητα αναμένει ότι δικαιούται σε αντάλλαγμα για την
μεταβίβαση αγαθών και υπηρεσιών. Εισάγει την έννοια της αναγνώρισης εσόδου βάσει των
υποχρεώσεων εκτέλεσης καθώς αυτές εκπληρώνονται και ο έλεγχος του αγαθού ή της
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υπηρεσίας (δηλαδή η δυνατότητα κατεύθυνσης της χρήσης και απόκτησης του οφέλους από
αυτά) αποκτάται από τον πελάτη.

Εκτενείς γνωστοποιήσεις θα απαιτούνται σε σχέση με το έσοδο που αναγνωρίστηκε και αυτό
που αναμένεται να αναγνωριστεί από υπάρχουσες συμβάσεις.

Το ΔΠΧΑ 15  τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016,  προκειμένου να παράσχει διευκρινίσεις,
συμπεριλαμβανομένης αυτής για τον εντοπισμό των υποχρεώσεων εκτέλεσης εντός μίας
σύμβασης.

Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος την επίπτωση του ΔΠΧΑ 15  στις οικονομικές
καταστάσεις, ωστόσο, η υιοθέτησή του δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση σε αυτές.

ΔΠΧΑ 16, Μισθώσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019, δεν έχει υιοθετηθεί από την
ΕΕ)

Το ΔΠΧΑ 16, το οποίο αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και σχετικές διερμηνείες, εισάγει
ένα ενιαίο μοντέλο λογιστικής, εντός ισολογισμού για τους μισθωτές, σύμφωνα με το οποίο η
ταξινόμηση των μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή, ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές
μισθώσεις, καταργείται και όλες οι μισθώσεις αντιμετωπίζονται παρόμοια με τις χρηματοδοτικές
μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17. Το νέο πρότυπο προβλέπει την αναγνώριση του
«δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού» (‘right of use asset’) και της
«υποχρέωσης από μισθώσεις» (‘lease liability’), κατά την έναρξη της μίσθωσης, σε περίπτωση
που υπάρχει συμβόλαιο ή μέρος συμβολαίου που αποδίδει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης
ενός περιουσιακού στοιχείου για μία χρονική περίοδο έναντι τιμήματος.

Το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού, αρχικά επιμετράται στο κόστος, το
οποίο αποτελείται από το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις, πλέον τα μισθώματα που
καταβλήθηκαν στον εκμισθωτή κατά ή πριν την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, μείον τυχόν
κίνητρα προς τον μισθωτή που εισπράχθηκαν, την αρχική εκτίμηση για κόστη αποκατάστασης
και αρχικά άμεσα κόστη που πραγματοποιήθηκαν από τον μισθωτή, και εν συνεχεία
επιμετράται στο κόστος, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση. Η υποχρέωση από
μισθώσεις, αρχικά αναγνωρίζεται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά την διάρκεια της
περιόδου μίσθωσης που ακόμη δεν έχουν καταβληθεί.

Κατά συνέπεια, η σταθερή μέθοδος αναγνώρισης του εξόδου από λειτουργικές μισθώσεις
σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 αντικαθίσταται από την απόσβεση του «δικαιώματος χρήσης
μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού» και τον τόκο-έξοδο της «υποχρέωσης από μισθώσεις». Η
αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τους μισθωτές, όπως περιγράφεται
ανωτέρω, δεν απαιτείται για ορισμένες βραχυπρόθεσμης διάρκειας μισθώσεις και μισθώσεις
στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας.  Επιπροσθέτως,  ο λογιστικός χειρισμός για τους
εκμισθωτές δεν επηρεάζεται ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16.

Η Εταιρεία εξέτασε την επίδραση του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές καταστάσεις και δεν
αναμένεται να έχει καμία επίδραση.
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 – 2016 (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018)

ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»: Διευκρινίζεται ότι κεφάλαια
επιχειρηματικών συμμετοχών, αμοιβαία κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες μπορούν να
επιλέξουν να επιμετρήσουν τις συμμετοχές τους σε συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας.

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2015 – 2017 (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019, δεν έχει
υιοθετηθεί από την ΕΕ)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε τέσσερα πρότυπα, σε συνέχεια της
δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του κύκλου των ετήσιων βελτιώσεων 2015-2017 του
Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα θέματα στα οποία εστιάζουν οι εν λόγω
τροποποιήσεις έχουν ως ακολούθως:

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»: Διευκρινίζεται ο
τρόπος με τον οποίο μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει την αύξηση της συμμετοχής της σε
μια από κοινού δραστηριότητα που πλήρη τον ορισμό της επιχείρησης.

- Αν ένα μέρος αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που είναι από κοινού δραστηριότητα,
τότε η συναλλαγή αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σε στάδια και ο
αποκτών επαναμετρά το σύνολο της συμμετοχής που κατείχε προηγουμένως επί των
στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων της από κοινού δραστηριότητας σε εύλογη
αξία.

- Αν ένα μέρος αποκτά από κοινού έλεγχο, τότε η συμμετοχή που κατείχε προηγουμένως δεν
επαναμετράται.

ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος»: Διευκρινίζεται ότι όλες οι επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος
από μερίσματα, περιλαμβανομένων και των πληρωμών από χρηματοοικονομικά μέσα που
καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στην
κατάσταση συνολικών εσόδων ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το που είχε αναγνωριστεί η
αρχική συναλλαγή ή το γεγονός που δημιούργησε τα διανεμόμενα κέρδη που οδήγησαν στο
μέρισμα.

ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» : Διευκρινίζεται ότι κάθε δανεισμός που λήφθηκε αρχικά για την
ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρούσε τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού όταν ουσιαστικά όλες οι αναγκαίες
δραστηριότητες προετοιμασίας του περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόμενη χρήση ή
πώλησή του έχουν περατωθεί.

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
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ΕΔΔΠΧA 22, Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβολές (σε ισχύ από την 1
Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

To ΕΔΔΠΧΑ 22 παρέχει τις απαιτήσεις αναφορικά με το ποιά συναλλαγματική ισοτιμία θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα που
περιλαμβάνουν προκαταβολές. Η διερμηνεία αποσαφηνίζει ότι σε αυτή την περίπτωση η
ημερομηνία συναλλαγής για τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αναγνώριση του σχετικού στοιχείου ενεργητικού, εξόδου ή
εσόδου είναι η ημερομηνία της προκαταβολής, δηλαδή η ημερομηνία που η οικονομική
οντότητα αρχικά αναγνώρισε το μη χρηματικό στοιχείο ενεργητικού (προπληρωμένο έξοδο
επόμενων χρήσεων) ή το μη χρηματικό στοιχείο παθητικού (υποχρέωση από έσοδο επόμενων
χρήσεων) που προέκυψε από την προκαταβολή του τιμήματος. Εάν υπάρχουν πολλαπλές
καταβολές ή πληρωμές εκ των προτέρων, η οικονομική οντότητα θα πρέπει να προσδιορίσει
μία ημερομηνία συναλλαγής για κάθε καταβολή ή είσπραξη.

Η υιοθέτηση της διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.

ΕΔΔΠΧΑ 23, Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος (σε ισχύ από την
1 Ιανουαρίου 2019, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

Η διερμηνεία παρέχει διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και
επιμέτρησης του ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με
χειρισμούς φόρου εισοδήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η αναγνώριση και η επιμέτρηση των
τρεχουσών ή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων βασίζεται στο
φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημιά), στη φορολογική βάση, σε μη χρησιμοποιηθείσες
φορολογικές ζημιές, καθώς και φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικούς συντελεστές που
καθορίζονται εφαρμόζοντας την ΕΔΔΠΧΑ 23

Σύμφωνα με την διερμηνεία, κάθε αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμό φόρου εξετάζεται
ξεχωριστά ή συνολικά ως ομάδα, ανάλογα με το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα τη
λύση της αβεβαιότητας και η οικονομική οντότητα θα πρέπει να υποθέτει ότι μια φορολογική
αρχή που έχει το δικαίωμα να εξετάσει χειρισμούς φόρων θα τους εξετάσει και θα έχει πλήρη
γνώση κάθε σχετικής πληροφορίας.

Αν μια οικονομική οντότητα καταλήξει ότι είναι πιθανό η φορολογική αρχή να αποδεχθεί έναν
αβέβαιο χειρισμό φόρου, θα πρέπει να προσδιορίσει τη λογιστική αντιμετώπιση των φόρων
εισοδήματος σύμφωνα με αυτόν τον χειρισμό φόρου. Αν καταλήξει ότι δεν είναι πιθανό ο
χειρισμός να γίνει αποδεκτός, το αποτέλεσμα της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό του
φόρου εισοδήματος θα αποτυπωθεί στην περίοδο κατά την οποία έγινε ο προσδιορισμός
αυτός, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που προβλέπει καλύτερα τη λύση της αβεβαιότητας
(δηλαδή το πιο πιθανό ποσό ή τη μέθοδο της αναμενόμενης αξίας).
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Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις που έγιναν για την αναγνώριση και την επιμέτρηση αβέβαιων
χειρισμών φόρων θα πρέπει να επανεξετάζονται όποτε οι συνθήκες μεταβάλλονται ή
προκύπτουν νέες πληροφορίες που επηρεάζουν τις παραδοχές αυτές (π.χ. ενέργειες από τη
φορολογική αρχή, στοιχεία ότι έχει λάβει μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με κάποιο παρόμοιο
θέμα ή η λήξη του δικαιώματος της να εξετάσει έναν συγκεκριμένο χειρισμό φόρου).

Η υιοθέτηση της διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.

5. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα έσοδα από πώληση ενέργειας αναλύονται ως εξής:

2017 2016

Πωλήσεις ενέργειας από Α/Π 14.085.736 15.289.533

Πωλήσεις  ενέργειας από ΜΥΗΣ 11.136.720 14.843.743
Πωλήσεις ενέργειας από Φ/Β 640.158 680.680

Σύνολο 25.862.614 30.813.956

6. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Οι αμοιβές προσωπικού και λοιπών συνεργατών αναλύονται ως εξής:

2017 2016

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.789.982 1.189.557

Συνολική χρέωση κόστους παρεχόμενου προσωπικού

από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1.185.503 1.297.386
Αμοιβές λοιπών συνεργατών 0 7.500

Σύνολο 2.975.485 2.494.443

Ο αριθμός του έμμισθου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2017 ανέρχεται σε 72
άτομα (2016: 54 άτομα).
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7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

Οι αποσβέσεις παγίων αναλύονται ως εξής:

Σημ. 2017 2016

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων  17 6.999.966 6.565.878

Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων  18 3.604 2.325

Σύνολο 7.003.570 6.568.203

8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

2017 2016

Χρηματοοικονομικό έξοδο – Τόκοι υπερημερίας ENERCON 2.841.377 0

Χρηματοοικονομικό κόστος αποξήλωσης (Σημείωση 33) 36.426 33.948

Αντιστροφή προεξόφλησης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
ENERCON 1.778.260 0
Προεξόφληση χρηματοοικονομικών απαιτήσεων ΕΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ 0 2.164.517

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 16.446 19.985

Λοιπά 13.138 14.708

Σύνολο 4.685.647 2.233.158

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής:

2017 2016
Μερίσματα από συνδεδεμένες εταιρείες (Σημείωση 19)   1.729.218 1.227.646
Προεξόφληση χρηματοοικονομικών απαιτήσεων (Σημείωση 21) 454.406 0

Προεξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ENERCON 0 1.778.260

Τόκοι έσοδα ομολογιακού δανείου (Σημείωση 21) 184.922 207.998
Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων 412.241 315.614

Πιστωτικοί τόκοι ENERCON 2.375.920 0

Τόκοι καταθέσεων όψεως 26.480 4.948

Πιστωτικοί τόκοι προκαταβολή ΕΝΕΤ 46.803 0

Σύνολο 5.229.990 3.534.466
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10. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται

ως εξής:
2017 2016

Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης από ΔΕΗ Α.Ε. 1.713.665 1.713.200
Δαπάνες επισκευών & συντηρήσεων από τρίτους 1.311.763 1.048.097

Σύνολο 3.025.428 2.761.297

11. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

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

2017 2016

ΕΝΦΙΑ 26.132 26.200
Τέλη διακοψιμότητας 117.555 108.037

Λοιποί φόροι - τέλη     338.009 78.079

Σύνολο 481.696 212.316

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 Διακοπτόμενο Καταναλωτή στο Διαχειριστή του Συστήματος

(ΑΔΜΗΕ), να επιβάλει πρόσκαιρο περιορισμό της ενεργού ισχύος του Διακοπτόμενου

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:

2017 2016

Τηλεπικοινωνίες 83.537 93.602
Ενοίκια 354.237 382.336
Ασφάλιστρα 37.649 60.620

Έξοδα μετρήσεων 326.441 188.692
Δαπάνες φωτισμού 227.408 133.014

Λοιπά 89.987 169.759

Σύνολο 1.119.259 1.028.023

13. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Οι αμοιβές τρίτων  που επιβάρυναν τα αποτέλεσμα αναλύονται ως εξής:

2017 2016

Αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων 136.766 145.351

Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 25.858 32.162
Αμοιβές συμβούλων 269.157 142.490

Αμοιβές μελών ΔΣ 64.600 28.800

Αμοιβές μηχανογράφησης 20.849 3.307
Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενοι σε φόρο 312.827 318.450
Λοιπές αμοιβές 157.256 154.112

Σύνολο 987.313 824.672

Οι αμοιβές των ελεγκτών κατά την χρήση 2017 ανήλθαν σε ευρώ 25.858. Στην αμοιβή

περιλαμβάνεται ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και η χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού.
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14. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Οι προβλέψεις  που επιβάρυναν τα αποτελέσματα αναλύονται ως εξής:

2017 2016

Πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχών (Σημείωση  19) 55.911 601.148

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων (Σημείωση 22) 138.814 135.795

Αντιλογισμός πρόβλεψης αποξήλωσης (Σημείωση 33) 0 (1.769.030)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 65.104 0

Σύνολο 259.829 (1.032.087)

15. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ / (ΕΣΟΔΑ)
Τα λοιπά έξοδα / (έσοδα)  που επιβάρυναν τα αποτελέσματα αναλύονται ως εξής:

2017 2016
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 62.388 165.428
Αναλώσεις αποθεμάτων 128.338 160.180
Διαγραφή απαίτησης φόρου εισοδήματος από μερίσματα 0 347.398
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0 (491.575)
Έξοδα ταξιδίων 122.522 77.722
Έξοδα μεταφορών 73.288 35.968
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 76.398 9.945
Έντυπα και γραφική ύλη 32.101 23.143
Δωρεές- επιχορηγήσεις 31.154 3.336
Πωλήσεις άχρηστου υλικού (123.203) 0
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (70.807) (32.555)
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε θυγατρικές (Σημείωση 21) (29.400) (14.400)
Έσοδο ενοικίων από θυγατρικές (Σημείωση 21) (19.600) (19.200)
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 103.075 9.641
Αποζημιώσεις 113.377 0
Αναστροφή της πρόβλεψης αποξήλωσης (Σημείωση 28) 252.062  0
Λοιπά 136.480 (95.977)
Σύνολο 888.173 179.054



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά)

53

16. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το 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 2012-2017.  Σημειώνεται ότι τα Διοικητικά Δικαστήρια, με βάση πρόσφατες αποφάσεις

τους για περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων, έχουν αποφανθεί ότι η χρήση 2011 έχει

παραγραφεί για φορολογικούς σκοπούς (παραγραφή πενταετίας). Ειδικά για τις χρήσεις 2012

έως και 2016, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των τακτικών Ορκωτών

Ελεγκτών Λογιστών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013,  για τις οποίες

εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση 2017 ο έλεγχος αυτός

βρίσκεται σε εξέλιξη από την BAKER TILLY ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. και το

σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των

οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017. 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 2017 σε σύγκριση με τη χρήση του 2016 είναι:

2017 2016
Τρέχων φόρος εισοδήματος 3.535.592 3.781.459
Αναβαλλόμενος φόρος (1.988.222) 1.416.043
Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων 911.234 0
Σύνολο 2.458.604 5.197.502

Κέρδη προ φόρων 4.712.328 14.862.386
Ονομαστικός συντελεστής φόρων 29% 29%
Φόρος στον ονομαστικό συντελεστή 1.366.575 4.310.092
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 171.882 1.195.709
Μόνιμες Διαφορές 193.478 346.576
Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων 911.234 0
Εισόδημα μη υποκείμενο στο φόρο (184.565) (654.875)
Σύνολο 2.458.604 5.197.502

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης προέβη σε πληρωμή φόρου εισοδήματος

προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 911.234 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016.
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προέρχονται από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ

φορολογικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και λογιστικής τους βάσης στις

οικονομικές καταστάσεις.



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Οι  αναβαλλόμενοι φόροι την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016 που εμφανίζονται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:

Περιγραφή

Αν. Φορολ. Aπαίτηση/
(Υποχρέωση)

Καθαρή Θέση
(Χρέωση) / πίστωση

Αποτέλεσμα περιόδου
(Χρέωση) / πίστωση

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)



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Περιγραφή
Αν. Φορολ. Aπαίτηση/

(Υποχρέωση) Καθαρή Θέση
(Χρέωση) / πίστωση

Αποτέλεσμα
περιόδου

(Χρέωση) / πίστωση
Αν. Φορολ. Aπαίτηση/

(Υποχρέωση)

2016 2017 2017
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης (203.201) 0 (81.654)  (284.855)

Προβλέψεις και μεταβατικοί παθητικού 246.801 0 26.396 273.197

Διαθέσιμα προς πώληση 1.047.868 (29.000) 0 1.018.868

Πάγια (4.798.716) 0 266.928  (4.531.788)

Απαιτήσεις από ομολογιακό δάνειο -627.710 0 131.777  (495.933)

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 515.695 0 (515.695) 0

Αναπροσαρμογή Παγίων και προσαρμογή λόγω απόσυρσης (8.229.804) 232.609 0  (7.997.195)

Αλλαγή Φορολογικού Συντελεστή (834.345) 0 0  (834.345)

Επιχορηγήσεις 358.447 0 4.345 362.792

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 33.894 0 71.197 105.090

Κεφαλαιοποίηση Αύξησης Κεφαλαίου 91.153 0 0 91.153

Λοιπές κινήσεις (224.129) 0 0  (224.129)

Πρόβλεψη αποξήλωσης 566.939 0 (154.500) 412.439

Πρόβλεψη εσόδου (982.865) 0 1.000.446 17.581

Τακτοποίηση αναπροσαρμογής παγίων λόγω ENERCON
(σημείωση 17)   0 (2.932.144) 0  (2.932.144)

Ζημίες απομείωσης παγίων (σημείωση 17) 0 0 1.238.982 1.238.982

Σύνολο (13.039.975) (2.728.535) 1.988.222 (13.780.288)



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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17. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις  αναλύονται ως εξής:

Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα
Μεταφορικά

μέσα
Έπιπλα & λοιπός

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό

εκτέλεση & προκαταβολές Σύνολο

Αξία κτήσεως

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 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                       -                             -                       -                            - -             29.970 (29.970)

Μεταφορές                    200 843.373 2.115.972                            -                         - (2.959.545) 0

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

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

Αποτίμηση παγίων σε εύλογη αξία                       -                             -                       -                            -                         -                              - 0

Διαγραφές                       -                             -                       -                            -                         - 0

Κεφαλαιοποίηση λόγω πρόβλεψης κόστους αποξήλωσης                       -                             -                            -                         -                              - 0

Τακτοποίηση αποτίμησης                              - 0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 6.285.437 32.644.493 89.750.868 36.520 505.786 56.296.574 185.519.679

Προσθήκες                       -                   13.470 245.050                   46.509             107.460               1.892.650 2.305.139

Μειώσεις                       -                             - -                   1.500 -                        1                              - (1.501)

Μεταφορές                       -                             -                            -                         -                              - 0

Τακτοποίηση λόγω αναπροσαρμογών εκτιμήσεων κόστους αποξήλωσης                       -                             -                            -                         -                              - 0

Συμψηφισμός κόστους με σωρευμένες αποσβέσεις                       -                             -                            -                         -                              - 0

Αποτίμηση παγίων σε εύλογη αξία                       -                             -                            -                         -                              - 0

Διαγραφές/αποσύρσεις                       -                             - (802.100)                            -                         -                              - (802.100)

Κεφαλαιοποίηση λόγω πρόβλεψης κόστους αποξήλωσης                       -                             -                            -                         -                              - 0

Μεταφορά στα μη κυκλοφορούντα πάγια διαθέσιμα προς πώληση (Σημείωση 28)  -  - (2.426.400)  -  -  - (2.426.400)

Ζημίες απομείωσης  -  - -                            - - (4.272.351) (4.272.351)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 6.285.437 32.657.963 86.767.418 81.529 613.247 53.916.873 180.322.467
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Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016                       -              1.518.197        5.658.370 2.871 613.795                              - 7.793.233

Προσθήκες                       - 1.204.181 5.270.187 1.698 89.861                              - 6.565.927

Μειώσεις                       -                             -                       - - (29.970)                              - (29.970)

Τακτοποίηση λόγω αναπροσαρμογών εκτιμήσεων κόστους αποξήλωσης                       -                 190.777 (190.777) -                         -  -

Συμψηφισμός κόστους με σωρευμένες αποσβέσεις                       -                             -        1.378.211 -                         -  -          1.378.211

Τακτοποίηση αποτίμησης                       - (553.961) 0 - (433.802)                              - (987.763)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016                       - 2.359.194 12.115.991 4.569 239.884 0 14.719.637

Προσθήκες                1.688              1.205.687        5.691.632 7.508                93.451                              - 6.999.966

Μειώσεις/αποσύρσεις                       -                             - (802.100) (1.500)                         -                              - (803.600)

Μεταφορές                       -                             -                       - -                         -                              - 0

Τακτοποίηση λόγω αναπροσαρμογών εκτιμήσεων κόστους αποξήλωσης                       -                             -                       - -                         -                              - 0

Συμψηφισμός κόστους με σωρευμένες αποσβέσεις                       -                             -                       - -                         -                              - 0

Μεταφορά στα μη κυκλοφορούντα πάγια διαθέσιμα προς πώληση (Σημείωση 28)                       -  - (1.250.155) -  -                              - (1.250.155)

Τακτοποίηση αποτίμησης                       -                             -                       - -                         -                              - 0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017                1.688 3.564.881 15.755.368 10.576 333.335                              - 19.665.848

Αναπόσβεστη αξία την  1 Ιανουαρίου 2016 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

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2017 6.283.749 29.093.082 71.012.051 70.952 279.913 53.916.873 160.656.619



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά)

59

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 Δεκεμβρίου 2014 έγιναν

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

ανεξάρτητοι εκτιμητές είναι μέλη 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 Δεκεμβρίου 2017 και την αντίστοιχη χρήση του 2016 θα ήταν
ευρώ 50.294.991 και ευρώ 64.156.389 αντίστοιχα.

Στις 30.4.2013 και στις 18.11.2014 η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατέθεσε αγωγές εναντίον των

εταιρειών ENERCON & Prenecon για τη μεταξύ τους σύμβαση η οποία αφορούσε την

κατασκευή 9 Αιολικών πάρκων συνολικού τιμήματος 59.159.288 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Οι αγωγές

κατατέθηκαν για τα έργα Πολιτικού Μηχανικού των οποίων το τίμημα θεωρείται υψηλότερο από

τις αγοραίες τιμές μετά από την παραδοχή της εταιρείας ENERCON.

Συνολικά η ΔΕΗ Ανανεώσιμες διεκδικούσε το ποσό των 10.499.945 ευρώ για τα έργα

Πολιτικού Μηχανικού και το ποσό των 5.400.000 ευρώ ως ηθική βλάβη από την πρώτη αγωγή.

Η ENERCON αντίστοιχα με αγωγή της αξίωνε την πληρωμή των τιμολογίων που είχε εκδώσει

προς την Εταιρεία, την πληρωμή των οποίων η Εταιρεία είχε αναστείλει για την προστασίας

των συμφερόντων της.

Στις 26.5.2017 υπογράφηκε Συμφωνητικό Συμβιβασμού μεταξύ της Εταιρείας και της

ENERCON προς διευθέτηση των εκατέρωθεν μεταξύ τους αξιώσεων. Με βάση το

Συμφωνητικό αυτό,  η ENERCON εξέδωσε 7 πιστωτικά τιμολόγια, συνολικής αξίας 10.110.842

ευρώ πλέον ΦΠΑ 2.426.602 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των

τιμολογίων που είχε εκδώσει η ENERCON για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Πολιτικού

Μηχανικού και της εύλογης αξίας των υπηρεσιών αυτών,  οι οποίες εκτιμήθηκαν από

ανεξάρτητους τεχνικούς συμβούλους.  Ταυτόχρονα, η Εταιρεία εξόφλησε  τα τιμολόγια που είχε

εκδώσει η ENERCON  (σημείωση 32).  Σε συνέχεια των παραπάνω λόγω μείωσης του

ιστορικού κόστους των παγίων η Εταιρεία αύξησε το αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας

παγίων στοιχείων κατά ποσό 7.178.698 ευρώ (10.110.842 ευρώ μείον την αναβαλλόμενη

φορολογία 2.932.144 ευρώ, σημείωση 16).

Έλεγχος Απομείωσης

Λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του έργου Υβριδικό Ικαρίας συνολικού κόστους  43,2

εκ. ευρώ περίπου την 31η Δεκεμβρίου 2017, η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε, σύμφωνα με

το ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών στοιχείων»,  τη διενέργεια ελέγχου για τυχόν

απομείωση αξίας του εν λόγω κόστους, που έχει αναγνωριστεί στο λογαριασμό

«Ακινητοποίησεις υπό εκτέλεση».
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Η μελέτη ανακτησιμότητας του έργου ανατέθηκε σε πιστοποιημένη εταιρεία ανεξάρτητων

εκτιμητών.

Για το συνολικό προϋπολογισμένο κόστος του έργου 48,4 εκ. ευρώ περίπου, η εκτιμώμενη αξία

που προέκυψε από την ανωτέρω μελέτη ανήλθε σε 39  εκ.  ευρώ περίπου.  Η εν λόγω αξία

χρήσης ήταν μικρότερη της λογιστικής αξίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 κατά 4,2 εκ. ευρώ
και αναγνωρίστηκε ισόποση ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Ο έλεγχος της απομείωσης του έργου προσδιορίστηκε με βάση τη μέθοδο της αξίας χρήσης. Η

αξία χρήσης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας προβλέψεις ταμειακών ροών , οι οποίες

βασίστηκαν στις προβλέψεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από την προσδοκώμενη

ημερομηνία σύνδεσης του έργου στη ΔΕΔΔΗΕ.  Οι ταμειακές  ροές προβλήθηκαν αρχικά σε

περίοδο πενταετίας και μετά στην υπολειπόμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του

μηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. Το επιτόκιο προεξόφλησης που

χρησιμοποιήθηκε  ήταν 9,27%.

Ανάλυση ευαισθησίας του ανακτήσιμου ποσού

Η Εταιρεία ανέλυσε την ευαισθησία του ανακτήσιμου ποσού στις προεξοφλημένες ταμειακές

ροές του έργου σε σχέση με μία λογική και πιθανή αλλαγή σε κάποιες από τις βασικές

παραδοχές της μελέτης, όπως αύξηση 1% στο επιτόκιο προεξόφλησης ή μείωση 5% στις

τιμές/MWh οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης κατά 1,5 εκ.
ευρώ περίπου μετά από φόρους και κατά 1,2 εκ. ευρώ περίπου μετά από φόρους, αντίστοιχα.

Εμπράγματα βάρη: Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται

εμπράγματα βάρη.
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18. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:

Λογισμικό Υπεραξία Σύνολο
Αξία κτήσεως

1/1/2016 311.446 397.318 708.764
Προσθήκες 8.517 8.517

31/12/2016 319.963 397.318 717.281
Προσθήκες 12.155 12.155

31/12/2017 332.118 397.318 729.436

Σωρευμένες αποσβέσεις
1/1/2016 300.950              - 300.950

Προσθήκες 2.325 2.325
31/12/2016 303.275              - 303.275

Προσθήκες 3.603 3.603
31/12/2017 306.877              - 306.878

Αναπόσβεστη αξία
1/1/2016 10.496 397.318 407.814

31/12/2016 16.688 397.318 414.006
31/12/2017 25.240 397.318 422.558

19. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής:

(Α) ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2017 2016
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. 290.402 301.074
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε. 313.501 322.629
ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. 290.504 298.777
ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΔΥΟ Α.Ε) 50.000 0
SOLARLAB A.E. 10.685 18.851
ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε. 16.853 25.118
ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε. 16.879 25.545
ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0 0
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε. 21.260 0

Σύνολο 1.010.084 991.994



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά)

63

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

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ & ΔΥΟ Α.Ε.
Οι εταιρείες έχουν υπό ανάπτυξη δύο έργα Φ/Β στη Μεγαλόπολη ισχύος 39 MW 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 χαρακτηρίστηκαν ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) από την

Περιφέρεια. Κατά των πράξεων χαρακτηρισμού ασκήθηκαν από τις εταιρείες αιτήσεις

ακύρωσης κατά των πράξεων χαρακτηρισμού, οι οποίες συζητήθηκαν την 01.03.2017 και

εκδόθηκαν αποφάσεις οι οποίες δέχονται τις ασκηθείσες αιτήσεις ακύρωσης και ακυρώνουν τις

προσβαλλόμενες αποφάσεις των πράξεων χαρακτηρισμού.

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ & ΔΥΟ Α.Ε.
Οι εταιρείες έχουν υπό ανάπτυξη δύο έργα Φ/Β στην Πτολεμαΐδα 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 Α.Ε.

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

Ειδικότερα:
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- 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.

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΔΥΟ Α.Ε)

Το Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΔΑ/ΔΣ/258/02.07.2013 αποφάσισε τη μη

υλοποίηση του Φ/Β Σταθμού. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αίτημα προς την ΔΕΔΔΗΕ για

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

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

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΔΥΟ Α.Ε., την 09.01.2014, αποφάσισε και για την ανάκληση της

χορηγηθείσας άδειας παραγωγής. Στη συνέχεια η ΡΑΕ την 17.02.2014 αποφάσισε την

ανάκληση της Άδειας Παραγωγής.

Συνεπεία των ανωτέρω, αποφασίστηκε η πλήρης απομείωση της αξίας της συγκεκριμένης

θυγατρικής κατά την προηγούμενη χρήση

Την 27.07.2017 η εταιρεία μετονομάστηκε σε «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» και

τροποποίησε το καταστατικό της Εταιρείας. Στις 28.09.2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της

ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000 ευρώ, προκειμένου να

συμμετάσχει η ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε στην εξαγορά ποσοστού συμμετοχής επί του μετοχικού

κεφαλαίου της  GREEN ESCO  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Το ποσό της αύξησης καταβλήθηκε πλήρως

από την Εταιρεία στις 5.10.2017. H ΑΜΑΛΘΕΙΑ κάλυψε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρείας GREEN ESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., καταβάλλοντας ποσό 57.650 ευρώ και απέκτησε

συμμετοχή στο κεφάλαιό της με ποσοστό 49%.

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Το Δ.Σ της εταιρείας ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (πρώην Φοίβη Ενεργειακή – Φωτοβολταϊκά

Α.Ε.), την 29.04.2013, 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 ΔΕΔΔΗΕ για την

επιστροφή του κόστους των ανεκτέλεστων έργων σύνδεσης. Με το αίτημα αυτό αυτοδικαίως
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λύθηκαν οι Συμβάσεις Σύνδεσης και Πώλησης και η ΡΑΕ την 19.07.2013 αποφάσισε την

ανάκληση της Άδειας Παραγωγής.

Το Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΔΑ/ΔΣ/258/02.07.2013 αποφάσισε τη μη

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

γηπέδου ΒΙΠΕ Δράμας.  Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αίτημα προς την ΔΕΔΔΗΕ για την

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

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

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ την 09.01.2014 αποφάσισε την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας παραγωγής.

Στη συνέχεια η ΡΑΕ την 17.02.2014 αποφάσισε την ανάκληση της Άδειας Παραγωγής.

Κατόπιν των ανωτέρω,  αποφασίστηκε η πλήρης απομείωση της αξίας της
συγκεκριμένης θυγατρικής κατά τις προηγούμενες χρήσεις. Την 05.07.2017 η Γενική

Συνέλευση της ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. αποφάσισε την τροποποίηση της επωνυμίας και τον

σκοπό της εταιρείας.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε.
Την 09.11.2017 συστάθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ» και το διακριτικό τίτλο

«ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε.», η οποία είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Α.Ε. και έχει ως σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικό δυναμικό.

Κατά την 31.12.2017, το συνολικό οφειλόμενο από την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 24.000 ευρώ. Η καταβολή του Αρχικού Μετοχικού

Κεφαλαίου 24.000 ευρώ πραγματοποιήθηκε την 05.01.2018.

Η Διοίκηση 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

31.12.2017 αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές είναι επαρκής.

Επιπλέον η Διοίκηση της Εταιρείας, εξετάζει τη δυνατότητα συνεργασιών και συμπράξεων με

ιδιώτες επενδυτές, με σκοπό την περαιτέρω  αξιοποίηση των υφιστάμενων θυγατρικών

εταιρειών.
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Τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας σε αυτές έχουν ως εξής:

Ποσοστό συμμετοχής

Θυγατρικές 2017 2016 Χώρα & Έτος
Ίδρυσης Αντικείμενο

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. 100% 100% Ελλάς, 2007 ΑΠΕ

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε. 100% 100% Ελλάς, 2007 ΑΠΕ

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. 100% 100% Ελλάς, 2007 ΑΠΕ

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 100% 100% Ελλάς, 2007 ΑΠΕ

SOLARLAB Α.Ε. 100% 100% Ελλάς, 2007 ΑΠΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ 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

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε. 100% 0% Ελλάς, 2017 ΑΠΕ

Τα ποσά της πρόβλεψης απομείωσης για το έτος 2017 είναι τα εξής:

2017 2016

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. 10.672 11.013

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε. 9.128 10.432

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. 8.273 29.318

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0 52.954

SOLARLAB A.E. 8.166 11.674

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε. 8.265 10.137

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε. 8.667 9.846

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0 218.676

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε. 2.740 0
Σύνολο Υποτίμησης 55.911 354.051

Tα ποσά  της σωρευτικής πρόβλεψης είναι τα εξής:

Σωρευτική υποτίμηση
συμμετοχής

2017 2016

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. 330.598 319.926

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε. 296.499 287.371

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. 199.496 191.223

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 195.000 195.000

SOLARLAB A.E. 143.315 135.149

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε. 133.147 124.882

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε. 133.121 124.454

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 336.411 336.411

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε. 2.740 0

Σύνολο Υποτίμησης 1.770.327 1.714.417
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(Β) ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ποσό συμμετοχής

2017 2016

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 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

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 43.659 43.659

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΤΕΒ Α.Ε. - ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟ 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 20.495

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΑΜΠΟ ΒΙΓΛΙΕΣ Α.Ε. 23.330 23.330

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΙΛΙΖΑ Α.Ε. 27.374 27.374

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΙΒΑΡΙ Α.Ε. 25.353 25.353

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Α.Ε. 28.262 28.262

PPC FINANCE PLC 6.560 6.560

RENEWABLE ENERGY APPLICATIONS LIMITED 29.400 29.400

ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 193.490 0

Σύνολο 9.411.333 9.217.843

Άλλα στοιχεία αναφορικά με τις ανωτέρω συγγενείς επιχειρήσεις: ποσοστό συμμετοχής της
Εταιρείας σε αυτές, χώρα & έτος ίδρυσης και  αντικείμενο:

Ποσοστό συμμετοχής

Συγγενείς 2017 2016
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

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 49% 49% Ελλάς, 2001 ΑΠΕ

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΤΕΒ Α.Ε ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟ Α.Ε. 49% 49% Ελλάς, 2004 ΑΠΕ

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-EDF EN  HELLAS A.E. 49% 49% Ελλάς, 2007 ΑΠΕ

 ΕΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε. (1) 46,55% 46,55% 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

ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 49% - Ελλάς, 2017 ΑΠΕ

GREEN ESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (2) - 49% - Ελλάς, 2017 ΑΠΕ

(1) Συμμετοχή μέσω της EDF EN Hellas A.E.

(2) Συμμετοχή μέσω της ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.
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Στις 21.11.2017, η Εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με φυσικό πρόσωπο για την εξαγορά 392

ονομαστικών μετοχών αυτού ή ποσοστού 49% της εταιρείας ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. έναντι

τιμήματος 95.000 ευρώ. Το ποσό καταβλήθηκε πλήρως στις 3.10.2017.

Στις 21.11.2017 η Έκτακτη γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Α.Ε. αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 201.000 ευρώ. Η Εταιρεία συμμετείχε στην

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνοντας 3.283 νέες μετοχές έναντι τιμήματος 98.490

ευρώ. Το ποσό για την αύξηση καταβλήθηκε πλήρως στις 24.11.2017 και 4.12.2017.
Tα ποσά  της σωρευτικής πρόβλεψης απομείωσης των συμμετοχών είναι τα εξής:

Σωρευτική Υποτίμηση Συμμετοχής

2017 2016

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε. 47.126 47.126

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΑΜΠΟ ΒΙΓΛΙΕΣ Α.Ε. 54.580 54.580

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΙΛΙΖΑ Α.Ε. 43.186 43.186

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΙΒΑΡΙ Α.Ε. 58.437 58.437
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Α.Ε. 43.768 43.768

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 3.068.910

20. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Η Εταιρεία την 30η Δεκεμβρίου 2015  προέβη σε καταβολή ποσού 4.000.000 εκατ. ευρώ

προκειμένου  να συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  της Τράπεζας Αττικής, η
οποία πιστοποιήθηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.

Η Εταιρεία κατέταξε το χρηματοοικονομικό στοιχείο στην κατηγορία Διαθέσιμα προς Πώληση,

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

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

οποία μετά τον αναβαλλόμενο φόρο ανήλθε στο ποσό των 198.800 ευρώ.

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

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

Δεκεμβρίου 2016 εκτιμήθηκε από την Διοίκηση της Εταιρείας ότι η επένδυση υφίσταται

απομείωση. Κατά την απομείωση της αξίας, απαλείφθηκε το αποθεματικό που είχε

σχηματισθεί το 2015 ποσού 198.800 ευρώ και όλο το ποσό 3.613.333 ευρώ αναγνωρίστηκε

στα αποτελέσματα χρήσης.
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Την 31 Δεκεμβρίου 2017, η Εταιρεία αποτίμησε στην εύλογη αξία το συγκεκριμένο

χρηματοοικονομικό στοιχείο, του οποίου η αξία ανέρχεται σε 486.667 ευρώ.

21. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Τα υπόλοιπα με θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις καθώς και με τα λοιπά συνδεδεμένα

μέρη την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 έχουν ως εξής:
2017 2016

Απαιτήσεις   Υποχρεώσεις  Απαιτήσεις   Υποχρεώσεις

Θυγατρικές επιχειρήσεις

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. 0 0 0 0

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΔΥΟ

ΑΕ)

0 0 0 0

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

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

SOLARLAB A.E. 0 0 0 0

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 6.097 0 2.232 0

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. 0 0 0 0

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε. 0 0 0 0

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε. 1.151 0 0 0

7.248 0 2.232 0

Συγγενείς επιχειρήσεις
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΓΙΤΑΝΗ

ΑΕ

233 0 233 0

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

ΕΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 3.291.550 0 3.404.984 0

RENEWABLE ENERGY APPLICATIONS

LIMITED

0 0 0 0

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ -EDF EN GREECE AE 2.200 0 2.200 0

3.293.983 0 3.407.417 0

Λοιπές

ΔΕΗ Α.Ε. 10.000 1.415.553 10.000 1.266.756

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 7.162.210 427.797 12.666.708 16.826

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 298.358 0 74.217 0

7.470.568 1.843.350 12.750.925 1.283.582

Σύνολο  10.771.799 1.843.350 16.160.575 1.283.582

Το σύνολο της υποχρέωσης προς τη μητρική εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. αναλύεται ως εξής:

α) ποσό 1.439.196 ευρώ αφορά υποχρέωση για αμοιβές δανεισθέντος προσωπικού και

δαπάνες συντήρησης (Σημείωση 36), β) ποσό 59.293 ευρώ αφορά υποχρέωση για
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δεδουλευμένες αμοιβές δανεισθέντος προσωπικού (Σημείωση 34) και γ) ποσό 82.936 ευρώ

αφορά απαίτηση για λογαριασμούς εξόδων ηλεκτρικού ρεύματος (Σημείωση 24).

Απαίτηση ποσού 3.250.210 ευρώ της συνολικής απαίτησης από την ΕΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε

αφορά σε υπόλοιπο ομολογιακού δανείου (Σημείωση 25).

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 και

2016 έχουν ως εξής:
2017 2016

Πωλήσεις Αγορές Πωλήσεις Αγορές

Θυγατρικές επιχειρήσεις

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. 6.000 0 4.200 0

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΔΥΟ ΑΕ) 6.000 0 4.200 0

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε. 6.000 0 4.200 0

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε. 6.000 0 4.200 0

SOLARLAB A.E. 6.000 0 4.200 0

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 6.000 0 4.200 0

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. 6.000 0 4.200 0

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε. 6.000 0 4.200 0

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε. 1.000 0 0 0

49.000 0 33.600 0
Συγγενείς επιχειρήσεις
ΒΟΡΕΙΝΟ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε. 0 0 0 156.000

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

0 0 0 156.000
Λοιπές
ΔΕΗ Α.Ε. 0   3.190.745 0 3.276.322

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 14.302.106 495.147 15.374.583 83.643

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 0 39.366 0 721.835

14.351.106   3.725.258 15.374.583 4.081.800

Οι πωλήσεις στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αφορούν σε πώληση ενέργειας, ενώ οι αγορές

αφορούν κυρίως δαπάνες συντηρήσεων.
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Oι συναλλαγές της Εταιρείας με την ΔΕΗ ΑΕ αφορούν σε αμοιβές δανεισθέντος προσωπικού

ποσού 1.185.503 ευρώ (Σημείωση 6), δαπάνες συντηρήσεων για τους σταθμούς της Εταιρείας

1.713.665 ευρώ (Σημείωση 10) και λοιπά έξοδα 291.577 ευρώ.

Επίσης η Εταιρεία αναγνώρισε έσοδα από τόκους ομολογιακών δανείων ποσού 184.372 ευρώ

από την ΕΕΝ Βοιωτίας Α.Ε., 550 ευρώ από τη ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και χρηματοοικονομικό έσοδο

από αντιλογισμό προεξόφλησης υποχρέωσης ποσού 454.406 ευρώ από την ΕΕΝ Βοιωτίας

Α.Ε. (Σημείωση 9).

Τα έσοδα ενοικίων από θυγατρικές για το 2017 ανέρχονται σε 19.600 ευρώ (2016: 19.200

ευρώ) και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε θυγατρικές ανέρχονται σε 29.400 ευρώ (2016:

14.400 ευρώ).

Αμοιβές Διοίκησης

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

2017 ήταν 64.600 ευρώ (2016: 28.800 ευρώ).

22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέματα στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
2017 2016

Αρχικό απόθεμα 1.025.003 1.042.056
Αγορές χρήσεως 140.326 143.126

Αναλώσεις  χρήσεως αποθεμάτων   (128.338) (160.179)

Πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα (566.649) (427.835)

Σύνολο 470.342 597.168
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Η κίνηση της πρόβλεψης των απαξιωμένων αποθεμάτων έχει ως εξής:

Σημ. 2017 2016

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (427.835) (292.040)
Πρόβλεψη περιόδου 14 (138.814) (135.795)

Χρησιμοποίηση Πρόβλεψης 0 0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (566.649) (427.835)

Δεν υφίστανται βάρη επί των αποθεμάτων της Εταιρείας.

23. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι εμπορικές απαιτήσεις στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

2017 2016

ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 7.660.280 9.807.446

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες 7.203.550 12.710.279
Απαιτήσεις από λοιπούς πελάτες 127.312 63.263

Σύνολο 14.991.142 22.580.988

Η χρονική ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής:

Σύνολο <30 μέρες 31-60
ημέρες

61-90 >91
ημέρες ημέρες

2017 14.991.142 1.823.227 1.375.520 2.170.134 9.622.261
2016 22.580.988 2.571.976 1.942.557 2.072.281 15.994.174

Οι παραπάνω απαιτήσεις παρόλο που εμφανίζουν καθυστέρηση είναι πλήρως ανακτήσιμες,

καθώς αποπληρώνονται μεταξύ 180 και 270 ημερών.

24. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις  αναλύονται

ως εξής:
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2017 2016

Χρεώστες διάφοροι 0 132

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες 308.850 76.650

Απαιτήσεις από μητρική εταιρεία 82.936 0

Έσοδα εισπρακτέα 0 3.449.807

Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος 827.060 561.339

Έξοδα επομένων χρήσεων 189.052 179.698

Λοιπές προκαταβολές και πιστώσεις 49.165 137.442

Σύνολο 1.457.063 4.405.068

Τα έσοδα εισπρακτέα της χρήσης 2016 αφορούσαν σε έσοδα από παραχθείσα ενέργεια των

έργων ΜΥΗΣ Ιλαρίωνα, Λούρος και Στράτος ΙΙ.

25. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η Εταιρεία εμφανίζει στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31 Δεκεμβρίου 2017 απαίτηση από

χορηγηθέντα Ομολογιακά Δάνεια αναπόσβεστου κόστους 4.260.210 ευρώ  (2016: 3.404.984

ευρώ). Τα χορηγηθέντα δάνεια αφορούν:

· Δάνειο ποσού 433.325 ευρώ προς ΕΕΝ Βοιωτίας με ημερομηνία αποπληρωμής

31.12.2023.

· Δάνειο ποσού 2.816.885 ευρώ προς ΕΕΝ Βοιωτίας με ημερομηνία αποπληρωμής

31.12.2023.

· Δάνειο ποσού Ευρώ 1.000.000 ευρώ προς την Τράπεζα Χανίων, με ημερομηνία

αποπληρωμής την 29.12.2024.

· Δάνειο ποσού Ευρώ 10.000 ευρώ προς ΔΕΗ Α.Ε. με ημερομηνία αποπληρωμής

31.12.2023.

Η παραπάνω απαίτηση από τα ομολογιακά δάνεια είναι προσαυξημένη με τόκους ποσού

Ευρώ 170.120 για τη χρήση 2017 μείον τον παρακρατηθέντα φόρο ποσού Ευρώ 15.595, ενώ

πραγματοποιήθηκαν αποπληρωμές ποσού Ευρώ 769.300,00.



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά)

74

Επίσης εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31 Δεκεμβρίου 2017 απαίτηση από

χορηγηθέν Ομολογιακό Δάνειο στην ΔΕΗ Α.Ε. ποσού 10.000 ευρώ (2016: ευρώ 10.000 ευρώ).

Η παραπάνω απαίτηση από  ομολογιακό δάνειο είναι προσαυξημένη με τόκους ποσού 550

ευρώ για τη χρήση 2017 μείον τον παρακρατηθέντα φόρο ποσού 82,5 ευρώ, ενώ

πραγματοποιήθηκαν αποπληρωμές ποσού 467,5 ευρώ.

26. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:

2017 2016

Δοσμένες Εγγυήσεις Ενοικίων 26.048 28.013

Προπληρωθείσες Μισθώσεις Γης 472.845 519.526

Σύνολο 498.893 547.539

27. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Οι καταθέσεις όψεως και τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:

2017 2016

Ταμείο 403 566

Προθεσμιακές καταθέσεις 57.475.970 37.000.000

Καταθέσεις όψεως 2.655.204 12.796.788

Σύνολο 60.131.577 49.797.354

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

αφορούν και ανέρχονται σε 438.721 ευρώ (2016: 320.562 ευρώ) και περιλαμβάνονται στα

χρηματοοικονομικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων (Σημείωση 9).
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28. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

2017 2016
Πάγια - αξία κτήσεως (Σημείωση 17): 2.426.400 -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (Σημείωση 17): (1.250.155) -
Καθαρή λογιστική αξία: 1.176.245 -
Εύλογη αξία παγίων: (355.000) -
Ζημία από την αποτίμηση στην εύλογη αξία: 821.245 -

Αντιλογισμός πρόβλεψης αποξήλωσης των παρακάτω έργων
(Σημείωση 33): (569.183) -
Συνολική ζημία (Σημείωση 15): 252.062 -

Η Εταιρεία σύμφωνα με την από 2.3.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε
ομόφωνα να προχωρήσει στην πώληση 28 λειτουργικών ανεμογεννητριών (Α/Γ) τύπου
VESTAS V27 και 9 πυλώνων Α/Γ από διάφορα αιολικά πάρκα.

Το τίμημα για την πώληση συμφωνήθηκε με τον αγοραστή στο ποσό των 355.000 ευρώ. Η
καθαρή λογιστική αξία των συγκεκριμένων παγίων ήταν 1.176.245 ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου
2017, με συνέπεια να προκύπτει ζημία 821.245 ευρώ.
Η σχετική πρόβλεψη για αποκατάσταση περιβάλλοντος των πάρκων από τα οποία θα
αποξηλωθούν οι ανωτέρω Α/Γ, αντιστράφηκε, με αποτέλεσμα να αναγνωριστεί κέρδος 569.183
ευρώ. Η συνολική επίπτωση από την παραπάνω συναλλαγή είναι ζημία 252.062  ευρώ
αναγνωριζόμενη στις 31/12/2017 στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Με βάση τα ανωτέρω γεγονότα η Εταιρεία αποφάσισε να ταξινομήσει τα ανωτέρω πάγια στην
κατηγορία «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  ως κατεχόμενα προς πώληση» καθώς η
λογιστική τους αξία θα ανακτηθεί κυρίως μέσω συναλλαγής πώλησης σύμφωνα με τους
ανωτέρω επιτυχείς διαγωνισμούς και όχι μέσω συνεχιζόμενης χρήσης στο ποσό των ευρώ
355.000.

29. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ

95.402.521 αποτελούμενο από 95.402.521 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1

ευρώ) η καθεμία και έχει καταβληθεί ολοσχερώς. Tην 31 Δεκεμβρίου 2016, το μετοχικό

κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ 95.402.521, αποτελούμενο από

95.402.521 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 ευρώ).
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30. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τα λοιπά αποθεματικά στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

2017 2016

Τακτικό αποθεματικό 3.145.879 2.662.635

Αποθεματικό από διαθέσιμα προς πώληση 71.000 0

Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας πάγιων στοιχείων 31.270.626 24.661.419

34.487.505 27.324.054

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.

31. ΜΕΡΙΣΜΑ

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 2016 η Εταιρεία προέβη στη

διανομή μερίσματος προς τη μητρική ΔΕΗ Α.Ε., ύψους Ευρώ 4.500.000, το οποίο αποδόθηκε

εντός του 2017. Για τη χρήση 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  θα προτείνει την

διανομή μερίσματος 749.363 ευρώ.
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32. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της 31 Δεκεμβρίου 2016 αφορούν υποχρέωση προς την
εταιρεία ENERCON. Η κίνηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της
χρήσης 2017 έχει ως εξής:

Χρέωση / (πίστωση)
Υπόλοιπο την  31η Δεκεμβρίου 2016 : (19.314.650)
Εξόφληση υποχρέωσης προς την ENERCON GMBH 8.882.187
Αντιστροφή προεξόφλησης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (Σημείωση 8) (1.778.260)
Τακτοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής πιστωτικών τιμολογίων (Σημείωση 17) 10.110.842
Πληρωμή ΦΠΑ πιστωτικών τιμολογίων 2.426.602
Αναταξινόμηση εγγύησης καλής εκτέλεσης στις «Παρακρατημένες εγγυήσεις»
(Σημείωση 36-Εμπορικές υποχρεώσεις) 2.183.981
Αναταξινόμηση στις Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
(Σημείωση 34) 23.109

Συμψηφισμός πιστωτικών τιμολογίων με υποχρέωση προς ENERCON Greek branch (3.039.354)
Πληρωμή 5% εγγύησης καλής εκτέλεσης 505.543
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017: 0

33. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

Βάσει των διατάξεων του ΔΛΠ 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 αυτού στοιχείου. Οι

δαπάνες αυτές ποσοτικοποιούνται και αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με

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

Η κίνηση του λογαριασμού της εν λόγω πρόβλεψης αναλύεται παρακάτω:

2017 2016

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.828.624 3.563.706
Επιβάρυνση στα Αποτελέσματα (Σημείωση 8) 36.426 33.948

Αντιλογισμός πρόβλεψης αποξήλωσης (Σημειώσεις 14, 28) (569.183) (1.769.030)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 1.295.867 1.828.624



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά)

78

34. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι δεδουλευμένες και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στις συνημμένες Οικονομικές
Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

2017 2016

Πιστωτές διάφοροι 715.495 628.946

Δεδουλευμένα έξοδα 121.236 102.482
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 22.704 48.764

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 59.070 45.679

Σύνολο 918.505 825.871

35. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Η κίνηση του λογαριασμού των επιχορηγήσεων έχει ως εξής:

2017 2016

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 4.305.397 4.513.376
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων στα αποτελέσματα (196.179) (207.979)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 4.109.218 4.305.397

Οι παραπάνω επιχορηγήσεις  λήφθηκαν για την αγορά ενσώματων περιουσιακών στοιχείων.

36. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

2017 2016

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες (Σημείωση 21) 453.953 16.826
Υποχρεώσεις προς μητρική εταιρεία (Σημείωση 21) 1.439.196 1.240.636
Λοιποί προμηθευτές 144.905 425.990
Παρακρατημένες εγγυήσεις 2.269.938 63.130
Σύνολο 4.307.992 1.746.582
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Στις Παρακρατημένες εγγυήσεις περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 2.183.981 το οποίο αφορά την

υπόθεση ENERCON (σημειώσεις 17 και 32).

37. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜA ΔΑΝΕΙΑ

Κατά τη χρήση 2017 η Εταιρεία δεν έκανε χρήση ορίων πίστωσης αλληλόχρεων λογαριασμών.

Παροχή εγγυήσεων από ΔΕΗ Α.Ε.

Κατά την 31.12.2017, η Μητρική εταιρεία έχει εγγυηθεί για συνολικό πιστωτικό όριο μέσω

ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών μέχρι του ποσού των 3.000.000 ευρώ, από τα οποία

μέχρι την 31.12.2017 έχει χρησιμοποιηθεί ποσό ύψους 841.453,59 ευρώ, το οποίο αφορά σε

εγγυητικές επιστολές.

38. 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,
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Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην

καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες είτε άμεσα είτε έμμεσα,

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

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 2017  2016  2017 2016
Διαθέσιμα προς Πώληση (Σημείωση 20) 486.667 386.667 486.667 386.667

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

χρηματοοικονομικά μέσα παρακολουθούνται στην λογιστική τους αξία.
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39. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Επιδικίες και συναφείς απαιτήσεις, υποχρεώσεις.

Η Εταιρεία εξακολουθεί να έχει επιδικία με την  Prenecon S.A. Η Εταιρεία έχει ασκήσει την από

30.4.2013 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ανωτέρω αγωγή αφορά

στην σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης εννέα (9) αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος

35,10 MW μεταξύ της Εταιρείας και της ENERCON GmbH. Αίτημα της Εταιρείας είναι η έντοκη

καταβολή σε αυτήν από τις εναγόμενες (ευθυνόμενες από κοινού και εις ολόκληρον λόγω

αδικοπραξίας τελεσθείσας σε βάρος της Εταιρείας) 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. 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 ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ύψους

400.000 Ευρώ. Η συμπληρωματική αγωγή αφορά στα υπόλοιπα δύο (2) αιολικά πάρκα της ως

άνω Σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης.

Δικάσιμος για την συζήτηση των δύο ως άνω αγωγών είχε ορισθεί η 14.1.2016 και, κατόπιν

αναβολής, συζητήθηκαν την 22.3.2018.

Αμφότερες οι ανωτέρω αγωγές συζητήθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

αποκλειστικά και μόνο ως προς την Prenecon S.A., καθώς μετά το Συμφωνητικό Συμβιβασμού

της 26.5.2017 μεταξύ της Εταιρείας και της ENERCON, η Εταιρεία παραιτήθηκε από το

δικόγραφο και το δικαίωμα των αγωγών, μόνον όσον αφορά την ENERCON. Επίσης, δοθέντος

ότι, στο πλαίσιο του ως άνω συμβιβασμού, η Εταιρεία ικανοποιήθηκε πλήρως και ολοσχερώς

όσον αφορά στην αποζημίωση που αιτείται για τη θετική ζημία που υπέστη, παραιτήθηκε του

οικείου αγωγικού αιτήματος όσον αφορά στην Prenecon S.A., οπότε συζητήθηκε μόνον το

αίτημα της Εταιρείας για την ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης, όπως περιλαμβάνεται σε

αμφότερες τις ως άνω αγωγές της κατά της Prenecon S.A. Επίσης, κατόπιν του επιτευχθέντος

συμβιβασμού, η εταιρεία ENERCON παραιτήθηκε και αυτή από το δικόγραφο και το δικαίωμα

της αντίθετης από 11.11.2015 αγωγής της που είχε ασκήσει κατά της Εταιρείας.

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
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αδικοπραξίας το συνολικό χρηματικό ποσό των 7.000.000 Ευρώ. Δικάσιμος για την συζήτηση

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

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει αρνητική επίδραση στις Οικονομικές

Καταστάσεις από την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών.

40. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

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

σε περιοδική βάση ελέγχει και αναθεωρεί τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σε σχέση με τη

διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου, οι οποίες συνοψίζονται κατωτέρω:

Κίνδυνος Μακροοικονομικού και Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Το μακροοικονομικό περιβάλλον στη χώρα, αν και έχει βελτιωθεί, εξακολουθεί να παραμένει

ευμετάβλητο. Η παρατεταμένη και βαθιά κρίση που βίωσε η χώρα κατά την τελευταία δεκαετία

επέφερε τρεις σημαντικές αλλαγές που συνδέονται με το αναπτυξιακό της πρότυπο: την

κατάρρευση του τραπεζικού δανεισμού – την κύρια πηγή χρηματοδότησης της δραστηριότητας

επιχειρήσεων και νοικοκυριών, τη συρρίκνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και την ενίσχυση

της εξωστρέφειας της παραγωγικής δομής.

Το 2017 ήταν έτος επιστροφής στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την ΤτΕ:

O ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 1,4% και εκτιμάται να ενισχυθεί σε 2,4% και

2,5% το 2018 και το 2019 αντίστοιχα. Η χώρα πέτυχε την εξάλειψη του υπερβολικού

δημοσιονομικού ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Αποκαταστάθηκε η

ανταγωνιστικότητα σε όρους κόστους εργασίας και σε όρους τιμών, μέσω επώδυνης

εσωτερικής υποτίμησης (σημαντικής μείωσης των ονομαστικών μισθών). Παράλληλα η χώρα

εφαρμόζει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδιωτικοποιήσεων και εκσυγχρονισμού της

οικονομίας, όπως το σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, το φορολογικό σύστημα και η

δημόσια διοίκηση. Επίσης, θετικά επιδρούν στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον της χώρας η

μείωση του κινδύνου χώρας και η σημαντική μείωση των επιτοκίων των ομολόγων του

δημοσίου.  Η μικρή απόκλιση από τον αρχικό προγραμματισμό της τελευταίας  αξιολόγησης
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του Προγράμματος Στήριξης  δεν αναμένεται να επηρεάσει την ολοκλήρωση του.  Ως εκ τούτου

το οικονομικό  περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία αναμένεται να

ομαλοποιηθεί.

Τον Αύγουστο του  2018 αναμένεται να ολοκληρωθεί η τελευταία αξιολόγηση του ελληνικού

προγράμματος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του τρίτου Προγράμματος Στήριξης της χώρας θα

σηματοδοτήσει το τέλος μιας μακράς περιόδου οικονομικής προσαρμογής και υπό

προϋποθέσεις μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για ταχεία και διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Κρίσιμα ζητήματα που θα επιδράσουν καθοριστικά στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

είναι: α) η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, το ύψος του οποίου τροφοδοτεί την αβεβαιότητα

και υποσκάπτει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, β) η εμπέδωση της εμπιστοσύνης

των επενδυτών - αγορών προς την χώρα. γ) η ομαλή έξοδος της χώρας στις διεθνείς

χρηματαγορές με διατηρήσιμους όρους.

Ρυθμιστικός κίνδυνος
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, που διέπουν την

αγορά Η/Ε, όπως η εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η εφαρμογή

των προβλέψεων του Μνημονίου και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που

αφορούν στη γενικότερη ρύθμιση και λειτουργία της ελληνικής αγοράς Η/Ε, ενδέχεται να έχουν

επίπτωση στη λειτουργία, την οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη

ρευστότητά της Εταιρείας.

Κίνδυνος από φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις
Τυχόν δυσμενείς θεσμικές αλλαγές στη φορολογική, ασφαλιστική και εταιρική νομοθεσία

ενδέχεται να επηρεάσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της

Εταιρείας.

Κίνδυνος αγοράς
Πρόκειται για τον κίνδυνο που προκύπτει από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις

διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

·  Διακυμάνσεις των επιτοκίων
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της τραπεζικές καταθέσεις. Επομένως η Εταιρεία είναι

εκτεθειμένη σε διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην ελληνική αγορά,  οι οποίες

επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική της θέση και τις ταμειακές της ροές.  Επισημαίνεται ότι η



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά)

84

Εταιρεία δεν είχε δανεισμό κατά το έτος 2017. Σε περίπτωση αύξησης / (μείωσης) των

επιτοκίων κατά 0,5%, η επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας θα είναι 0,3 εκατ. ευρώ.

·  Συναλλαγματικός κίνδυνος
Καθώς τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και οι υποχρεώσεις της είναι εκφρασμένα σε

Ευρώ, η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο. Ωστόσο, ο συναλλαγματικός

κίνδυνος δύναται να προκύψει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας.

Πιστωτικός κίνδυνος
Οι πελάτες της Εταιρείας είναι η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα)  και ο

ΛΑΓΗΕ ΑΕ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να

προκύψει σε περίπτωση αδυναμίας των αντισυμβαλλόμενων ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΛΑΓΗΕ ΑΕ να

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Επισημαίνεται ότι, η ρευστότητα  του ΛΑΓΗΕ

βελτιώθηκε κατά το 2017, κυρίως ως αποτέλεσμα του Ν.4416/2016 ο οποίος μεταξύ άλλων

προβλέπει την αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ &

ΣΥΘΥΑ.

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή εξασφάλιση ταμειακών

διαθεσίμων για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της Εταιρείας, περιλαμβανόμενων και των

αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και των επενδυτικών δαπανών.

Η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις ταμειακές της ροές. Πλέον της διατήρησης

ρευστών διαθεσίμων, η Εταιρεία επιδιώκει να υπάρχουν και μη χρησιμοποιημένα πιστωτικά

όρια  από διαφορετικές τραπεζικές πηγές χρηματοδότησης, για την κάλυψη των αναγκών της.

Κίνδυνος προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής έργων και τιμών ανταλλακτικών
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους που αφορούν στη διαθεσιμότητα εξοπλισμού από

αξιόπιστους προμηθευτές, στο κόστος κατασκευής των Έργων της, στις καθυστερήσεις στην

εκτέλεση των Έργων της,  καθώς και στον κίνδυνο  τιμών των ανταλλακτικών.

Κίνδυνος από μη ασφάλιση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία ασφαλίζει τις παραγωγικές της μονάδες μόνο έναντι αστικής ευθύνης,  ήτοι για ζημιές

από ατυχήματα (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που τυχόν προξενηθούν

από άδικες πράξεις ή παραλείψεις.
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Η Εταιρεία δεν ασφαλίζει τα εν λειτουργία πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Αυτό οφείλεται, κατά

κύριο λόγο, στο εκτιμώμενο υψηλό κόστος που συνδέεται με την ασφάλιση κατά των κινδύνων

αυτών, σε σύγκριση με το κόστος για αποκατάσταση των  ενδεχόμενων ζημιών. Εκτιμάται ότι

λόγω της γεωγραφικής διασποράς των έργων, ενδεχόμενη ζημία σε μεμονωμένο έργο δεν

επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Τα υπό κατασκευή έργα ασφαλίζονται από τον Ανάδοχο.

Κίνδυνος λόγω  ανεμολογικών και υδρολογικών συνθηκών

Η απόδοση των παραγωγικών μονάδων  της Εταιρείας, κυρίως των Αιολικών και των Μικρών

Υδροηλεκτρικών Σταθμών, εξαρτάται από τις ανεμολογικές και υδρολογικές συνθήκες, οι οποίες

τη φύση τους είναι στοχαστικές και απρόβλεπτες και επομένως μπορεί να επηρεάζουν  τα

αποτελέσματα της Εταιρείας.

Κίνδυνος Πληροφοριακών Συστημάτων
Το Πληροφοριακό Σύστημα της Εταιρείας συνθέτουν οι άνθρωποί της ( δηλαδή οι χρήστες, οι

διαχειριστές, οι δημιουργοί του συστήματος), το λογισμικό (software), το υλικό (hardware), οι

διαδικασίες και τα δεδομένα της. Όλα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ  τους και με το περιβάλλον, με

σκοπό την παραγωγή και τη διαχείριση πληροφορίας για την υποστήριξη των χρηστών της

Εταιρείας.

Τα πληροφοριακά συστήματα απειλούνται από διάφορους εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς

κινδύνους, όπως φυσικές και ανθρώπινες απειλές, τον κίνδυνο τεχνολογίας, επιχειρησιακούς

κινδύνους (ήτοι αδυναμία προσάρτησης νέας τεχνολογίας), που μπορεί να απειλήσουν την

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Για τη διαχείριση των παραπάνω κινδύνων η Εταιρεία έχει εκπονήσει σχέδιο προστασίας από
ηλεκτρονικούς και φυσικούς κινδύνους.
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41. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ανακατασκευή (Repowering) ΜΥΗΣ Λούρου

Στις 28.04.2017 υπεγράφη η Σύμβαση με την Ανάδοχο Σύμπραξη των επιχειρήσεων «ΑΒΒ

ΑΕ» και «ΕΜΕΚ ΑΤΕ»  για την ανακατασκευή (repowering) του ΜΥΗΣ Λούρος. Οι εργασίες της

ανακατασκευής θα διαρκέσουν 22 μήνες.

Στην παρούσα φάση, η Ανάδοχος Σύμπραξη:

- Παραδίδει προς έγκριση από τη Διεύθυνση ΜΥΗΕ (Προϊσταμένη Υπηρεσία) τα

απαιτούμενα κατασκευαστικά σχέδια και τις μελέτες εφαρμογής,

- Εκτελούνται βασικές προκαταρκτικές εργασίες,

- Είναι υπό βιομηχανοποίηση ο κύριος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (δικλίδες,

στρόβιλοι, γεννήτριες).

Η λειτουργία του Σταθμού έχει σταματήσει από τα μέσα του Δεκεμβρίου 2017. Ο νέος

ανακαινισμένος σταθμός αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία το Δεκέμβριο του έτους

2018.

Ανακατασκευή (Repowering) Α/Π στο Αιγαίο και την Κρήτη, προκηρύξεις για κατασκευή
νέων Α/Π σε Τήνο, Μύκονο, Κεφαλονιά και Καρδίτσα

Κατά το έτος 2017, μετά τους δύο άγονους Ανοικτούς Διεθνείς Διαγωνισμούς 0061/16/5300 και

0062/16/5300, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε προκήρυξε νέους διαγωνισμούς ως ακολούθως:

i. 10 Α/Π: Σιγρί Λέσβου, Άγ. Ιωάννης Καρπάθου, Βίγλα Λήμνου, Ποταμιά Χίου, Προφήτης

Ηλίας Ψαρρά, Μελανιός Χίου, Πυθαγόρειο Σάμου, Περδίκι Ικαρίας, Μαρμάρι Ευβοίας,

Τηγάνι Μυκόνου:

1. Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Δέκα (10)

Αιολικών Πάρκων στο Αιγαίο, συνολικής ισχύος 19,80 MW, με συνολικό ενδεικτικό

προϋπολογισμό 28,1 εκ. ευρώ και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την

5.10.2017. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε και υπεγράφη Σύμβαση με την

ανάδοχο εταιρεία «Energya Wind Technologies B.V.» την 20.12.2017.

2. Μελέτη και Κατασκευή Έργων Υποδομής Δέκα (10) Αιολικών Πάρκων στο Αιγαίο,

συνολικής ισχύος 19,80 MW, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 5,2 εκ. ευρώ
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και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 25.10.2017. Η διαγωνιστική

διαδικασία ολοκληρώθηκε και υπεγράφη Σύμβαση με την ανάδοχο - σύμπραξη

«NOSTIRA-ELECTROMEK».

ii. Α/Π Μονής Τοπλού Σητείας Κρήτης:

1. Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Ενός (1)

Αιολικού Πάρκου, συνολικής ισχύος 7,50 MW στη θέση Παλαιόπυργος - Περδικιές

Μονής Τοπλού Σητείας Κρήτης, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 12,1 εκ.

ευρώ και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 20.11.2017. Μετά από

αίτημα υποψηφίων αναδόχων, δόθηκε παράταση μέχρι τη Δευτέρα 22.01.2018.

Εκτιμάται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός  του 2ου τριμήνου του έτους 2018..

2. Μελέτη και Κατασκευή Έργων Υποδομής ενός (1) Αιολικού Πάρκου, συνολικής

ισχύος 7,5 MW στη θέση Παλαιόπυργος - Περδικιές Μονής Τοπλού Σητείας Κρήτης,

με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 0,87 εκ. ευρώ. Ο διαγωνισμός

ολοκληρώθηκε και εκκρεμεί η υπογραφή  Σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία

«Δομική Κρήτης Α.Ε.».

Εντός του μηνός Απριλίου 2018  πρόκειται να προκηρυχθούν διαγωνισμοί  για τα παρακάτω 3

Αιολικά Πάρκα:

1. Α/Π στον Αέρα Καρδίτσας: Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και

Κατασκευή Έργων Υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής Υποσταθμού

Δικτύου.

2. Α/Π στον Ξερακιά Κεφαλονιάς:

α. Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά και Εγκατάσταση Α/Γ

β. Μελέτη και Κατασκευή Έργων Υποδομής.

3.  Α/Π  στον Μαμάδο Τήνου:

 α.  Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση Α/Γ

 β.  Μελέτη και Κατασκευή Έργων Υποδομής.

Υβριδικό Έργο Ικαρίας

Το Υβριδικό Έργο της Ικαρίας, συνολικής ισχύος 6,85 MW, συνδυάζει την ενεργειακή

αξιοποίηση δύο μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Αιολικής και Υδροηλεκτρικής.

Πρόκειται για πρωτοποριακό έργο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο συνδυάζει την
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εκμετάλλευση των υδάτων που υπερχειλίζουν από το υφιστάμενο αρδευτικό φράγμα στο Πέζι,

με την αξιοποίηση της αιολικής παραγωγής.

Το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα:

Ø Δύο μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς στις θέσεις Προεσπέρα (1,05 MW) και Κάτω

Προεσπέρα (3,1 MW)

Ø Αιολικό Πάρκο στη θέση Στραβοκουντούρα, ισχύος 2,7 ΜW

Ø Δύο δεξαμενές νερού, χωρητικότητας 80.000 μ3 εκάστη

Ø Αντλιοστάσιο με 12 αντλίες των 250 ΚW εκάστη.

Το έργο θα αυξήσει τη διείσδυση ενέργειας από ΑΠΕ κατά 50% στο ηλεκτρικό σύστημα της

νήσου Ικαρίας και θα συμβάλει στην αποφυγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) 13.800

τόνων ετησίως.

Το έργο έχει πραγματοποιηθεί κατά 85%. Κατά το 1ο εξάμηνο του 2018 αναμένεται να τεθεί σε
δοκιμαστική λειτουργία το Αιολικό Πάρκο.

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου οφείλεται σε συμβατικές διαφορές με τον

ανάδοχο. Το 2017 επανεκκινήθηκαν οι εργασίες στο έργο.  Πρόσφατα ο ανάδοχος  πρότεινε –

και η Εταιρεία απεδέχθη – να προσέλθουν σε «διαδικασία φιλικού διακανονισμού»,
προκειμένου να επιλυθούν οι συμβατικές διαφορές.

Το σύνολο του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί και να συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο του
ΔΕΔΔΗΕ στις αρχές του έτους 2019.

Για το εν λόγω έργο η Εταιρεία προέβη σε έλεγχο της απομείωσης της αξίας του όπως

αναφέρεται στη Σημείωση 17.

Έρευνα, Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Δυναμικού

Η  ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ έχει μισθώσει από το Ελληνικό Δημόσιο τα δικαιώματα Έρευνας και

Διαχείρισης του Γεωθερμικού Δυναμικού σε τέσσερις (4) δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους: α)

Μήλου-Κιμώλου-Πολυαίγου, β) Νισύρου, γ) Λέσβου και δ) Μεθάνων.

Διατηρώντας τα αποκλειστικά δικαιώματα Έρευνας και Διαχείρισης, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Α.Ε. αναζητεί Στρατηγικό Εταίρο για την από κοινού εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού

των ανωτέρω περιοχών, με σκοπό την ηλεκτροπαραγωγή. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία

προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος περιλαμβάνει δύο Φάσεις:
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Κατά την Α’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, την 10.6.2017 δημοσιεύτηκε η «Πρόσκληση

υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Εταίρου στο πεδίο της

ηλεκτροπαραγωγής από Γεωθερμία (εγκατάσταση γεωθερμοηλεκτρικών σταθμών

παραγωγής)». Συνολικά επτά (7) ενδιαφερόμενα επιχειρηματικά σχήματα κατέθεσαν φακέλους

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έξι (6) από τους ενδιαφερόμενους κρίθηκαν επιλέξιμοι για

συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας.

Η Β’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία είναι σε εξέλιξη, αποτελείται από δύο στάδια.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει διαβούλευση με τους έξι (6) υποψήφιους επενδυτές – μέσω

ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Virtual Data Room - VDR) – επί σχεδίων συμφωνιών, όπως η

συμφωνία μετόχων και η συμφωνία συνεργασίας, που θα υπογραφούν με τον τελικό

επιλεχθέντα στρατηγικό επενδυτή.  Όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση με τους υποψήφιους έξι

(6) επενδυτές, θα τεθεί σε ισχύ το δεύτερο και τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, που

είναι η πρόσκληση προς τους έξι (6) υποψήφιους επενδυτές να υποβάλουν δεσμευτική

προσφορά εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου.

Εκτιμάται ότι η επιλογή Στρατηγικού Εταίρου θα έχει ολοκληρωθεί κατά το 3ο τρίμηνο του 2018.

Έργο Βιομάζας στο Αμύνταιο Φλώρινας

Κατά το 2017 η Εταιρεία επιτάχυνε τις εργασίες για την υλοποίηση του έργου της Βιομάζας στο

Αμύνταιο της Φλώρινας, προβαίνοντας στα ακόλουθα:

- Κατάθεσε στο Υπουργείο Ενέργειας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

- Ολοκληρώθηκε η τεχνική μελέτη με τίτλο «Technical Review and Project Preparation for a

Biomass CHP Plant», σε συνεργασία και τη χρηματοδότηση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – EBRD.

- Εκκίνησε διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Στρατηγικού Εταίρουγια το έργο «Εγκατάσταση

και Λειτουργία Σταθμού Καύσης Βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής

ενέργειας» στο Αμύνταιο της Φλώρινας. Η πρώτη Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας

έληξε στις  09.03.2018.  Εκδήλωσαν  ενδιαφέρον  12 (δώδεκα)  επιχειρηματικά σχήματα Στη

συνέχεια θα προκηρυχθεί η δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υποβολή

των δεσμευτικών προσφορών. Εκτιμάται ότι η διαγωνιστική διαδικασία επιλογής

Στρατηγικού Εταίρου θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 3ου τριμήνου του 2018,
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Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Η  Εταιρεία ερευνά τις δυνατότητες χρηματοδότησης των έργων της. Την 20.12.2017

υπεγράφη δανειακή σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και  της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Επενδύσεων ύψους 85 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 18 έργων (14 Αιολικά Πάρκα και 4

ΜΥΗΣ), διάρκειας 16 ετών, με τετραετή περίοδο χάριτος και εξάμηνο εκτοκισμό. Κατά την

31.12.2017 δεν έχει γίνει χρήση του συγκεκριμένου ορίου. Επίσης, κατά το 2017

οριστικοποιήθηκαν οι βασικοί όροι χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα, ποσού 17,5 εκ.
ευρώ.

Συμπράξεις

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ είναι διαθέσιμη για επιχειρηματικές συμπράξεις με επενδυτές -

στρατηγικούς εταίρους, προκειμένου να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Το 2017

συνέπραξε με την Όρος ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για τη λειτουργία ΜΥΗΣ ισχύος 1,2 MW, η κατασκευή
του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου 2018.

Επίσης, το 2017 η Εταιρεία μέσω της θυγατρικής της ΑΜΑΛΘΕΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. κάλυψε

την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας GREEN ESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.,

καταβάλλοντας ποσό 57.650 ευρώ, συμμετέχοντας στο κεφάλαιο της  GREEN ESCO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. κατά ποσοστό  49%.

Κατά το 2017 υπεγράφη μεταξύ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και της κινεζικής SUMEC Group,

μνημόνιο συνεργασίας που αφορά στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα και την ευρύτερη

περιοχή, καθώς και την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και ειδικότερα εξοικονόμησης
ενέργειας.

42. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Δεν υπήρξαν γεγονότα μετά την 31.12.2017 που να έχουν σημαντική επίδραση στην

οικονομική θέση της Εταιρείας.
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Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 1 έως 90 συντάχθηκαν σύμφωνα

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την

Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

και υπογράφονται για λογαριασμό αυτού από τους:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιωτάκης Εμμανουήλ ΑΔΤ ΑΗ138049

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μοναχολιάς Ηλίας ΑΔΤ Χ038111

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ιωάννου Δημόκριτος

 ΑΔΤ ΑΕ678875, ΑΜ 101625


