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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

δ.τ. ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1/1 – 31/12/2018 

 

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 “Ανώνυµης Εταιρείας ∆ιαχείρισης 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» και τον διακριτικό τίτλο «∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., (εφεξής 

«Εταιρεία»), τις Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση του έτους 2018 (01.01.2018 – 

31.12.2018) και τις επισηµάνσεις µας για την ανωτέρω περίοδο.  

Η Εταιρεία συνέταξε τις Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

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

Στην παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιγράφονται τα σηµαντικότερα γεγονότα 

που σηµειώθηκαν κατά το έτος 2018 και η επίδρασή τους στις Οικονοµικές Καταστάσεις, οι 

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

έτος 2019.  

 

I. Επισκόπηση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 

O Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας για το έτος 2018 ανήλθε σε €26,2 εκ. έναντι €25,9 εκ. το 

έτος 2017, αυξηµένα κατά €0,3 εκ. (1,2%),  

Τα προ Φόρων Κέρδη το 2018 ανήλθαν σε €4,9 εκ. έναντι €4,7 εκ. το 2017, αυξηµένα κατά 

€0,2 εκ. (4,3%), ενώ τα κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε €3,1 εκ. έναντι €2,3 εκ. το 

2017, αυξηµένα κατά €0,8 εκ. (34,8%). 

 

Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) το 2018 διαµορφώθηκαν σε €9,9 

εκ. έναντι €15,2 εκ. το 2017, µειωµένα κατά €5,3 εκ. (34,9%).  

 
Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 37,43%, σε σύγκριση µε 58,96% το 2017. 

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

2018 και 2017 σε εταιρικό επίπεδο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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2018 2017 

Κύκλος  Εργασιών € 26,2 εκ. € 25,9 εκ. 

EBITDA € 9,9 εκ. € 15,2 εκ. 

Περιθώριο  EBITDA 37,43% 58,96% 

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

Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους € 3,1 εκ. € 2,3 εκ. 

 

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

αποµείωσης ενσώµατων παγίων περιουσιακών  στοιχείων ύψους 3,5 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 2018 ανήλθε σε 258.798 MWh έναντι  257.505 

MWh το 2017. Ο µέσος όρος του συντελεστή χρησιµοποίησης (capacity factor) της Εταιρείας 

το 2018 ήταν 23% και ανά τεχνολογία 20% των Αιολικών Πάρκων 29% των ΜΥΗΣ και 21% 

των Φ/Β.  

 

Επενδυτική δραστηριότητα 

Κατά το 2018: 

� Τέθηκε σε δοκιµαστική λειτουργία το Αιολικό Πάρκο του Υβριδικού Έργου της Ικαρίας. Τον 

Απρίλιο του 2019 θα έχει ολοκληρωθεί η δοκιµαστική λειτουργία των δύο ΜΥΗΣ  άνω και 

κάτω Προεσπέρας.  

� Αποξηλώθηκαν όλα τα παλαιά Α/Π µε σκοπό την πλήρη ανακατασκευή τους. 

� Ξεκίνησε η εκτέλεση Σύµβασης µε αντικείµενο τη Μελέτη, Προµήθεια, Μεταφορά, 

Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία ∆έκα (10) Αιολικών Πάρκων στο Αιγαίο, συνολικής 

ισχύος 19,80 MW και συνολικό προϋπολογισµό 28,1 εκ. ευρώ. Πρόκειται για τα Α/Π:  Σιγρί 

Λέσβου, Άγ. Ιωάννης Καρπάθου, Βίγλα Λήµνου, Ποταµιά Χίου, Προφήτης Ηλίας Ψαρά, 

Μελανιάς Χίου, Πυθαγόρειο Σάµου, Περδίκι Ικαρίας, Μαρµάρι Εύβοιας και Τηγάνι Μυκόνου. 

Επίσης, εκτελείται η σύµβαση για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων Υποδοµής των ιδίων 

Αιολικών Πάρκων µε συνολικό προϋπολογισµό 5,9 εκ. ευρώ.  

� Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισµός και υπογράφηκαν οι συµβάσεις για το Α/Π στη Μονή 

Τοπλού Κρήτης, συνολικής ισχύος 6 MW, στη θέση Παλαιόπυργος - Περδικιές Μονής 

Τοπλού Σητείας Κρήτης. 
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� Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισµός και υπογράφηκε η Σύµβαση για τη Μελέτη, Προµήθεια, 

Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία του Αιολικού Πάρκου Αέρας Καρδίτσας 

και του Κέντρου Υψηλής Τάσης του ∆ήµου Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας. Το έργο είναι 

συνολικής ισχύος 27,6 MW και  η κατασκευή του ξεκίνησε στις αρχές του 2019. 

� Προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τη «Μελέτη, Προµήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και 

Θέση σε Λειτουργία ενός (1) αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 10 MW στη θέση Ξερακιάς 

∆ιλινάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο διαγωνισµός είναι σε 

εξέλιξη. 

� Προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για την Κατασκευή του ΜΥΗΕ Σµόκοβο ΙΙ (ισχύος 3.2MW  

και προϋπολογισµό 4,55 εκ. €). Οι ληφθείσες προσφορές είναι υπό αξιολόγηση από τον 

αρµόδια Επιτροπή.  

 

Τραπεζική Χρηµατοδότηση 

Κατά το 2018 η Εταιρεία είχε µηδενικό τραπεζικό δανεισµό. Στις 27 Σεπτεµβρίου 2018 

υπεγράφη η Σύµβαση Κοινού Εµπραγµάτως Εξασφαλισµένου Οµολογιακού ∆ανείου, ποσού 

µέχρι €17,5 εκ. για χρηµατοδότηση 18 έργων (14 Αιολικών Πάρκων και 4 ΜΥΗΣ), από την 

Εθνική Τράπεζα Α.Ε. Στις 20 ∆εκεµβρίου 2017 η Εταιρεία συνήψε δανειακή σύµβαση µε την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ποσού €85 εκ. για τη χρηµατοδότηση των ίδιων 18 έργων. 

Από το 2019 αρχίΖει η εκταµίευση των χρηµατοδοτήσεων σύµφωνα µε τις ανάγκες των έργων. 

 

III. ∆ρώσα Οικονοµική Μονάδα (Going Concern)  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν:  

� Την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας  

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

επιπτώσεις στο επιχειρηµατικό µοντέλο της Εταιρείας και στην κεφαλαιακή της 

επάρκεια 

� 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. Ίδιες Μετοχές και Χρηµατοπιστωτικά µέσα 

 

Η Εταιρεία, 

� ∆εν κατέχει Ίδιες Μετοχές. 

� Συµµετέχει σε 100% ιδιοκτησίας της θυγατρικές ανώνυµες εταιρείες καθώς και στο 

µετοχικό κεφάλαιο  15 ανώνυµων εταιρειών κατά κανόνα άµεσα, µε ποσοστό 49% του 

µετοχικού τους κεφαλαίου, ή και έµµεσα µέσω θυγατρικών. Τα αναλυτικά στοιχεία των 

θυγατρικών και συµµετοχικών εταιρειών παρουσιάζονται στις σηµειώσεις 19 Α και 19Β 

των οικονοµικών καταστάσεων αντίστοιχα. 

� Έχει απαιτήσεις από Οµολογιακά ∆άνεια οι οποίες ανέρχονται σε ποσό € 3.123.164. 

Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στη σηµείωση 25 των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 

V.  ∆ραστηριότητα της Εταιρείας στον τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης 

 

Κατά το 2018 η Εταιρεία δεν πραγµατοποίησε δαπάνες στον τοµέα της Έρευνας και 

Ανάπτυξης. 

 

VI. Απόφαση για Συγχώνευση µε Απορρόφηση 

 

Στις 20.11.2018 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της µητρικής Εταιρείας ∆.Ε.Η. Α.Ε., αποφάσισε:  

� Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης, µε απορρόφηση από τη ∆ΕΗ Α.Ε., της 100% 

θυγατρικής της Εταιρείας ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ Α.Ε., σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/1920,  

σε συνδυασµό µε τον Νόµο 2166/1993 και το Π.∆. 178/2002, όπως ισχύουν σήµερα. 

� Τον ορισµό ως ηµεροµηνίας Ισολογισµού Μετασχηµατισµού την 31.12.2018. 

 

Στις 30.11.2018 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., αποφάσισε τα 

παρακάτω: 

� Την έγκριση έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσηςµε απορρόφηση από τη ∆ΕΗ Α.Ε., 

της οποίας η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε είναι 100% θυγατρική, σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 

2190/1920,  σε συνδυασµό µε τον Νόµο 2166/1993 και το Π.∆. 178/2002, όπως 

ισχύουν σήµερα. 

� Τον ορισµό ως ηµεροµηνίας Ισολογισµού Μετασχηµατισµού την 31.12.2018. 
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VII. Σηµαντικότερες Αβεβαιότητες - Κίνδυνοι 

 

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

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 2018 η ελληνική οικονοµία διατήρησε την αναπτυξιακή δυναµική της, καταγράφοντας ρυθµό 

ανάπτυξης 1,9%, έναντι 1,5% το 2017. Κινητήριες δυνάµεις για την ανάπτυξη ήταν η άνοδος 

των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η 

οποία υποστηρίχθηκε από την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση του διαθέσιµου 

εισοδήµατος των νοικοκυριών.  

Επίσης, η απόφαση του Eurogroup της 22ας Ιουνίου 2018 βελτίωσε σηµαντικά τη βιωσιµότητα 

του ελληνικού δηµόσιου χρέους µεσοπρόθεσµα. Η εξέλιξη αυτή είναι ουσιώδης καθώς το ύψος 

του µεσοπρόθεσµου δηµόσιου χρέους τροφοδοτεί την αβεβαιότητα και υποσκάπτει την 

πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας. 

Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την οµαλή εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωση του 

Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής τον Αύγουστο του 2018, επέδρασαν θετικά στη 

βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης προς την ελληνική οικονοµία και  στην επιστροφή των 

καταθέσεων στις τράπεζες.  Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην αύξηση της ρευστότητας των 

τραπεζών,  διευκόλυνε την άρση των περισσότερων περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων στη 

διάρκεια του 2018, οδήγησε στην αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού 

∆ηµοσίου, και επέτρεψε την επιστροφή του ελληνικού δηµοσίου στις διεθνείς 

χρηµατοπιστωτικές αγορές. 

Το τέλος του Προγράµµατος Προσαρµογής τον Αύγουστο του 2018 σηµατοδοτεί και το τέλος 

µιας µακράς περιόδου προσαρµογής της ελληνικής οικονοµίας.   

Το 2019 είναι έτος σηµαντικών προκλήσεων και σηµατοδοτεί την αφετηρία για ταχεία και 

διατηρήσιµη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Η επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές 

µε την επιτυχή έκδοση πενταετούς οµολόγου τον Φεβρουάριο του 2019 και δεκαετούς 

οµολόγου τον Μάρτιο του 2019  αποτελούν σηµαντική ένδειξη βελτίωσης της πιστοληπτικής 

ικανότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ουσιώδες βήµα για να επιστρέψει η χώρα στην 

κανονικότητα.   

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Τραπέζης Ελλάδος, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές 

τιµές προβλέπεται να διαµορφωθεί σε 1,9% το έτος 2019. 

Ως βασικοί παράγοντες που δύναται να δράσουν ανασταλτικά σηµειώνονται οι παρακάτω: α) 

Επιβράδυνση του παγκόσµιου εµπορίου, λόγω του εντεινόµενου εµπορικού προστατευτισµού, 
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µε συνέπεια την επιβράδυνση των ελληνικών εξαγωγών, β) Περιορισµοί στη χρηµατοδότηση 

επενδύσεων και γ) Υψηλή φορολόγηση, η οποία µειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων, δηµιουργεί φορολογική κόπωση και συγκρατεί την αναπτυξιακή δυναµική της 

οικονοµίας. 

Κρίσιµα ζητήµατα που θα επιδράσουν καθοριστικά στις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας 

είναι η εµπέδωση της εµπιστοσύνης των επενδυτών - αγορών προς την χώρα και η 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 προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας, και η εφαρµογή 

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.  

•  ∆ιακυµάνσεις 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 2018.  

•  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 «∆ιαχειριστής του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας ΑΕ» (∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ) για το Μη ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και ο «Λειτουργός της 

Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΛΑΓΗΕ ΑΕ),  ήδη «∆ιαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων 
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Προέλευσης» (∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε.) για το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα. ∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος 

µπορεί να προκύψει σε περίπτωση αδυναµίας των αντισυµβαλλόµενων ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και 

∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. (πρώην ΛΑΓΗΕ ΑΕ) να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Επισηµαίνεται 

ότι, η ρευστότητα  του ∆ΑΠΕΕΠ Α.Ε. (πρώην ΛΑΓΗΕ) βελτιώθηκε κατά το 2018, κυρίως ως 

αποτέλεσµα του Ν.4416/2016 ο οποίος µεταξύ άλλων προβλέπει την αναδιάρθρωση και 

ενίσχυση των εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.  

 

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.  Ωστόσο, για 18 εκ των έργων της (14 

Αιολικά και 4 ΜΥΗΣ), που τελούν υπό χρηµατοδότηση, η Εταιρεία δεσµεύθηκε για την ασφάλισή 

τους, η οποία θα υπογραφεί εντός του 2019.  

 

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  

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

αποτελέσµατα της Εταιρείας.  
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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.  

 

VIII. 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 2018 η  Εταιρεία 

- Απασχόλησε 69 άτοµα, εκ των οποίων 38 άτοµα είναι Άνδρες (55%) και  31 άτοµα 

είναι Γυναίκες (45%). 

- ∆ιέθεσε για ∆ωρεές και Χορηγίες σε κοινωνικές οµάδες ποσό €22,1 χιλ. 

- Έγινε Μέλος του Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  

- Έγινε Μέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Επιχειρήσεων «CEASE» και τον Νοέµβριο του 

2018 υπέγραψε την Χάρτα των Επιχειρήσεων για την καταπολέµηση της Βίας κατά 

των Γυναικών.  

 

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα 

Εφαρµόζει Περιβαλλοντική Πολιτική. Η Εταιρεία ασκεί την επιχειρηµατική της δραστηριότητα 

κατόπιν έγκρισης των  νοµοθετικά οριζόµενων περιβαλλοντικών όρων. Η κύρια συνεισφορά της 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι η αύξηση της 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, η οποία συµβάλλει στη δραστική µείωση των 

αερίων του θερµοκηπίου που παράγονται από την παραγωγή θερµικής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας συνέβαλε στην αποφυγή εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 

tCO2. Επιπλέον, η Εταιρεία δεσµεύεται µε περιβαλλοντική πολιτική, η οποία καθορίζει τις αρχές, 
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τους στόχους και τα ειδικά µέτρα εφαρµογής της. Η περιβαλλοντική πολιτική της ∆ΕΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ στοχεύει στα παρακάτω: 

1. Να βελτιωθεί η εταιρική οικολογική απόδοση. 

2. Στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εντός των ορίων της άδειας 

λειτουργίας της επιχείρησης. 

3. Να επωφεληθεί από τις νέες τεχνολογίες και τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες που προωθούν 

την αειφόρο ανάπτυξη. 

 

Σεβασµός των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και συνδικαλιστική ελευθερία 

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και τηρεί την εργατική Νοµοθεσία. Κατά τη 

χρήση του 2018, η Εταιρεία υπέγραψε ΕΣΣΕ µε τον Σύλλογο Εργαζοµένων της. 

Επίσης, κατά το 2018 δεν επεβλήθησαν αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις αναφορικά µε 

περιστατικά παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο χώρο εργασίας. 

 

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 

Η Εταιρεία εφαρµόζει πολιτική για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία. Η Ασφάλεια στην 

Εργασία αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα. Η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα εκ του νόµου 

προβλεπόµενα µέτρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Κατά το 2018 σηµειώθηκε ένα 

(1) ατύχηµα  από ηλεκτροπληξία στο Αιολικό Πάρκο της Εταιρείας στα Ψαρρά.  

 

Συστήµατα επιλογής προσωπικού και εκπαίδευση 

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού γίνονται µε βάση τα απαιτούµενα για την 

θέση προσόντα, µέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ.  

Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηµατικά όλες τις κατηγορίες των εργαζοµένων της, µε σεµινάρια 

που διοργανώνονται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του προσωπικού. Κατά το 2018, η 

Εταιρεία ενθάρρυνε την επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού και τη συµµετοχή του σε 

συνέδρια. Η συνολική δαπάνη για την επιµόρφωση ανήλθε σε €22 χιλ. 

 

IX. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας 

 

Η Εταιρεία διατηρεί 68 υποκαταστήµατα στους σταθµούς ΑΠΕ κατά την Ελλάδα. 
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X. Προοπτικές 2019 -2022 

Το 2019 θα αποτελέσει έτος ορόσηµο για την ανάπτυξη της ∆ΕΗ Ανανεώσιµες. καθώς η 

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

της πλάνο, θα δώσουν µεγάλη ώθηση στην Εταιρεία. Το επενδυτικό πλάνο προβλέπει ότι κατά 

την περίοδο 2019 - 2022 η Εταιρεία τουλάχιστον θα τετραπλασιάσει τα ΜW στο χαρτοφυλάκιο 

της.  Επίσης, οι συµπράξεις µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην 

Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, αντικατοπτρίζει τη δυναµική της Εταιρείας. 

 

XI. Σηµαντικές Συναλλαγές Μεταξύ Εταιρίας και Συνδεδεµένων Προσώπων 

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

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

αγορών το 2018 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις 31.12.2018 για την 

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

σηµείωση 21 των οικονοµικών καταστάσεων. 

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

2018 ήταν 72,8 χιλ. ευρώ. 

 

XII. Μέρισµα 

 

Για τη χρήση 2018 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει τη διανοµή 

µερίσµατος ποσού ευρώ 1.020.151. 

 

 

 

Αθήνα 10 Απριλίου 2019 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Παναγιωτάκης Εµµανουήλ 

 Α∆Τ ΑΗ13804 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας δ.τ. ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 

  

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Γνώµη 

 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας δ.τ. ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται 

από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2018, 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 Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας δ.τ. ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018, τη χρηµατοοικονοµική της 

επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώµης 

 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας, 

σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων 

∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις 

δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας 

και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 
 

Άλλο Θέµα 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούµενη χρήση που έληξε την 31/12/2017 
ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε 
την 27/04/2018 έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη.  

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. 
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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 
αρχής 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 
προβεί σ ’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 ∆ΠΕ, 
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 ∆ΠΕ 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 τη 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 τη διατύπωση γνώµης 
επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.  

 

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 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. 
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Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
 
α)  Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής 
αντιστοιχεί  µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον  έλεγχό µας, για την εταιρεία Ανώνυµη Εταιρεία 

∆ιαχείρισης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας δ.τ. ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε και το περιβάλλον 
της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της 
Συµβουλίου. 

 
 
Αθήνα,12 Απριλίου 2019 
 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14421  Α.Μ. ΣΟΕΛ 13151 

 
 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος ∆ικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

 

 

 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµειώσεις 31.12.2018   31.12.2017  

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό           

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 17   200.949.462   160.656.619 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις 18   452.077   422.558 

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 19   1.111.721   1.010.084 

Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 19   9.381.933   9.411.333 

Απαιτήσεις από οµολογιακά δάνεια στο 

αποσβέσιµο κόστος 25 

  

3.123.164   4.260.210 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 26   456.201   498.893 

Περιουσιακά στοιχεία επιµετρούµενα στην εύλογη 

αξία µέσω των αποτελεσµάτων 20 

 

104.931  486.667 

Σύνολο µη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού   
  

215.579.489   176.746.364 

            

Κυκλοφορούν ενεργητικό           

Αποθέµατα 22   252.658   470.342 

Εµπορικές Απαιτήσεις 23   13.930.473   14.991.142 

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 27   30.530.620   60.131.577 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 24   6.491.730   1.660.904 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού     51.205.481   77.253.965 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

διαθέσιµα προς πώληση                                                                                                  28 

  

0   355.000  

Σύνολο Ενεργητικού     266.784.970   254.355.329 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (συνέχεια) 

 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σηµειώσεις   31.12.2018   31.12.2017* 

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό Κεφάλαιο 29   95.402.521   95.402.521 

Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο     55.334.815   55.334.815 

Λοιπά Αποθεµατικά 30   34.529.191   34.487.505 

Αποτελέσµατα εις νέο     48.136.665   44.639.555 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων     233.403.192   229.864.396 

            

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις           

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 32   84.312   79.063 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 16   10.669.847   13.780.288 

Επιχορηγήσεις 35   3.486.165   4.109.218 

Πρόβλεψη κόστους αποξήλωσης 33   698.260   1.295.867 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων     14.938.584   19.264.436 

            

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις           

Εµπορικές υποχρεώσεις 36   8.516.478   4.307.992 

Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος     3.430.737   0 

∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

34   6.495.979   918.505 

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων     18.443.194   5.226.497 

            

Σύνολο υποχρεώσεων     33.381.778   24.490.933 

            

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων     266.784.970   254.355.329 

 

*Τα ∆ΧΠΑ 9  εφαρµόστηκε αναγνωρίζοντας τη συνολική επίδρασή του στον λογαριασµό «Υπόλοιπο κερδών εις 

νέο», χωρίς την αναπροσαρµογή των συγκριτικών ποσών του 2017 (σηµείωση 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2018 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 

 

  Σηµειώσεις 31.12.2018   31.12.2017 

          

Έσοδα από πώληση  ενέργειας 5 26.233.497   25.862.614 

Άλλα έσοδα  59.700   

    26.293.197   25.862.614 

Έξοδα          

Αµοιβές προσωπικού και λοιπών συνεργατών 6 3.208.939   2.975.485 

Αποσβέσεις παγίων 7,17,18 5.888.540   7.003.570 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 35 (196.179)   (196.179) 

Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης 10 1.766.842   3.025.428 

Φόροι και τέλη 11 962.577   481.696 

Παρακράτηση 3% υπέρ OTA επί των εσόδων   766.822   877.704 

Παροχές τρίτων 12 964.364   1.119.259 

Αµοιβές τρίτων 13 966.681   987.313 

Προβλέψεις 14 290.079   259.829 

Ζηµίες αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία  20 281.735   0 

Ζηµίες αποµείωσης απαιτήσεων από οµολογιακά 

δάνεια 20 105.924  0 

Ζηµιές αποµείωσης ενσώµατων ακινητοποιήσεων 17 3.496.327  4.272.351 

Λοιπά έξοδα / (έσοδα) 15 7.138.446   888.173 

Κέρδη/(ζηµίες) εκµετάλλευσης   652.100   4.167.985 

Έσοδα συµµετοχών  19 2.102.295  1.729.218 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 8 2.355.139   3.500.772 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 9 (191.858)   (4.685.647) 

    4.265.576   544.343 

Κέρδη προ φόρων   4.917.676   4.712.328 

Φόρος εισοδήµατος 16 (1.849.553)   (2.458.604) 

Καθαρά κέρδη µετά από φόρους   3.068.123   2.253.724 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 



∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

    31.12.2018   31.12.2017  

Κέρδη /(ζηµίες) χρήσης   3.068.123   2.253.724 

          

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες)         

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

        

          

Κέρδη/(Ζηµίες) από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 

20 (100.000)   100.000 

Φόρος που αναλογεί  16 29.000   (29.000) 

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

  (71.000)   71.000 

          

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

        

          

Τακτοποίηση αναπροσαρµογής αξίας παγίων στοιχείων  
 

0    10.110.842 

Φόρος που αναλογεί  16  0    (2.932.144) 

Προσαρµογή φόρου λόγω επίδρασης αναπροσαρµογής 
παγίων από απόσυρση  

  0    232.609 

          

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµίες) επί προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών 

 32 (3.984)   0 

Φόρος που αναλογεί  16 1.155   0 

        
 

Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή   1.415.046    0 

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

  1.412.217   7.411.307 

          

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

  1.341.217   7.482.307 

          

Σύνολο συγκεντρωτικών (ζηµιών)/κερδών χρήσης 
µετά από φόρους 

  4.409.340   9.736.031 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2018-31/12/2018 

    Σηµειώσεις 31.12.2018   31.12.2017 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες           

Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων       4.917.676   4.712.328 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για:             

Αποσβέσεις παγίων   7,17,18   5.888.540   7.003.570 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων   35   (196.179)   (196.179) 

∆ιαγραφές Επιχορηγήσεων   35   (426.874)   0 

Αναπροσαρµογή παγίων λόγω κόστους αποξήλωσης     0   252.062 

Ζηµίες από εκτίµηση/ διαγραφή παγίων       1.975.798     

Πιστωτικοί τόκοι και µερίσµατα   9   (2.848.296)   (4.775.584) 

Χρεωστικοί τόκοι       191.858   1.844.270 

Προβλέψεις απαξίωσεις αποθεµάτων   14   61.717   138.814 

Πρόβλεψη αποτίµησης συµµετοχών   14   228.362   55.911 

Ζηµιές αποµείωσης ενσώµατων ακινητοποιήσεων   17   3.496.327   4.272.351 

∆ιαγραφή διαθεσίµων προς πώληση 20   355.000   0 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος / Αντιλογισµός πρόβλεψης αποξήλωσης 33   (628.400)   0 

Μεταβολή στην πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  32   1.265   65.104 

Έσοδο από αντιστροφή για το έτος προεξόφλησης οµολογιακού δανείου 9   (1.609.138)   (454.406) 

Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης     11.407.656   12.918.241 

              

Αύξηση/ µείωση σε:             

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       30.793   (8.140.690) 

Εµπορικές απαιτήσεις       818.487   7.589.846 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις       (4.759.322)   4.527.683 

Αποθέµατα       155.967   (11.989) 

Αύξηση/ µείωση σε:             

Εµπορικές υποχρεώσεις       4.218.486   2.561.410 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       0   0 

∆ουλευµένες και λοιπές υποχρεώσεις (µη συµπεριλαµβανοµένων των τόκων)     5.567.474   (3.191.191) 

Πληρωµές φόρων εισοδήµατος       (34.560)   (1.170.205) 

Καθαρές ταµειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες     17.404.979   15.083.105 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες           

Είσπραξη τόκων και µερισµάτων       2.848.296   4.605.464 

Είσπραξη φόρων           0 

Αγορά ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 17, 18   (51.683.024)   (1.509.662) 

Καθαρή µεταβολή από απαίτηση οµολογιακού δανείου     2.746.185   (230.233) 

Πληρωµή µερισµάτων       (749.363)   (4.500.000) 

Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και διαθέσιµα προς πώληση 19   23.828   (243.490) 

Καθαρές ταµειακές εισροές/ (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες     (46.814.079)   (1.877.921) 

              

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες           

Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµου δανεισµού         0 

Πληρωµή τόκων       (191.858)   (2.870.961) 

Καθαρές ταµειακές εισροές/ (εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     (191.858)   (2.870.961) 

              

Καθαρή αύξηση/ (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων     (29.600.957)   10.334.223 

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 27   60.131.577   49.797.354 

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 27   30.530.620   60.131.577 

 

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

 

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

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

πεντηκονταετή διάρκεια. Σκοπός της εταιρείας είναι: 

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 ∆ιεθνή Πρότυπα 

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

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

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

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

της χρήσης 2018, την 10η Απριλίου 2019. Οι οικονοµικές καταστάσεις τελούν υπό την αίρεση 

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

 

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

(εκτός από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα 

στην εύλογη αξία µέσω των συνολικών εισοδηµάτων τα οποία αποτιµήθηκαν σε εύλογες αξίες). 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ και όλα τα κονδύλια στρογγυλοποιούνται 

στο πλησιέστερο Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

 

2.2 ∆ρώσα Οικονοµική Μονάδα (Going Concern):  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν:  

� Την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας   

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

επιπτώσεις στο επιχειρηµατικό µοντέλο της Εταιρείας και στην κεφαλαιακή της 

επάρκεια, 

� 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 ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

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

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

παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

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

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

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

των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναµενόµενα υπό κανονικές 

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

προκειµένου να ανταποκρίνονται στα δεδοµένα που υπάρχουν και να συµπεριλαµβάνουν τους 

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

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

καταστάσεων κατά την επόµενη δωδεκάµηνη περίοδο είναι τα εξής: 

 

Εύλογες αξίες και ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

 

Η Εταιρεία αποτιµά τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία σε αναπροσαρµοσµένες αξίες 

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

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

αξιών των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων, 

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

τυχόν οικονοµικής, λειτουργικής και φυσικής απαξίωσης των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών 

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

εναποµείνουσα ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων παγίων οι οποίες υπόκεινται σε περιοδική 

επανεξέταση. Οι συνολικές ωφέλιµες ζωές, όπως αυτές έχουν εκτιµηθεί περιλαµβάνονται 

παρακάτω: 
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Αποµείωση  παγίων περιουσιακών στοιχείων  

 

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

αποµείωσης των µακροπρόθεσµων περιουσιακών της στοιχείων. Ο προσδιορισµός ύπαρξης 

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

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

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

προσδιορισµό των ανεξάρτητων µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών.  

 

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

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

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

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

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

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

απαξίωσή τους. 

 

Κόστος αποξήλωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων  

 

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

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

απαιτούµενες δαπάνες αποξήλωσης και αποµάκρυνσης του περιουσιακού στοιχείου αυτού. Οι 

δαπάνες αυτές ποσοτικοποιούνται και αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε 

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

 

 

 

 

Κτίρια και Τεχνικά έργα  30 έως 50 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί 25

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής 15 έως 50

Σταθμοί παραγωγής ΑΠΕ 25

Μεταφορικά μέσα 15

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

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

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

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

έκβασης της δικαστικής διαµάχης.  

 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος και αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων 

 

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

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

αρχές, χρησιµοποιώντας τους θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές κατά την 

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

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

εκτιµώµενους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους των 

ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, στη βάση ευρηµάτων προηγούµενων φορολογικών ελέγχων. 

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

ποσά τα οποία έχουν καταχωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενες φορολογικές 

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

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

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που θα αναγνωριστούν απαιτούν σηµαντική κρίση της 

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

κερδών.  

 

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 

∆εκεµβρίου 2014. Κάθε αύξηση της αξίας πιστώνεται σε αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια, καθαρή 

από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος. Κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής οι 

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

καθαρά ποσά επαναδιατυπώνονται σύµφωνα µε τα αναπροσαρµοσµένα ποσά. Τυχόν µειώσεις 

πρώτα συµψηφίζουν υπεραξίες που προκύπτουν από προηγούµενες αναπροσαρµογές και κατά 

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

αναπροσαρµοσµένου ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου, το αντίστοιχο τµήµα της 

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

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

πραγµατοποιούνται. Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται εφόσον ικανοποιούνται τα 

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

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

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

κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

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 ∆ανεισµού 

 

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

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

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

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

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

υπόλοιπα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται. 

 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές και Συγγενείς Επιχειρήσεις 

 

Στις οικονοµικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 

αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µειωµένες  µε τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

 

Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σε εφαρµογή της παραγράφου 

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

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

διαπραγµατεύεται δηµόσια (σε εγχώριο ή αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε εξωχρηµατιστηριακή 

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

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

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

 

Αποµείωση Μη Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από τις 

προβλέψεις του ∆ΠΧΑ 9, σύµφωνα µε το οποίο, κατά την αρχική αναγνώριση, ένα 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ταξινοµείται ως επιµετρούµενο: 

• Στο αποσβέσιµο κόστος 

• Στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδηµάτων  

• Στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων, 

Η νέα ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρεογράφων της Εταιρίας γίνεται ως εξής: 
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a) Χρεόγραφα στο αποσβέσιµο κόστος για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα 

οποία αποκτώνται στα πλαίσια ενός επιχειρηµατικού µοντέλου, που σκοπό έχει τη 

διατήρηση τους ώστε να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές ροές, ενώ ταυτόχρονα 

πληρούν το SPPI κριτήριο. Τα έσοδα των τόκων αυτών των στοιχείων περιλαµβάνονται 

στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και αναγνωρίζονται µε τη χρήση του πραγµατικού 

επιτοκίου. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από τη διαγραφή 

αναγνωρίζεται αµέσως στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 
b) Χρεόγραφα στην εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, µε τα κέρδη ή τις 

ζηµίες να µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης κατά την από-

αναγνώριση. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας είναι 

χρεωστικοί τίτλοι που πληρούν το SPPI κριτήριο και κατέχονται στα πλαίσια ενός 

επιχειρηµατικού µοντέλου είσπραξης ταµειακών ροών και πώλησής τους. Οι µεταβολές 

στη λογιστική  αξία τους αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος, εκτός 

από την αναγνώριση κερδών ή ζηµιών αποµείωσης, εσόδων από τόκους και κερδών ή 

ζηµιών από συναλλαγµατικές διαφορές, τα οποία αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης. Τα έσοδα τόκων από αυτά τα στοιχεία περιλαµβάνονται στα 

χρηµατοοικονοµικά έσοδα και αναγνωρίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου  

 
c)  Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

χρήσης περιλαµβάνουν συµµετοχικούς τίτλους, τους οποίους  η Εταιρία δεν είχε 

αµετάκλητα επιλέξει να ταξινοµεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος κατά την 

αρχική αναγνώριση τους ή µεταβίβαση. Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει επίσης 

χρεόγραφα των οποίων οι ταµειακές ροές δεν πληρούν το SPPI κριτήριο ή η Εταιρία 

δεν τους κατέχει στα πλαίσια ενός επιχειρηµατικού µοντέλου µε σκοπό την είσπραξη 

συµβατικών ταµειακών ροών, ή την είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών και την 

πώλησή τους. Το κέρδος ή ζηµία από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην 

εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. 

 

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

διαδικασίας απόσβεσης. 

 

Αποµείωση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων  

 

Για την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει το 

µοντέλο της "αναµενόµενης πιστωτικής ζηµιάς". Η µέθοδος του προσδιορισµού της ζηµίας 

αποµείωσης του ∆ΠΧΑ 9, εφαρµόζεται για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 

ταξινοµούνται ως επιµετρούµενα στο αποσβέσιµο κόστος, συµβατικά περιουσιακά στοιχεία και 

επενδύσεις χρέους στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, αλλά όχι σε 

επενδύσεις σε µέσα καθαρής θέσης. 

 

Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβέσιµο κόστος αποτελούνται από τις 

εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών, και εταιρικά 

χρεόγραφα χρέους. Οι ζηµίες επιµετρώνται σε µία από τις εξής βάσεις: 

- 12 µήνες αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές (αυτές οι αναµενόµενες ζηµίες ενδεχοµένως να 

προκύψουν λόγω γεγονότων συµβατικών αθετήσεων, εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία 

αναφοράς) 

- αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες διάρκειας ζωής (αυτές οι αναµενόµενες ζηµίες ενδεχοµένως 

να προκύψουν από γεγονότα που θα λάβουν χώρα κατά ολόκληρη τη διάρκεια του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου) 

- πιστωτικές ζηµιές διάρκειας ζωής (όταν υφίσταται αντικειµενικές συνθήκες πως το 

περιουσιακό στοιχείο είναι πιστωτικά αποµειωµένο) 

 

Επιµέτρηση των Αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών 

Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες είναι µια σταθµισµένη βάσει πιθανοτήτων εκτίµηση των 

πιστωτικών ζηµιών. Οι πιστωτικές ζηµίες επιµετρώνται στην παρούσα αξία (µε τη µέθοδο του 

πραγµατικού επιτοκίου) των χρηµατικών ελλειµµάτων, δηλαδή η παρούσα αξία της διαφοράς 

των χρηµατικών ροών που η Εταιρεία θα λάµβανε συµβατικά και των χρηµατικών ροών που 

αναµένει να εισπράξει. 

 

Παρουσίαση της αποµείωσης 

Οι ζηµίες επί των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που επιµετρώνται στο 

αποσβέσιµο κόστος, αφαιρούνται από την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων. 
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∆ιαγραφή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το µέρος ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή το µέρος µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων) διαγράφονται όταν (1) εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των 

ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή (2) µεταβιβάσει το 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και η µεταβίβαση πληροί τους όρους του προτύπου 

για παύση της αναγνώρισης. 

 

Αποθέµατα 

 

Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν αναλώσιµα υλικά και ανταλλακτικά. 

 

Αναλώσιµα υλικά και ανταλλακτικά 

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

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

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

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

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

χρήση των εν λόγω υλικών. 

 

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 

Οι προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη 

µικρότερη των τριών µηνών θεωρούνται ως χρηµατικά διαθέσιµα. 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

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

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

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

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

αφαιρετικά των προσόδων. 
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Έντοκα ∆άνεια και Πιστώσεις 

 

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

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

συµβάσεων. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου των 

πραγµατικών επιτοκίων. Για τον υπολογισµό του αναπόσβεστου κόστους λαµβάνονται υπόψη 

κάθε είδους έξοδα έκδοσης δανείων και πιστώσεων. 

 

Από-αναγνώριση Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

 

Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις (ή κατά περίπτωση το µέρος µίας χρηµατοοικονοµικής 

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

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

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

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

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

µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού 

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

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

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

ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∆εν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση στην περίπτωση που αυτή προκύπτει 

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

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

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

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

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

σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους 

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

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

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

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

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

εισοδήµατα και όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  

 

Αναγνώριση Εσόδων 

Σύµφωνα µε το ∆ΧΠΑ 15, καθιερώνεται ένα µοντέλο πέντε βηµάτων για τον προσδιορισµό των 

εσόδων από συµβόλαια µε πελάτες: 

1. Προσδιορισµός της (των) σύµβασης (συµβάσεων) µε τον πελάτη. 

2. Προσδιορισµός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 

3. Προσδιορισµός της τιµής συναλλαγής 

4. Επιµερισµός της τιµής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύµβασης. 

5. Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η Εταιρεία ικανοποιεί τις υποχρεώσεις εκτέλεσης. 

 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται στο ποσό κατά το οποίο µία οντότητα προσδοκά να έχει ως 

αντάλλαγµα για τη µεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν αντισυµβαλλόµενο. Κατά 

την ανάθεση µιας σύµβασης καθορίζεται και η λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων 

εξόδων καθώς και των άµεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύµβασης 

αυτής. 

 

Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο µία οικονοµική οντότητα αναµένει να δικαιούται ως 

αντάλλαγµα για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που µεταβίβασε σε έναν πελάτη. Εάν το υποσχόµενο 

αντάλλαγµα σε µια σύµβαση περιλαµβάνει µεταβλητό ποσό, η οικονοµική οντότητα εκτιµά το 

ποσό του ανταλλάγµατος που θα δικαιούται έναντι της µεταβίβασης των υποσχόµενων 
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αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη. Το ποσό ανταλλάγµατος µπορεί να µεταβάλλεται λόγω 

εκπτώσεων, επιδοτήσεων τιµής, επιστροφών χρηµάτων, πιστώσεων, µειώσεων τιµής, 

κινήτρων, πρόσθετων παροχών απόδοσης, κυρώσεων ή άλλων παρόµοιων στοιχείων. Το 

υποσχόµενο αντάλλαγµα µπορεί επίσης να µεταβάλλεται, εάν το δικαίωµα µιας οικονοµικής 

οντότητας επί του ανταλλάγµατος εξαρτάται από την επέλευση ή µη επέλευση µελλοντικού 

γεγονότος. Για παράδειγµα, ένα ποσό ανταλλάγµατος θα είναι µεταβλητό, εάν το προϊόν έχει 

πωληθεί µε δικαίωµα επιστροφής ή εάν έχει δοθεί υπόσχεση σταθερού ποσού ως πρόσθετη 

παροχή απόδοσης για την επίτευξη συγκεκριµένου ορόσηµου. 

 
Η µεταβλητότητα που σχετίζεται µε το αντάλλαγµα που υπόσχεται ένας πελάτης δύναται να 

αναφέρεται ρητά στη σύµβαση. Η οικονοµική οντότητα εκτιµά το ποσό του µεταβλητού 

ανταλλάγµατος χρησιµοποιώντας µία από τις ακόλουθες µεθόδους, αναλόγως ποια µέθοδος 

θεωρεί ότι προβλέπει καλύτερα το ποσό του ανταλλάγµατος που θα δικαιούται: 

 

α) Εκτιµώµενη αξία —η εκτιµώµενη αξία ισούται µε το άθροισµα των σταθµισµένων βάσει 

πιθανοτήτων ποσών σε ένα εύρος πιθανών ποσών ανταλλάγµατος. Η εκτιµώµενη αξία 

αποτελεί κατάλληλη εκτίµηση του ποσού µεταβλητού ανταλλάγµατος, εάν η οικονοµική 

οντότητα έχει µεγάλο αριθµό συµβάσεων µε παρεµφερή χαρακτηριστικά. 

β) Το πιθανότερο ποσό —το πιθανότερο ποσό είναι το µοναδικό πιθανότερο ποσό σε ένα 

εύρος πιθανών ποσών ανταλλάγµατος (ήτοι, η µοναδική πιθανότερη έκβαση της σύµβασης). 

Το πιθανότερο ποσό αποτελεί κατάλληλη εκτίµηση του ποσού µεταβλητού ανταλλάγµατος, εάν 

η σύµβαση έχει µόνο δύο πιθανές εκβάσεις (για παράδειγµα, η οικονοµική οντότητα 

εξασφαλίζει πρόσθετη παροχή απόδοσης ή όχι). 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν ικανοποιούν την εκτέλεση της συµβατικής υποχρέωσης, 

µεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες βάσει της υποχρέωσης αυτής. Η απόκτηση του 

ελέγχου από τον πελάτη γίνεται όταν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί 

ουσιαστικά όλα τα οικονοµικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος 

µεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια µιας περιόδου ή σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Τα έσοδα 

από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού µεταφέρεται στον 

πελάτη, συνήθως κατά την παράδοσή σε αυτόν, και δεν υπάρχει καµία υποχρέωση που θα 

µπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. 
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∆εσµεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται µε την πάροδο του χρόνου 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο για µία δέσµευση εκτέλεσης που εκπληρώνεται µε την πάροδο 

του χρόνου, µόνο εάν µπορεί εύλογα να επιµετρήσει την πρόοδό της ως προς την πλήρη 

εκπλήρωση της εν λόγω δέσµευσης. Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να επιµετρήσει εύλογα την 

πρόοδο ως προς την πλήρη εκπλήρωση µίας δέσµευσης εκτέλεσης, όταν δεν διαθέτει τις 

αξιόπιστες πληροφορίες που απαιτούνται προκειµένου να εφαρµόσει την κατάλληλη µέθοδο 

επιµέτρησης της προόδου. Σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. κατά τη διάρκεια των αρχικών 

σταδίων µίας σύµβασης), η οικονοµική οντότητα µπορεί να µην είναι σε θέση να επιµετρήσει 

εύλογα το αποτέλεσµα µίας δέσµευσης εκτέλεσης, ωστόσο αναµένει τουλάχιστον να ανακτήσει 

τα κόστη που επωµίστηκε για την εκπλήρωσή της. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίσει έσοδα µόνο στην 

έκταση του κόστους που πραγµατοποιήθηκε, µέχρι να είναι σε θέση να επιµετρήσει εύλογα το 

αποτέλεσµα της δέσµευσης εκτέλεσης. 

 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι 

υπηρεσίες παρέχονται και επιµετρώνται σύµφωνα µε τη φύση των υπηρεσιών που θα 

παρασχεθούν. Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ 

προϋποθέσεων δικαίωµα να λάβει η οικονοµική οντότητα το τίµηµα για τις εκτελεσµένες 

υποχρεώσεις της σύµβασης προς τον πελάτη. 

 

Το συµβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρία έχει ικανοποιήσει τις 

υποχρεώσεις της προς τον αντισυµβαλλόµενο, πριν αυτός πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή 

η πληρωµή, για παράδειγµα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες µεταβιβάζονται στον πελάτη πριν 

από το δικαίωµα της Εταιρίας για την έκδοση τιµολογίου. Η συµβατική υποχρέωση 

αναγνωρίζεται όταν η Εταιρία λαµβάνει τίµηµα από τον αντισυµβαλλόµενο ως προκαταβολή ή 

όταν διατηρεί δικαίωµα επί ενός τιµήµατος το οποίο είναι αναβάλλετε πριν την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύµβασης και τη µεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συµβατική 

υποχρέωση από αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύµβασης και το έσοδο 

καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

∆εσµεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή 

Όταν µία δέσµευση εκτέλεσης δεν εκπληρώνεται µε την πάροδο του χρόνου (σύµφωνα µε τα 

όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω), τότε η οικονοµική οντότητα εκπληρώνει τη δέσµευση εκτέλεσης 

σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Για τον προσδιορισµό της χρονικής στιγµής κατά την 

οποία ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο ενός υποσχόµενου στοιχείου του ενεργητικού και η 
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οικονοµική οντότητα εκπληρώνει µία δέσµευση εκτέλεσης, η οικονοµική οντότητα εξετάζει τις 

απαιτήσεις για την απόκτηση ελέγχου, σύµφωνα µε τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στις 

διατάξεις του ∆ΠΧΑ 15. 

 

Οι βασικές κατηγορίες εσόδων που αναγνωρίζονται από δεσµεύσεις εκτέλεσης που 

εκπληρώνονται µε την πάροδο του χρόνου, για την Εταιρεία είναι οι εξής: 

 

(i) Πώληση αγαθών 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών και του αναλογούντος ΦΠΑ, αναγνωρίζονται όταν 

µεταφέρονται στον αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την 

ιδιοκτησία των αγαθών. 

 

(ii) Έσοδα από πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Τα έσοδα από πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας λογίζονται στη χρήση την οποία αφορούν.  

 

 (iii) Έσοδα από Ενοίκια 

Αφορά σε έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες και προκύπτουν από δεσµεύσεις εκτέλεσης που 

εκπληρώνονται µε την πάροδο του χρόνου. Τα έσοδα από ενοίκια (λειτουργικές µισθώσεις) 

αναγνωρίζονται µε την ευθεία µέθοδο σύµφωνα µε τους όρους του µισθωτηρίου συµβολαίου. 

 

(iv) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης από τους µετόχους µε 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

(v) Τόκοι 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευµένου. 

 

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 ∆ΠΧΑ. 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. 

 

∆ιανοµή Μερισµάτων 

 

Τα µερίσµατα προς τους µετόχους της Εταιρείας καταχωρούνται στις Οικονοµικές καταστάσεις 

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

την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων.  

 

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 2018. 

 

Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την 

Εταιρεία την 1η Ιανουαρίου 2018 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»  
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο 
περιλαµβάνει καθοδήγηση σχετικά µε την ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη 
λογιστική αντιστάθµισης των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Το πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 
και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, ή στην 
εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το επιχειρηµατικό µοντέλο της 
επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των 
συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από 
τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 
εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεµβρίου 2016.  
Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζεται η επίπτωση, µετά φόρων, της µετάβασης κατά την 

υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 9, επί του υπολοίπου έναρξης των αποτελεσµάτων εις νέο. 
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Κονδύλι  Υποσηµείωση  Επίπτωση ∆ΠΧΑ 9 επί του  
υπολοίπου έναρξης  

Αποτελέσµατα εις νέο  

Αναγνώριση αναµενόµενων Πιστωτικών Ζηµιών  α' 170.677 

Φόρος  (49.496)  

Επίπτωση κατά την 01.01.2018  121.181 

 

Η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 9 κατήργησε τις προηγούµενες κατηγοριοποιήσεις των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του ∆ΛΠ 39, χωρίς ωστόσο να µεταβάλει τις 
απαιτήσεις κατηγοριοποίησης και επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων.  
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο ταξινοµείται ως επιµετρούµενο:  
i. Στο αποσβεσµένο κόστος  
ii. Στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδηµάτων  
iii. Στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων  
 

Η ανωτέρω ταξινόµηση βασίζεται στο γενικότερο µοντέλο που η επιχείρηση διαχειρίζεται τα εν 

λόγω χρηµατοοικονοµικά στοιχεία καθώς και στα συµβατικά τους χαρακτηριστικά τα οποία 

δηµιουργούν ταµειακές ρoές. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της 

Εταιρείας, η προγενέστερη ταξινόµηση τους βάσει του ∆ΛΠ 39, η νέα ταξινόµηση βάσει του 

∆ΠΧΑ και η επίπτωση επί της λογιστικής τους αξίας, από την εφαρµογή της µεθόδου της 

αναµενόµενης πιστωτικής ζηµιάς του ∆ΠΧΑ 9, κατά την 01.01.2018. 

Χρηµατοοικονοµικό 
Περιουσιακό στοιχείο  

Σηµ.  Ταξινόµηση 
∆ΛΠ 39  

Ταξινόµηση 
∆ΠΧΑ 9  

Λογιστική 
αξία ∆ΛΠ 39  

Λογιστική 
Αξία ∆ΠΧΑ 9  

Εµπορικές απαιτήσεις  1  ∆άνεια και 
απαιτήσεις  

Αποσβεσµένο 
κόστος  

14.991.142 14.869.961 

Χρηµατικά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 

2  ∆άνεια και 
απαιτήσεις  

Αποσβεσµένο 
κόστος  

60.131.577  60.131.577 

Αναταξινόµηση των 
διαθέσιµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων 

3  

486.667 486.667 

 

1. Οι εµπορικές απαιτήσεις οι οποίες προηγουµένως κατατάσσονταν ως "∆άνεια και 
απαιτήσεις" σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39, πλέον κατατάσσονται ως αποτιµώµενες στο 
αποσβεσµένο κόστος. Η ζηµία αποµείωσής τους €121.181, αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα 
εις νέο την 01.01.2018 κατά τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. 

2. ∆εν υπάρχει µεταβολή ως προς την αποτίµηση των ταµειακών διαθεσίµων.  
3. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αναταξινοµήθηκαν στα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων 
 
α) Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  
Για την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει το 
µοντέλο της "αναµενόµενης πιστωτικής ζηµιάς" και αντικαθιστά το µοντέλο της 
"πραγµατοποιηθείσας ζηµιάς" του ∆ΛΠ 39. Η µέθοδος του προσδιορισµού της ζηµίας 
αποµείωσης του ∆ΠΧΑ 9, εφαρµόζεται για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
ταξινοµούνται ως επιµετρούµενα στο αποσβέσιµο κόστος, συµβατικά περιουσιακά στοιχεία και 
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επενδύσεις χρέους στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, αλλά όχι σε 
επενδύσεις σε µέσα καθαρής θέσης.  
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβέσιµο κόστος αποτελούνται από τις 
εµπορικές απαιτήσεις, χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών, και εταιρικά χρεόγραφα 
χρέους. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, οι ζηµίες επιµετρούνται σε µία από τις εξής βάσεις:  
- 12 µήνες αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές (αυτές οι αναµενόµενες ζηµίες ενδεχοµένως να 
προκύψουν λόγω γεγονότων συµβατικών αθετήσεων, εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία 
αναφοράς).  
- αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες διάρκειας ζωής (αυτές οι αναµενόµενες ζηµίες ενδεχοµένως 
να προκύψουν από γεγονότα που θα λάβουν χώρα κατά ολόκληρη τη διάρκεια του 
χρηµατοοικονοµικού µέσου).  

 

Κατά τον προσδιορισµό εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου έχει σηµαντικά διαφοροποιηθεί από την αρχική αναγνώριση, για τον υπολογισµό των 
αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών, η Εταιρεία λαµβάνει υπόψιν ποιοτικές και ποσοτικές 
πληροφορίες και αναλύσεις, βάσει της ιδίας ιστορικής γνώσης, συµπεριλαµβανόµενης της 
προβολής αυτών στο µέλλον.  
 
Παρουσίαση της αποµείωσης  
Οι ζηµίες επί των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που επιµετρώνται στο 
αποσβέσιµο κόστος, αφαιρούνται από την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων.  
Κατά την εφαρµογή του νέου µοντέλου αποµείωσης του ∆ΠΧΑ 9, η Εταιρεία προσδιόρισε 
επιπλέον αποµείωση ως ακολούθως: 

 

Ζηµίες κατά την 31.12.2017 σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39            0  

Αποµείωση που αναγνωρίστηκε κατά την 01.01.2018 επί:  

Εµπορικές απαιτήσεις κατά την 31.12.2017  121.181 

Ζηµίες κατά την 01.01.2018 σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9  121.181  

 

Εµπορικές απαιτήσεις  
H αξιολόγηση των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων έγινε βάσει κοινών χαρακτηριστικών 
πιστωτικού κινδύνου, όπως ενδεικτικά, διαβάθµιση πιστωτικού κινδύνου, αντικείµενο 
επιχείρησης, πιστοληπτική ικανότητα.  
Η εµπειρία επί των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών προσαρµόστηκε βάσει 
συντελεστών που αντανακλούν τις διαφορές επί των οικονοµικών συνθηκών κατά την περίοδο 
κατά την οποία τα ιστορικά δεδοµένα συλλέχθηκαν, των υφιστάµενων συνθηκών και την 
εκτίµηση της Εταιρείας για τις οικονοµικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των 
απαιτήσεων. 
 
β) Πρώτη εφαρµογή – µετάβαση  
Η Εταιρεία επέλεξε να εφαρµόσει την εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 9 και να µην 
αναδιατυπώσει προηγούµενες περιόδους σε σχέση µε τις απαιτήσεις για ταξινόµηση και 
επιµέτρηση (συµπεριλαµβανοµένης της αποµείωσης). Οι διαφορές στις λογιστικές αξίες ως 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του ∆ΠΧΑ 9 αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα εις νέο κατά την 
01.01.2018. Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης και κατ' επέκταση δεν κατέστει 
υποχρεωτική η αναδιατύπωση προγενέστερων περιόδων. Κατά συνέπεια, η 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για το 2017 δεν συµπεριλαµβάνει τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 
9 αλλά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 39. 
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∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»  
Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 
αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συµπεριλαµβανοµένων 
και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου του 2015 είναι 
υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018. Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 
13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆ 31. 
 
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που 
προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ώστε να 
βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και 
διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την 
αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις 
δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις 
υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχεί-ων σύµβασης και 
των υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Το 
∆ΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεµβρίου 2016.  
Η εφαρµογή του προτύπου δεν είχε επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  της 
Εταιρείας. 
 
∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες»  
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι 
τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά 
παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, 
πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και 
πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε 
µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Η τροποποίηση εφαρµόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018 και υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 

 

∆ΠΧΑ 4 («Ασφαλιστήρια Συµβόλαια» Τροποποίηση) «Εφαρµογή του νέου ∆ΠΧΑ 9 µε το 
∆ΠΧΑ 4».  
Στις 12 Σεπτεµβρίου 2016, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε 
τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4 ώστε να αντιµετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν 
από την εφαρµογή του νέου προτύπου χρηµατοοικονοµικών µέσων (∆ΠΧΑ 9), πριν από την 
εφαρµογή του νέου τροποποιηµένου από το συµβούλιο ∆ΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν 
δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το τροποποιηµένο πρότυπο θα:  
• δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίσουν 
στα λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή στη ζηµία, την αστάθεια (ή τις τυχόν 
αποκλίσεις) που µπορεί να προκύψει (ουν) όταν το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται πριν την έκδοση του 
νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.  
• παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται µε τις 
ασφάλειες, µια προ-αιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή ∆ΠΧΑ 9 µέχρι το 2021. 
Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να 
εφαρµόζουν το υπάρχον πρότυπο ∆ΛΠ 39 για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα.  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεµβρίου 2017.  
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
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∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) 
“Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από 
την αξία των µετοχών”  
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές 
που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό 
χειρισµό σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται 
σε µετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία 
εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να 
αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, 
στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των 
φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 26η Φεβρουαρίου 2018. Η 
τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στην Εταιρεία.  
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016  
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 8 
∆εκεµβρίου 2016, έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 
Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 7η Φεβρουαρίου 2018. Οι 
κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας.  
 
 
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς  
 
Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις από τα ∆.Π.Χ.Α.» που 
προβλέπονταν από το Προσάρτηµα Ε του ∆.Π.Χ.Α. 1 µε το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει 
πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες.  
 
∆.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες οντότητες: ∆ιευκρίνιση του σκοπού 
του προτύπου.  
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισµένες 
από τις γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συµµετοχές της οντότητας που έχουν ταξινοµηθεί ως 
διακρατούµενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Ως κατεχόµενα για πώληση, ως 
κατεχόµενα για διανοµή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες».  
 
∆ΛΠ 28 «Επιµέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία»  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε 

κοινοπραξίες που κατέχεται από µια οντότητα που είναι ένας οργανισµός διαχείρισης 

επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να επιµετρηθούν 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων είναι διαθέσιµη για κάθε µια επένδυση σε συγγενή 

ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση. 

∆ΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων  
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016 
διευκρινίζουν ότι µια οικονοµική οντότητα δύναται να µεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις 
επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και µόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια 
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αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισµό των 
επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου 
από µόνη της δεν αποτελεί ένδειξη µιας αλλαγής στη χρήση.  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 14η Μαΐου 2018. Η 
τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στην Εταιρεία.  
 
Ε∆∆ΠΧΑ 22 ∆ιερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές»  
Η ∆ιερµηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό για τις συναλλαγές που περιλαµβάνουν την 
είσπραξη ή την πληρωµή προκαταβολών σε ξένο νόµισµα. Συγκεκριµένα, εφαρµόζεται για τις 
συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό 
περιουσιακό στοιχείο ή µια µη νοµισµατική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωµή ή 
την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό 
στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύµφωνα µε τη διερµηνεία, η ηµεροµηνία της συναλλαγής, για τον 
σκοπό του καθορισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της αρχικής 
αναγνώρισης των µη νοµισµατικών προπληρωµών του περιουσιακού στοιχείου ή της 
υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις 
προκαταβολικά, η ηµεροµηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωµή ή είσπραξη.  
Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 28η Μαρτίου 2018. Η 
τροποποίηση της διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στην Εταιρεία. 
 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόµη από την Εταιρεία 

 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 το οποίο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17 
«Μισθώσεις». Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές 
παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που 
αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την 
πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το 
υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό 
από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 
17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε 
λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό 
για κάθε τύπο σύµβασης. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 
31η Οκτωβρίου 2017.  
Η Εταιρεία είναι στη διαδικασία εξέτασης των επιπτώσεων του ανωτέρω προτύπου στις 
Οικονοµικές της Καταστάσεις από την έναρξη εφαρµογής του. Σύµφωνα µε τα πρώτα 
αποτελέσµατα της µελέτης, η εφαρµογή του προτύπου έχει σαν επίπτωση κατά την 
31.12.2019, την αύξηση του δείκτη EBITDA κατά 147.250 ευρώ (τόκοι 52.900 ευρώ και 
αποσβέσεις 94.350 ευρώ), τη µείωση των αποτελεσµάτων και συνακόλουθα της καθαρής 
θέσης της Εταιρείας κατά 147.250 ευρώ. 
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Ε∆∆ΠΧΑ 23 ∆ιερµηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά µε το χειρισµό θεµάτων φορολογίας 
εισοδήµατος»  
Η ∆ιερµηνεία 23 έχει εφαρµογή στον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική 
ζηµία), τις φορολογικές βάσεις, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες, τις αχρησιµοποίητες 
φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως 
προς ορθότητα των φορολογικών χειρισµών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση 
θα πρέπει να εξετάζεται:  
• εάν οι φορολογικές χειρισµοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατοµικευµένα και υπό την 
παραδοχή ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση 
των σχετικών πληροφοριών:  
• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισµός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής 
ζηµίας), των φορολογικών βάσεων, των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών, των 
αχρησιµοποίητων πιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές 
Αρχές και  
• η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιµήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις  
Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις 

Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωµής µε 
αρνητική αποζηµίωση»  
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 9 ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε χαρακτηριστικά 
προπληρωµής τα οποία επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυµβαλλόµενο µέρος σε µια 
σύµβαση είτε να εξοφλήσει είτε να εισπράξει αποζηµίωση για τον πρόωρο τερµατισµό της 
σύµβασης, να µπορούν να αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω 
των λοιπών συνολικών εσόδων.  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 22α Μαρτίου 2018. Η 
Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 
Χρηµατοοικονοµικές της Καταστάσεις.  
 
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:  
∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»  
Στις 18 Μαΐου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο 
πρότυπο ∆ΠΧΑ4 4.  
To ∆ΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίµηση, παρουσίαση και τις 
γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε στόχο την παροχή µιας περισσότερο 
οµοιόµορφης προσέγγισης αποτίµησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.  
Το ∆ΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να µην διενεργείται στο 

ιστορικό κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία µε τρόπο συνεπή και µε τη χρήση: 

• αµερόληπτων αναµενόµενων σταθµισµένων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών µε 
βάση επικαιροποιηµένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταµειακών ροών των 
συµβάσεων και  

• εκτιµήσεων σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνους που προκύπτουν από την 
έκδοση των ασφαλιστήριων συµβολαίων.  
 
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2021 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 
(Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή 
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 
Κοινοπραξίας του  
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 
2014, είναι ότι ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει 
µια επιχείρηση (είτε αφορούν σε µια θυγατρική ή όχι). Ένα µερικό κέρδος ή ζηµία 
αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δε συνιστούν 
επιχείρηση, ακόµη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε µια θυγατρική. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017  
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο τον 
∆εκεµβρίου του 2017, έ-χουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 
Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω 
τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας.  
 
∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΠΧΑ 11 Κοινές Συµφωνίες 

Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά τον 
έλεγχο µιας επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε 
αποτίµηση των συµφερόντων που είχε προηγουµένως στην επιχείρηση αυτή.  
Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι µια οντότητα που συµµετέχει, αλλά δεν έχει 
από κοινού τον έλεγχο µιας κοινής επιχείρησης µπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην 
κοινή επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 
3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συµφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουµένως 
δεν αποτιµώνται εκ νέου.  
 
∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος  
Το Συµβούλιο τροποποιώντας το ∆ΛΠ 12 διευκρίνισε ότι µια οικονοµική οντότητα πρέπει να 

καταχωρίζει όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων 

στα αποτελέσµατα, στα άλλα συνολικά εισοδήµατα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα µε το πού η 

οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεµόµενα κέρδη 

και εν συνεχεία το µέρισµα. 

∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού  
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισµός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση 
περιουσιακού στοιχεί-ου παραµείνει σε εκκρεµότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει 
καταστεί έτοιµο για την προοριζόµενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισµού 
αυτού θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισµού κατά τον 
υπολογισµό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης.  
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή 
διακανονισµός του Προγράµµατος Παροχών.  
Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε 
τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19 µε την οποία διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 
προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραµµα 
καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή 
διακανονισµού, απαιτείται επανυπολογισµός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης των 
καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 προβλέπει ότι θα πρέπει να 
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χρησιµοποιηθούν οι αναθεωρηµένες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν και κατά τον 
επανυπολογισµό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προ-κειµένου να προσδιοριστεί το 
κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο µετά την αλλαγή στο 
πρόγραµµα.  
Επίσης, µε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας τροποποίησης, 
περικοπής ή διακανονισµού στις απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην αναγνώριση 
της καθαρής απαίτησης (ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου ).  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες»  
Το Συµβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το 

Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ∆ΠΧΑ 9 ισχύει µόνο για συµµετοχές που 

παρακολουθούνται λογιστικά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να 

εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 στα άλλα συµφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, 

συµπεριλαµβανοµένων των µακροπρόθεσµων συµφερόντων στα οποία δεν εφαρµόζεται η 

µέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν µέρος της καθαρής 

επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της 

ανωτέρω τροποποίησης στις Χρηµατοοικονοµικές της Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις των παραποµπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ∆ΠΧΑ (που 
εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 2018)  
Την 29η Μαρτίου 2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το 
αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει:  
-το σκοπό της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,  
-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων,  
-τους ορισµούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και 
των εσόδων και των εξόδων,  
-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά µε τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις,  
-τις βάσεις αποτίµησης και οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο που πρέπει να χρησιµοποιούνται και,  
-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά µε την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις  
Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον 
προετοιµάζουν οικονοµικές καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για 
συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των υπαρχόντων 
προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής µεταξύ λογιστικών πολιτικών. 
Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να 
κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τα πρότυπα.  
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, 
«Τροποποιήσεις στις παραποµπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις 
τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειµένου να επικαιροποιηθούν οι 
αναφορές στο αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο.  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει 

του εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2020. 
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∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισµός του σηµαντικού»  
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισµό του σηµαντικού και τον τρόπο µε τον οποίο 

πρέπει να εφαρµοσθεί, συµπεριλαµβάνοντας στον ορισµό καθοδήγηση που µέχρι στιγµής έχει 

αναφερθεί σε άλλα ∆ΠΧΑ. Ο ορισµός του σηµαντικού, που αποτελεί µία σηµαντική λογιστική 

έννοια στα ∆ΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να 

περιλαµβάνονται στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Ο επικαιροποιηµένος ορισµός τροποποιεί 

το ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» και το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, 

Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισµός 

του σηµαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2020.  

∆ΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  
Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισµού της επιχείρησης µε σκοπό να βοηθήσει τις 
εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσον µια εξαγορά που πραγµατοποιούν αφορά επιχείρηση ή 
οµάδα περιουσιακών στοιχείων. Ο τροποποιηµένος ορισµός της επιχείρησης επικεντρώνεται 
στο παραγόµενο προϊόν µιας επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους 
πελάτες, ενώ ο προηγούµενος ορισµός εστίαζε στις αποδόσεις µε τη µορφή µερισµάτων, 
χαµηλότερου κόστους ή άλλου οικονοµικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους 
ιδιοκτήτες, µέλη ή συµµετέχοντες.  
Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρµόζουν τον τροποποιηµένο ορισµό της επιχείρησης σε 

εξαγορές που θα πραγµατοποιηθούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

5. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Τα έσοδα από πώληση ενέργειας αναλύονται ως εξής: 

 

  2018   2017 

Πωλήσεις ενέργειας από Α/Π 13.328.669   14.085.736 

Πωλήσεις  ενέργειας από ΜΥΗΣ 12.211.484   11.136.720 

Πωλήσεις ενέργειας από Φ/Β 693.344   640.158 

Σύνολο 26.233.497   25.862.614 

 

6. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

 

Οι αµοιβές προσωπικού και λοιπών συνεργατών αναλύονται ως εξής: 

 

  2018   2017 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.098.676   1.789.982 

Συνολική χρέωση κόστους παρεχόµενου προσωπικού από 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις  1.110.263 

  

1.185.503 

Σύνολο 3.208.939   2.975.485 
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Ο αριθµός του έµµισθου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2018 ανέρχεται σε 69 

άτοµα (2017: 72 άτοµα). 

7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

 

Οι αποσβέσεις παγίων αναλύονται ως εξής: 

 

   Σηµ. 2018   2017 

Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων   17 5.878.017   6.999.966 

Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων   18 10.523   3.604 

Σύνολο   5.888.540   7.003.570 

 

8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 

    2018   2017 

Προεξόφληση χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων 

(Σηµείωση 21) 

  1.609.138   454.406   

Τόκοι-έσοδα οµολογιακών δανείων   195.072   184.922 

Τόκοι καταθέσεων   492.087   438.721 

Πιστωτικοί τόκοι ENERCON  0  2.375.920 

Πιστωτικοί τόκοι προκαταβολών  58.842  46.803 

Σύνολο   2.355.139   3.500.772 

 

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 

    2018   2017 

Τόκοι υπερηµερίας   99.920   2.841.377 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος αποξήλωσης (Σηµείωση 33)   30.793   36.426 

Αντιστροφή προεξόφλησης χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων 

  0   1.778.260 

Τόκοι και έξοδα τραπεζών   30.020   0 

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών   25.002   16.446 

Λοιπά   6.123   13.138 

Σύνολο   191.858   4.685.647 
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10. ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, αναλύονται 

ως εξής: 

    2018   2017 

Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης από ∆ΕΗ Α.Ε.   945.545   1.713.665 

∆απάνες επισκευών & συντηρήσεων από τρίτους   821.297   1.311.763 

Σύνολο   1.766.842   3.025.428 

 

11. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

 

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

 

    2018   2017 

Χαρτόσηµο συµβάσεων  452.512  220.563 

ΕΝΦΙΑ   25.364   26.132 

Τέλη διακοψιµότητας   151.883   117.555 

Λοιποί φόροι - τέλη   332.818       117.446 

Σύνολο   962.577   481.696 

 

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

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

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

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

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

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

προειδοποίηση, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος.  
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 12. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

 

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

 

    2018   2017 

Ενοίκια   256.969   354.237 

Έξοδα µετρήσεων   69.657   326.441 

Τηλεπικοινωνίες   414.304   83.537 

∆απάνες φωτισµού   33.191   227.408 

Ασφάλιστρα   95.610   37.649 

Αποθήκευτρα   24.245   0 

Λοιπά   70.388   89.987 

Σύνολο   964.364   1.119.259 

 

13. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Οι αµοιβές τρίτων  που επιβάρυναν τα αποτέλεσµα αναλύονται ως εξής: 

 

    2018   2017 

Αµοιβές δικηγόρων και συµβολαιογράφων   230.528   136.766 

Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών    14.540   25.858 

Αµοιβές συµβούλων   251.361   269.157 

Αµοιβές και εργοδοτικές εισφορές µελών ∆Σ   89.685   64.600 

Αµοιβές µηχανογράφησης   6.550   20.849 

Αµοιβές τρίτων µη υποκείµενοι σε φόρο   186.647   312.827 

Λοιπές αµοιβές   187.370   157.256 

Σύνολο   966.681   987.313 

 

Οι αµοιβές των ελεγκτών κατά την χρήση 2018 ανήλθαν σε ευρώ 14.540. Στην αµοιβή 

περιλαµβάνεται η επισκόπηση των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2018 

που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και η χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού της 

χρήσης 2017. 
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14. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Οι προβλέψεις  που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα αναλύονται ως εξής: 

    2018   2017 

Πρόβλεψη αποµείωσης συµµετοχών (Σηµείωση  19)   228.362   55.911  

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων (Σηµείωση 22)   61.717   138.814 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού   0   65.104 

Σύνολο   290.079   259.829 

 

15. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α / (ΕΣΟ∆Α) 

Τα λοιπά έξοδα / (έσοδα)  που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα αναλύονται ως εξής: 

    2018   2017 

Ζηµιές από εκποίηση/διαγραφή παγίων   1.177.579   128.859 

∆ιαγραφή από µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση (σηµείωση 28)                                                                                            

  355.000   0 

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων   270.042   62.388 

Αναλώσεις αποθεµάτων   217.729   128.338 

Έξοδα ταξιδίων   113.799   122.522 

Έξοδα µεταφορών   99.871   73.288 

Έξοδα προβολής και διαφήµισης   46.880   76.398 

Έντυπα και γραφική ύλη   37.953   32.101 

∆ωρεές- επιχορηγήσεις   37.764   31.154 

Αναστροφή αποµείωσης απαιτήσεων λόγω υιοθέτησης 
∆ΠΧΑ 9 

  
(27.413) 

  
0 

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων   (437.352)   (70.807) 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε θυγατρικές (Σηµ. 21) (60.000)   (49.000) 

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις   65.919   103.075 

Αποζηµιώσεις   5.229.023   113.377 

Λοιπά   11.652   136.480 

Σύνολο   7.138.446   888.173 

 

α) Κατά το 2018, µετά από αίτηµα του αναδόχου, τα δύο µέρη προσήλθαν σε «διαδικασία 

φιλικού διακανονισµού», το αποτέλεσµα του οποίου έγινε κοινώς αποδεκτό, και συµφωνήθηκε 

το νέο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου «Υβριδικού της Ικαρίας». Ως εκ τούτου η 

Εταιρεία προέβη στην αναγνώριση αποζηµίωσης προς τον ανάδοχο ποσού Ευρώ 5.229.023 

µέρος του οποίου καταβλήθηκε εντός του 2018 ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί εντός του 

2019.  
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β) Κατά το 2018 η Εταιρεία προέβη σε αποξήλωση Α/Γ βάσει προγράµµατος ανανέωσης τους 

(repowering) και ως εκ τούτου προέκυψε ζηµία ποσού Ευρώ 1.177.579. 

 

16. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

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. Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Νόµου 4579/2018, ο οποίος τέθηκε σε 

ισχύ τον ∆εκέµβριο του 2018 και τροποποίησε το Νόµο 4172/2013, ο φορολογικός 

συντελεστής των εταιρειών στην Ελλάδα, θα µειώνεται ετησίως κατά 1%, τα τέσσερα επόµενα 

έτη ξεκινώντας από το 2019, καταλήγοντας σε 25% από το 2022 και έπειτα. Αυτό οδήγησε σε 

αλλαγή του αναβαλλόµενου φόρου κυρίως από την αναπροσαρµογή των παγίων. Η Εταιρεία 

δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012-2018.  Σηµειώνεται ότι τα 

∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, 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 2017, 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 2018 ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΣΟΛ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων 

της χρήσεως 2018. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις,  εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση 

στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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Ο φόρος εισοδήµατος  της χρήσης 2018 σε σύγκριση µε τη χρήση του 2017 είναι: 

  2018 2017 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 3.430.737 3.535.592 

Αναβαλλόµενος φόρος (1.615.743) (1.988.222) 

Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων 34.559 911.234 

Σύνολο 1.849.553 2.458.604 

      

Κέρδη προ φόρων 4.917.676 4.712.328 

Ονοµαστικός συντελεστής φόρων 29% 29% 

Φόρος στον ονοµαστικό συντελεστή 1.426.126 1.366.575 

Μη εκπιπτόµενες δαπάνες 165.930 171.882 

Μόνιµες ∆ιαφορές 867.163 193.478 

Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων 0 911.234 

Εισόδηµα µη υποκείµενο στο φόρο (609.666) (184.565) 

Σύνολο 1.849.553 2.458.604 

 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προέρχονται από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ 

φορολογικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και λογιστικής τους βάσης στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 
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Οι  αναβαλλόµενοι φόροι την 31 ∆εκεµβρίου 2018 και 31 ∆εκεµβρίου 2017 που εµφανίζονται στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται 

ως εξής: 

 

Περιγραφή   

Αν. Φορολ. 
Aπαίτηση/ 

(Υποχρέωση)   

Καθαρή Θέση  

  

Αποτέλεσµα περιόδου 

  

Αν. Φορολ. Aπαίτηση/ 
(Υποχρέωση) (Χρέωση) / 

πίστωση 
(Χρέωση) / πίστωση 

2016 2017 2017 2017 

∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης   (203.201)   0   (81.654)   (284.855) 

Προβλέψεις και µεταβατικοί παθητικού   246.801   0   26.396   273.197 

∆ιαθέσιµα 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     0    (2.932.144)    0    (2.932.144) 

Ζηµίες αποµείωσης παγίων   0   0   1.238.982   1.238.982 

Σύνολο   (13.039.975)   (2.728.535)   1.988.222   (13.780.288) 
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Περιγραφή   

Αν. Φορολ. 
Aπαίτηση/ 

(Υποχρέωση)   

Καθαρή Θέση  

  

Αποτέλεσµα περιόδου 

  

Αν. Φορολ. Aπαίτηση/ 
(Υποχρέωση) (Χρέωση) / 

πίστωση 
(Χρέωση) / πίστωση 

2017 2018 2018 2018 

∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης   (284.855)   0   362.702   77.847 

Προβλέψεις και µεταβατικοί παθητικού   273.197   0   (249.902)   23.295 

∆ιαθέσιµα προς πώληση   1.018.868   29.000   81.704   1.129.572 

Πάγια   (4.531.788)   0   13.916   (4.517.872) 

Απαιτήσεις από οµολογιακό δάνειο   (495.933)   0   555.933   60.000 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   0   0   0   0 

Αναπροσαρµογή Παγίων και προσαρµογή λόγω 
απόσυρσης 

  (7.997.195)   0   0   (7.997.195) 

Αλλαγή Φορολογικού Συντελεστή   (834.345)   1.415.046   250.571   831.272 

Επιχορηγήσεις   362.792   0   (6.093)   356.699 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων   105.090   0   (5.431)   99.659 

Κεφαλαιοποίηση Αύξησης Κεφαλαίου   91.153   0   (91.153)   0 

Λοιπές κινήσεις   (224.129)   0   224.129   0 

Πρόβλεψη αποξήλωσης   412.439   0   (509.037)   (96.598) 

Πρόβλεψη εσόδου   17.581   0   (17.581)   0 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού   0   1.155   0   1.155 

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

Ζηµίες αποµείωσης παγίων   1.238.982   0   1.013.935   2.252.917 

Αποµείωση εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων λόγω 
υιοθέτησης IFRS 9 

  0   49.496   (7.950)   41.546 

Σύνολο   (13.780.288)   1.494.698   1.615.743   (10.669.847) 
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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 2017 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              107.463                   1.892.650     2.305.141 

Μειώσεις  -     -    -   
-                   

1.500     (1)    -    (1.501) 

∆ιαγραφές  -     -    (802.100)    -     -     -    (802.100) 
Μεταφορά στα µη κυκλοφορούντα πάγια διαθέσιµα 
προς πώληση   -     -    (2.426.400)    -     -     -    (2.426.400) 

Ζηµιές αποµείωσης  -     -    -    -     -    (4.272.351)   (4.272.351) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017 6.285.437   32.657.963   86.767.418   81.529   613.247   53.916.873   180.322.467 

Προσθήκες          591.690     
                 

3.810     49.181   14.000              44.869                51.793.485     52.497.035 

Μεταφορές  -     -    -    -     -    (610.019)   (610.019) 

Τακτοποίηση  -     -    (4.051)    -                         -        -    (4.051) 

∆ιαγραφές  -    (1.675.030)   (1.338.676)    -    (48.130)    (602.628)   (3.664.464) 

Ζηµιές αποµείωσης                     (3.496.327)   (3.496.327) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2018 6.877.127   30.986.743   85.473.872   95.529   609.986   101.001.385   225.044.641 
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Σωρευµένες αποσβέσεις                           

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017                      -       2.359.194   12.115.991   4.569   239.884                                -       14.719.637 

Προσθήκες               1.688     
         

1.205.687                 5.691.632     7.508              93.451      -    6.999.966 

Μειώσεις                      -       
                        

-       (802.100)   (1.500)    -     -    (803.600) 
Μεταφορά στα µη κυκλοφορούντα πάγια διαθέσιµα 
προς πώληση                       -        -    (1.250.155)   -    -     -      

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017               1.688     3.564.881   15.755.368   10.576   333.335                                -       19.665.848 

Προσθήκες  -    
         

1.159.722                 4.626.435     9.214              82.646      -    5.878.017 

Μειώσεις  -    (301.550)   (997.310)   -   (30.179)    -    (1.329.039) 

Τακτοποίηση  -     -    (119.646)   -        -    (119.646) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2018               1.688     4.423.053   19.264.847   19.791   385.803                                -       24.095.179 

                            

 
                          

Αναπόσβεστη αξία την  1 Ιανουαρίου 2017 6.285.437   30.285.299   77.634.878   31.951   265.902   56.296.574   170.800.042 

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

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 6.875.439   26.563.690   66.209.027   75.738   224.183   101.001.385   200.949.462 
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Επιµέτρηση εύλογης αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων 

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

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

µεταγενέστερες συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις µεταγενέστερες σωρευµένες ζηµίες 

αποµείωσης. 

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

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

ανεξάρτητοι 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, εκτός των Ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση και 

των προκαταβολών, λογιστικοποιούνταν σε ιστορικό κόστος, η αναπόσβεστη αξία τους, την 31 

∆εκεµβρίου 2018 και την αντίστοιχη χρήση του 2017 θα ήταν ευρώ 44.530.037 και ευρώ 

50.294.991 αντίστοιχα. 

Έλεγχος Αποµείωσης  

Λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του έργου Υβριδικό Ικαρίας συνολικού 

προϋπολογιστικού κόστους  50,4 εκ. ευρώ περίπου την 31η ∆εκεµβρίου 2018, η ∆ιοίκηση της 

Εταιρείας αποφάσισε, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών στοιχείων»,  

τη διενέργεια ελέγχου για τυχόν αποµείωση αξίας του κόστους 47 εκατ. περίπου, που έχει 

αναγνωριστεί στο λογαριασµό «Ακινητοποίησεις υπό εκτέλεση».  

Η µελέτη ανακτησιµότητας του έργου ανατέθηκε σε πιστοποιηµένη εταιρεία ανεξάρτητων 

εκτιµητών. 

Για το συνολικό προϋπολογισµένο κόστος του έργου 50,4 εκ. ευρώ περίπου, η εκτιµώµενη αξία 

που προέκυψε από την ανωτέρω µελέτη ανήλθε σε 39 εκ. ευρώ περίπου ήτοι διαφορά επί 

έλλατων 11,4 εκατ. ευρώ. Αναγνωρίστηκε ζηµία αποµείωσης στα αποτελέσµατα της χρήσεως 

2017 ευρώ 4,3 εκ., της χρήσεως 2018 ευρώ 3,5 εκατ. και το υπόλοιπο ποσό ευρώ 3,6 εκατ. θα 

αναγνωριστεί στην επόµενη χρήση. 

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 ∆Ε∆∆ΗΕ.  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 11,06%.   

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 5% στο επιτόκιο δανεισµού ή µείωση 5% στις 

τιµές/MWh οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσης κατά 1,6 εκ. 

ευρώ περίπου µετά από φόρους και κατά 1,1 εκ. ευρώ περίπου µετά από φόρους, αντίστοιχα. 
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Εµπράγµατα βάρη: Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται 

εµπράγµατα βάρη. 

 

18. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 

  Λογισµικό   Υπεραξία   Σύνολο 

Αξία κτήσεως           

1/1/2017 319.963   397.318   717.281 

Προσθήκες 12.155       12.155 

31/12/2017 332.118   397.318   729.436 

Προσθήκες 40.042       40.042 

Τακτοποίηση (298.770)         

∆ιαγραφή (2.000)         

31/12/2018 71.390   397.318   468.708 

            

Σωρευµένες αποσβέσεις         

1/1/2017 303.275                 -       303.275 

Προσθήκες 3.603       3.603 

31/12/2017 306.878                 -       306.878 

Προσθήκες 10.523       10.523 

Τακτοποίηση (298.770)         

∆ιαγραφή (2.000)         

31/12/2018 16.631                 -       16.630 

            

Αναπόσβεστη αξία           

1/1/2017 16.688   397.318   414.006 

31/12/2017 25.240   397.318   422.558 

31/12/2018 54.769   397.318   452.077 
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19. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 

(Α) ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Αξία συµµετοχής       

    2018   2017   
Ποσοστό 

συµµετοχής 
  

Χώρα & Έτος 
Ίδρυσης 

Αντικείµ
ενο 

ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   281.065   290.402   100%   Ελλάς, 2007 ΑΠΕ 

ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ∆ΥΟ Α.Ε.   304.440   313.501   100%   Ελλάς, 2007 ΑΠΕ 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   280.674   290.504   100%   Ελλάς, 2007 ΑΠΕ 

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   100.000   50.000   100%   Ελλάς, 2007 ΑΠΕ 

SOLARLAB A.E.   47.205   10.685   100%   Ελλάς, 2007 ΑΠΕ 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε. 30.382   16.853   100%   Ελλάς, 2007 ΑΠΕ 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΟ Α.Ε. 30.563   16.879   100%   Ελλάς, 2007 ΑΠΕ 

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   0   0   100%   Ελλάς, 2007 ΑΠΕ 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε.   13.392   21.260   100%   Ελλάς, 2017 ΑΠΕ 

WIND ARROW MOUZAKI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   24.000   0   100%   Ελλάς, 2018 ΑΠΕ 

Σύνολο   1.111.721   1.010.084 

 

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

 

ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ & ∆ΥΟ 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 και έχουν γίνει οι αιτήσεις για την ανανέωσή τους 

- 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. 
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ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ & ∆ΥΟ 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 2019 

- 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 

- διαθέτει σε ισχύ Οριστική Προσφορά Σύνδεσης 

- βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης 

- θα συµµετάσχει στις επόµενες ανταγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ για την εξασφάλιση 

λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης 

 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. 

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

Ειδικότερα: 

- έχει λάβει άδεια παραγωγής ισχύος έως το 2036 

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

- έχει λάβει άδεια εγκατάστασης έως το 2019 

- έχει υπογραφεί η Σύµβαση Σύνδεσης 

- θα συµµετάσχει στις επόµενες ανταγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ για την εξασφάλιση 

λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης 

 

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

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

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

αυτοδικαίως λύθηκαν οι Συµβάσεις Σύνδεσης και Πώλησης. Τέλος, το ∆.Σ. της εταιρείας 
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ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ∆ΥΟ 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». 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%. Στις 17/10/2018 πραγµατοποιήθηκε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 200.000 ευρώ. 

 

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
 
Το ∆.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 ∆Ε∆∆ΗΕ για την 

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

λύθηκαν οι Συµβάσεις Σύνδεσης και Πώλησης και η ΡΑΕ την 19.07.2013 αποφάσισε την 

ανάκληση της Άδειας Παραγωγής.   

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

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

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

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

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

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 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. 
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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 ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

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

 

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

προαναφερθέντων θυγατρικών εταιρειών, µε την προϋπόθεση ότι θα  διαµορφωθεί κατάλληλο 

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

αξιολογήσει ότι η σωρευµένη πρόβλεψη που έχει καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις 

31.12.2018 αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές είναι επαρκής.  

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

ιδιώτες επενδυτές, µε σκοπό την περαιτέρω  αξιοποίηση των υφιστάµενων θυγατρικών 

εταιρειών. 

 

ΓΟΥΙΝΤΑΡΟΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΟΥΙΝΤ ΑΡΟΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΟΥΙΝΤ ΑΡΟΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ ENERGY Α.Ε.», συστάθηκε 

την 18/01/2018 και είναι 100% θυγατρική της ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Σκοπός της εταιρείας 

είναι η µελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση ενός Α/Π 

στη θέση Αέρας Μουζακίου ισχύος 30MW καθώς και κάθε έργου παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ οποιασδήποτε πηγής στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η καταβολή του 

Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου € 24.000 πραγµατοποιήθηκε την 05/02/2018. 
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Τα ποσά της πρόβλεψης αποµείωσης είναι τα εξής: 

 

 Υποτίµηση 
συµµετοχής 

Πρόβλεψη 
υποτίµησης 

χρήσης 

Υποτίµηση 
συµµετοχής 

    31.12.2017 2018   31.12.2018 

ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   330.598 9.335   339.933 

ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ∆ΥΟ Α.Ε.   296.499 9.061   305.560 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   199.496 9.830   209.326 

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.    195.000 150.000   345.000 

SOLARLAB A.E.   143.315 19.480   162.795 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε.   133.147 11.472   144.618 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΟ Α.Ε.   133.121 11.316   144.437 

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   336.411 0   336.411 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε.   2.740 7.868   10.608 

Σύνολο Υποτίµησης   1.770.327 228.362   1.998.688 

 

 

(Β) ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

  Ποσό συµµετοχής 

    2018   2017 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.   805.315   805.315 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   1.081.349   1.081.349 

ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε.   2.069.849   2.069.849 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.    43.659   43.659 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΤΕΒ Α.Ε. - ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟ   2.015.179   2.015.179 

∆ΕΗ 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  0  29.400 

ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   193.490   193.490 

Σύνολο   9.381.933   9.411.333 

 

Άλλα στοιχεία αναφορικά µε τις ανωτέρω συγγενείς επιχειρήσεις: ποσοστό συµµετοχής της 

Εταιρείας σε αυτές, χώρα & έτος ίδρυσης και  αντικείµενο: 
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    Ποσοστό συµµετοχής         

Συγγενείς 

  

2018   2017 

  Χώρα & Έτος 

Ίδρυσης 

  

Αντικείµενο 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ   49%   49%   Ελλάς, 2000   ΑΠΕ 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ   49%   49%   Ελλάς, 2000   ΑΠΕ 

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

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

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

∆ΕΗ 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 (2)   0%   49%   Κύπρος, 2010   ΑΠΕ 

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

GREEN ESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (3)  49% 49% Ελλάς, 2017   ΑΠΕ 

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

(2) ∆ιαγράφηκε από το Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου 

στις 16/05/2018 

(3)  Συµµετοχή µέσω της ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. 

 

       

 
Tα ποσά  της σωρευτικής πρόβλεψης αποµείωσης των συµµετοχών είναι τα εξής: 

        

    Σωρευτική Υποτίµηση Συµµετοχής 

    2018   2017 

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 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ   170.221   170.221 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – EDF EN  HELLAS Α.Ε.   2.651.592   2.651.592 

Σύνολο   3.068.910   3.068.910 

 

Για όλες τις συγγενείς επιχειρήσεις διενεργήθηκε έλεγχος για ενδεχόµενη αποµείωση τους και 

δεν προέκυψε ανάγκη για περαιτέρω προσαρµογή της αξίας τους. 
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Τα έσοδα-µερίσµατα που περιλήφθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων αφορούν τις 

παρακάτω συγγενείς επιχειρήσεις: 

  2018   2017 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 330.179   347.332 

∆ΕΗ ΑΝΑΝ/ΜΕΣ-ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΥΗΕ ΓΙΤΑΝΗ ΑΕ 63.210   289.100 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 1.383.466   686.000 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ 325.440   406.786 

Σύνολο 2.102.295   1.729.218 

 

 

20. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η Εταιρεία την 30η ∆εκεµβρίου 2015  προέβη σε καταβολή ποσού 4.000.000 ευρώ 

προκειµένου να συµµετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, η 

οποία πιστοποιήθηκε και από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης. 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2017, η εύλογη αξία του συγκεκριµένου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου 

ανερχόταν σε 486.667 ευρώ, µετά από αποµειώσεις που είχαν αναγνωριστεί στα 

αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2018, η Εταιρεία αποτίµησε στην εύλογη αξία το συγκεκριµένο 

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο, του οποίου η αξία ανέρχεται σε 104.931 ευρώ.  

Κατά την αποµείωση της αξίας, απαλείφθηκε το αποθεµατικό που είχε σχηµατισθεί το 2017 

ποσού 71.000 ευρώ (100.000 ευρώ µείον φόρος που αναλογεί 29.000 ευρώ) και όλο το ποσό 

281.735 ευρώ αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα χρήσης. 
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21. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Τα υπόλοιπα µε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις καθώς και µε τα λοιπά συνδεδεµένα 

µέρη την 31 ∆εκεµβρίου 2018 και 2017 έχουν ως εξής: 

    2018   2017 

    Απαιτήσεις   Υποχρεώσεις   Απαιτήσεις   Υποχρεώσεις 

Θυγατρικές επιχειρήσεις                 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   6.907   0   0   0 

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ∆ΥΟ ΑΕ)   6.907   0   0   0 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε.   6.907   0   0   0 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΟ Α.Ε.   6.907   0   0   0 

SOLARLAB A.E.   6.907   0   0   0 

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   6.907   0   6.097   0 

ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   6.907   0   0   0 

ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ∆ΥΟ Α.Ε.   6.907   0   0   0 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε.   6.907   0   1.151   0 

WIND ARROW MOUZAKI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   6.907       0   0 

    69.072   0   7.248   0 

                  

Συγγενείς επιχειρήσεις 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε   0   0   233   0 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   526.946   0   0   0 

ΕΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.   381.400,48   0   3.291.550   0 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ -EDF EN GREECE A.E   2.200   0   2.200   0 

ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε   1.980.000   0   0   0 

GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε   0   795   0   0 

    2.890.546   795   3.293.983   0 

    

  

            

Λοιπές       

∆ΕΗ Α.Ε.   10.000   873.929   10.000   1.415.553 

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.   4.715.957   0   7.162.210   427.797 

    4.725.957   873.929   7.470.568   1.843.350 

Σύνολο   7.685.575   874.724   10.771.799   1.843.350 

 

Το ποσό 873.929 ευρώ της υποχρέωσης προς τη µητρική εταιρεία ∆ΕΗ Α.Ε. αφορά κυρίως 

υποχρέωση για αµοιβές δανεισθέντος προσωπικού και δαπάνες συντήρησης (Σηµείωση 36).  

 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2018 και 

2017 έχουν ως εξής: 
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    2018   2017 

    Πωλήσεις   Αγορές   Πωλήσεις   Αγορές 

Θυγατρικές επιχειρήσεις                 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   6.000   0   6.000   0 

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ∆ΥΟ ΑΕ)   6.000   0   6.000   0 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε.   6.000   0   6.000   0 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΟ Α.Ε.   6.000   0   6.000   0 

SOLARLAB A.E.   6.000   0   6.000   0 

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   6.000   0   6.000   0 

ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   6.000   0   6.000   0 

ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ∆ΥΟ Α.Ε.   6.000   0   6.000   0 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε.   6.000   0   1.000   0 

WIND ARROW MOUZAKI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   6.000   0   0   0 

    60.000   0   49.000   0 

Λοιπές                 

∆ΕΗ Α.Ε.   0   2.386.989   0   3.190.745 

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.   12.808.863   253.465   14.302.106   495.147 

    12.808.863   2.650.454   14.302.106   3.725.258 

Σύνολο   12.868.863   2.650.454   14.351.106   3.725.258 

 

Οι πωλήσεις στην εταιρεία ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ αφορούν σε πώληση ενέργειας, ενώ οι αγορές 

αφορούν κυρίως δαπάνες συντηρήσεων. 

 

Oι συναλλαγές της Εταιρείας µε την ∆ΕΗ ΑΕ αφορούν σε αµοιβές δανεισθέντος προσωπικού 

ποσού 1.110.263 ευρώ (Σηµείωση 6), δαπάνες συντηρήσεων για τους σταθµούς της Εταιρείας 

945.545 ευρώ (Σηµείωση 10) και λοιπά έξοδα. 

 

Επίσης η Εταιρεία αναγνώρισε έσοδα από τόκους οµολογιακών δανείων ποσού 72.801 ευρώ 

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

από αντιλογισµό προεξόφλησης υποχρέωσης ποσού 1.609.138 ευρώ από την ΕΕΝ Βοιωτίας 

Α.Ε. (Σηµείωση 8). 

 

Τα έσοδα ενοικίων από θυγατρικές για το 2018 ανέρχονται σε 24.000 ευρώ (2017: 19.600 

ευρώ) και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε θυγατρικές ανέρχονται σε 36.000 ευρώ (2017: 

29.400 ευρώ). 
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Αµοιβές ∆ιοίκησης 

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

2018 ήταν 72.800 ευρώ (2017: 64.600 ευρώ). 

 

22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

Τα αποθέµατα στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

    2018   2017 

Αρχικό απόθεµα   470.342   1.025.003 

Αγορές χρήσεως  61.762  140.326 

Αναλώσεις  χρήσεως αποθεµάτων  (127.163)    (128.338) 

∆ιαγραφές αποθεµάτων  (90.566)  0 

Πρόβλεψη για απαξιωµένα αποθέµατα   (61.717)   (566.649) 

Σύνολο   252.658   470.342 

 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης των απαξιωµένων αποθεµάτων έχει ως εξής: 

 

  Σηµ. 2018   2017 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   (566.649)   (427.835) 

Πρόβλεψη περιόδου 14 (61.717)   (138.814) 

Χρησιµοποίηση Πρόβλεψης   0   0 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    (628.366)   (566.649) 

 

∆εν υφίστανται βάρη επί των αποθεµάτων της Εταιρείας. 
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23. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

  

2018 

 

2017 

ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 8.820.920   7.660.280 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες 5.221.892   7.203.550 

Απαιτήσεις από λοιπούς πελάτες 30.925   127.312 

Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες χωρίς αποµείωση αξίας 14.073.737   14.991.142 

Αποµείωση απαιτήσεων από πελάτες λόγω υιοθέτησης ∆ΠΧΑ 9 (143.264)   0 

Σύνολο 13.930.473   14.991.142 

 

Η χρονική ανάλυση των εµπορικών απαιτήσεων χωρίς την αποµείωση αξίας έχει ως εξής: 

 

    

Σύνολο 

  

<30 µέρες 

  

31-60 ηµέρες 

  
 

   

61-90 ηµέρες > 91ηµέρες 

31/12/2018   14.073.737   2.596.695   1.824.951   2.001.508   7.650.583 

31/12/2017   14.991.142   1.823.227   1.375.520   2.170.134   9.622.261 

 

 

24. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις  αναλύονται 

ως εξής: 

 

    2018   2017 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες   432.215   308.850 

Απαιτήσεις από µητρική εταιρεία    0   82.936 

Φόρος εισοδήµατος εισπρακτέος   3.228.511   827.060 

ΦΠΑ εισπρακτέος  2.494.284  203.841 

Έξοδα εποµένων χρήσεων   329.331   189.052 

Λοιπές προκαταβολές και πιστώσεις   7.389   49.165 

Σύνολο   6.491.730   1.660.904 
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25. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 

 

Η Εταιρεία εµφανίζει στις Οικονοµικές Καταστάσεις την 31 ∆εκεµβρίου 2018 απαίτηση από 

χορηγηθέντα Οµολογιακά ∆άνεια αναπόσβεστου κόστους 3.123.164 ευρώ  (2017: 4.260.210 

ευρώ). Τα χορηγηθέντα δάνεια αφορούν: 

 

• ∆άνειο ποσού 239.088 ευρώ προς ΕΕΝ Βοιωτίας µε ηµεροµηνία αποπληρωµής 

31.12.2023. 

• ∆άνειο ποσού Ευρώ 939.474 ευρώ προς την Τράπεζα Χανίων, µε ηµεροµηνία 

αποπληρωµής την 29.12.2024. 

• ∆άνειο ποσού Ευρώ 1.934.602 ευρώ προς την ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, µε 

ηµεροµηνία αποπληρωµής την 31.12.2028. 

• ∆άνειο ποσού Ευρώ 10.000 ευρώ προς ∆ΕΗ Α.Ε. µε ηµεροµηνία αποπληρωµής 

31.12.2023. 

 

26. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται 
ως εξής: 
 

    2018   2017 

∆οσµένες Εγγυήσεις Ενοικίων   26.048   26.048 

Προπληρωθείσες Μισθώσεις Γης   430.153   472.845 

Σύνολο   456.201   498.893 

 

27. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

 

Οι καταθέσεις όψεως και τα ταµειακά διαθέσιµα αναλύονται ως εξής: 

 

    2018   2017 

Ταµείο   913   403 

Προθεσµιακές καταθέσεις   27.897.608   57.475.970 

Καταθέσεις όψεως   2.632.099   2.655.204 

Σύνολο   30.530.620   60.131.577 
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Τα έσοδα τόκων από καταθέσεις όψεως και προθεσµίας λογιστικοποιούνται στην χρήση που 

αφορούν και ανέρχονται σε 492.087 ευρώ (2017: 438.721 ευρώ) και περιλαµβάνονται στα 

χρηµατοοικονοµικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων (Σηµείωση 8). 

 

28. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ 

Η Εταιρεία σύµφωνα µε την από 2.3.2018 απόφαση του ∆ιοικητικού 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. Με 

βάση τα ανωτέρω γεγονότα η Εταιρεία αποφάσισε να ταξινοµήσει τα ανωτέρω πάγια στην 

κατηγορία «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  ως κατεχόµενα προς πώληση» στις 

οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2017 καθώς η λογιστική τους αξία επρόκειτο να ανακτηθεί 

κυρίως µέσω συναλλαγής πώλησης σύµφωνα µε τους ανωτέρω επιτυχείς διαγωνισµούς και 

όχι µέσω συνεχιζόµενης χρήσης στο ποσό των ευρώ 355.000.  

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2018 η πώληση ακυρώθηκε λόγω αδυναµίας του αγοραστή να 

εκπληρώσει τους όρους της συµφωνίας και το ποσό των 355.000 ευρώ αναγνωρίστηκε ως 

ζηµία στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης την 31/12/2018 (Σηµείωση 15). 

 

 

29. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2018 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. Στην κλειόµενη χρήση δεν επήλθε καµιά 

µεταβολή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 

  

30. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 

Τα λοιπά αποθεµατικά στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

    2018   2017 

Τακτικό αποθεµατικό   3.258.565   3.145.879 

Αποθεµατικό από διαθέσιµα προς πώληση   0   71.000 

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας πάγιων στοιχείων   31.270.626   31.270.626 

   34.529.191   34.487.505 
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Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να 

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

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

ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού.  

 

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 2017 η Εταιρεία προέβη στη 

διανοµή µερίσµατος προς τη µητρική ∆ΕΗ Α.Ε., ύψους Ευρώ 749.363, το οποίο αποδόθηκε 

εντός του 2018. Για τη χρήση 2018 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει την 

διανοµή µερίσµατος ποσού 1.020.151 ευρώ. 

 

32. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η Εταιρεία υπολόγισε για πρώτη φορά στην χρήση 2018 την πρόβλεψη αποζηµίωσης 

προσωπικού βάσει µελέτης από ανεξάρτητο αναλογιστή. 

Τα αποτελέσµατα της αναλογιστικής µελέτης για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2018 

και οι µεταβολές στην καθαρή υποχρέωση έχουν ως εξής: 

  2018 

Καθαρή Υποχρέωση την 1η Ιανουαρίου 79.063 

∆απάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση Αποτελεσµάτων 1.265 
(Έσοδο) / Έξοδο προς καταχώρηση στην κατάσταση λοιπών 
συνολικών εισοδηµάτων 3.984 

Καθαρή Υποχρέωση την 31η ∆εκεµβρίου 84.312 
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Οι βασικές παραδοχές έχουν ως εξής: 

Τιµές Παραδοχών Αναλογιστικής Μελέτης 

Ηµ/νία Αποτίµησης Επιτόκιο Προεξόφλησης 

31/12/2018 1,6% 

Αριθµός ατόµων: 55 
 
  

Η µέση τιµή των ετών µέχρι την συνταξιοδότηση του προσωπικού ανέρχεται σε 27,31 χρόνια. 

Ανάλυση ευαισθησίας αποτελεσµάτων βάση µεταβολών σηµαντικών ποσοστιαίων παραδοχών 

παρουσιάζεται παρακάτω. 

  
Μεταβολή Αναλογιστικής 

Υποχρέωσης 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 73.828 -12% 

Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 96.428 14% 

Αύξηση αναµενόµενης αύξησης µισθών κατά 0,5% 96.314 14% 

Μείωση αναµενόµενης αύξησης µισθών κατά 0,5% 73.818 -12% 

 

33. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ 

 

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

παγίου περιουσιακού στοιχείου περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και την εκτίµηση για τις 

απαιτούµενες δαπάνες αποξήλωσης και αποµάκρυνσης του περιουσιακού αυτού στοιχείου. Οι 

δαπάνες αυτές ποσοτικοποιούνται και αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε 

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

Η κίνηση του λογαριασµού της εν λόγω πρόβλεψης αναλύεται παρακάτω: 

 

 

    2018   2017 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   1.295.867   1.828.624 

Επιβάρυνση στα Αποτελέσµατα (Σηµείωση 9)   30.793   36.426 

Αντιλογισµός πρόβλεψης αποξήλωσης   (628.400)   (569.183) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   698.260   1.295.867 
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34. ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

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

    2018   2017 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης φιλικού 
διακανονισµού 

  3.000.000   0 

EMERGYA WIND TECHNOLOGIES B.V   1.354.592   0 

ENERCON GMBH (ΥΠΟΚ.ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ)   470.124   23.109 

ΕΜΕΚ ΑΕ   214.174   23.047 

Πιστωτές διάφοροι   1.207.504   669.339 

∆εδουλευµένα έξοδα   31.700   121.236 

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη   149.354   22.704 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί   68.532   59.070 

Σύνολο   6.495.979   918.505 

 
 

35. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Η κίνηση του λογαριασµού των επιχορηγήσεων έχει ως εξής: 

 

    2018   2017 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   4.109.218   4.305.397 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων στα αποτελέσµατα   (196.179)   (196.179) 

∆ιαγραφές επιχορηγήσεων  (426.874)  0 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   3.486.165   4.109.218 

 

Οι παραπάνω επιχορηγήσεις  λήφθηκαν για την αγορά ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων. 
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36. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 
2018   2017 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες 0   453.953 

Υποχρεώσεις προς µητρική εταιρεία (Σηµείωση 21) 873.929   1.439.196 

Λοιποί προµηθευτές 4.977.732   144.905 

Παρακρατηµένες εγγυήσεις 2.664.817   2.269.938 

Σύνολο 8.516.478   4.307.992 

 

Στις Παρακρατηµένες εγγυήσεις περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 2.183.981 το οποίο αφορά την 

υπόθεση ENERCON. 

 

37. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜA ∆ΑΝΕΙΑ 

 

Κατά τη χρήση 2018 η Εταιρεία δεν έκανε χρήση ορίων πίστωσης αλληλόχρεων λογαριασµών. 

 

Παροχή εγγυήσεων από ∆ΕΗ Α.Ε. 

 

Κατά την 31.12.2018, η Μητρική εταιρεία έχει εγγυηθεί για συνολικό πιστωτικό όριο µέσω 

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

χρησιµοποιηθεί ποσό ύψους 850 χιλιάδων 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 
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χρησιµοποιώντας είτε άµεσα ή έµµεσα παρατηρήσιµα στοιχεία .Η εύλογη αξία των ενσώµατων 

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

εύλογης αξίας. 

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

εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, ανά τεχνική αποτίµησης: 

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

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, 

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

καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες είτε άµεσα είτε έµµεσα, 

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   2018    2017    2018   2017  

Περιουσιακά στοιχεία επιµετρούµενα στην 

εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

(Σηµείωση 20)   104.931   486.667   104.931   486.667 

 

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

χρηµατοοικονοµικά µέσα παρακολουθούνται στην λογιστική τους αξία. 

 

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

   

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

ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 30.4.2013 αγωγή κατά των εταιρειών 

ENERCON GmbH και Prenecon S.A. 
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Η ανωτέρω αγωγή αφορά στην σύµβαση προµήθειας και εγκατάστασης εννέα (9) αιολικών 

πάρκων συνολικής ισχύος 35,10 MW µεταξύ της Εταιρείας και της. 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 ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 

18.11.2014 συµπληρωµατική αγωγή 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. 

Αρχική δικάσιµος για την συζήτηση των δύο ως άνω αγωγών είχε ορισθεί η 14.1.2016 και, 

κατόπιν αναβολής, συζητήθηκαν (συνεκδικάστηκαν) 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. Οµοίως, σε 

συνέχεια 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.  

Επίσης, δοθέντος ότι η Εταιρεία στο πλαίσιο του περιγραφόµενου παραπάνω συµβιβασµού, 

ικανοποιήθηκε από την ENERCON πλήρως και ολοσχερώς όσον αφορά την αποζηµίωσή της 

για τη θετική ζηµία που υπέστη εκ της αδικοπρακτικής συµπεριφοράς των εναγοµένων, 

παραιτήθηκε του οικείου αγωγικού αιτήµατος σε αµφότερες τις αγωγές. Όσον αφορά το αίτηµα 

της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης της πρώτης αγωγής, η Εταιρεία περιόρισε 

αυτό κατά το ποσό των 4.500.000,00 Ευρώ από καταψηφιστικό σε εντόκως αναγνωριστικό, 

ενώ εξακολουθεί να ζητά την καταψήφιση του ποσού των 500.000,00 Ευρώ. Σχετικά µε το 

αίτηµα χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης της δεύτερης (συµπληρωµατικής) 

αγωγής η Εταιρεία περιόρισε αυτό κατά το ποσό των το ποσό των τριακοσίων πενήντα 

χιλιάδων (350.000,00) Ευρώ από καταψηφιστικό σε εντόκως αναγνωριστικό, ενώ εξακολουθεί 

να ζητά την καταψήφιση του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ.  
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Κατά της Εταιρείας έχει ασκηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή της 

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

Εταιρεία να καταβάλει ως χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εκ προβαλλόµενης 

αδικοπραξίας το συνολικό χρηµατικό ποσό των 7.000.000 Ευρώ. Αρχική δικάσιµος για την 

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

συζητήθηκε (συνεκδικάστηκε µε τις αγωγές της Εταιρείας) την 22.3.2018.Σηµειωτέον ότι κατά 

τη συζήτηση της αγωγής, η PRENECON έτρεψε το σύνολο του αγωγικού της αιτήµατος από 

καταψηφιστικό σε εντόκως αναγνωριστικό. 

 

Επί των τριών ως άνω αγωγών εξεδόθη η υπ’ αριθ. εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 4040/2018 (µη 

οριστική) απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία διατάσσεται η 

επανάληψη της συζήτησης και διορίζεται πραγµατογνώµονας ο οποίος καλείται να 

γνωµοδοτήσει εγγράφως µε έκθεσή του, για την υπερκοστολόγηση των έργων πολιτικού 

µηχανικού της επίδικης σύµβασης. Με την η υπ’ αριθ. 510/2019 απόφαση του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση της Prenecon, εξαιρείται ο 

διορισθείς δυνάµει της υπ’ αριθ. 4040/2018 πραγµατογνώµονας και αντικαθίσταται µε τον 

περιλαµβανόµενο στον κατάλογο πραγµατογνωµόνων του ∆ικαστηρίου Ιωάννη Μητσόπουλο 

του Πέτρου. Αναµένεται η όρκιση του τελευταίου προκειµένης της διεξαγωγής της 

πραγµατογνωµοσύνης που διατάχθηκε από το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών. 

 

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

Καταστάσεις από την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών.  

 

40. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

Η διαχείριση κινδύνων εστιάζεται στην αβεβαιότητα που διέπει τις  χρηµατοοικονοµικές  και µη 

χρηµατοοικονοµικές αγορές 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 των 

αναλαµβανόµενων χρηµατοοικονοµικών  κινδύνων. 
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Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι και η διαχείρισή τους συνοψίζονται κατωτέρω:  

 

Κίνδυνος Μακροοικονοµικού και Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος στην Ελλάδα  

Το 2018 Η ελληνική οικονοµία διατήρησε την αναπτυξιακή δυναµική της καταγράφοντας ρυθµό 

ανάπτυξης 1,9%, έναντι 1,5% το 2017. Κινητήριες δυνάµεις για την ανάπτυξη ήταν η άνοδος των 

εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία 

υποστηρίχθηκε από την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση του διαθέσιµου εισοδήµατος 

των νοικοκυριών.  

Επίσης, η απόφαση του Eurogroup της 22ας Ιουνίου 2018 βελτίωσε σηµαντικά τη βιωσιµότητα 

του ελληνικού δηµόσιου χρέους µεσοπρόθεσµα. Η εξέλιξη αυτή είναι ουσιώδης καθώς το ύψος 

του µεσοπρόθεσµου δηµόσιου χρέους τροφοδοτεί την αβεβαιότητα και υποσκάπτει την 

πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας. 

Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την οµαλή εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωση του 

Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής τον Αύγουστο του 2018, επίδρασαν θετικά στη 

βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης προς την ελληνική οικονοµία και  στην επιστροφή των 

καταθέσεων στις τράπεζες.  Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην αύξηση της ρευστότητας των 

τραπεζών,  διευκόλυνε την άρση των περισσότερων περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων στη 

διάρκεια του 2018, οδήγησε στην αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού 

∆ηµοσίου, και επέτρεψε την επιστροφή του ελληνικού δηµοσίου στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές 

αγορές. 

Το τέλος του Προγράµµατος Προσαρµογής τον Αύγουστο του 2018 σηµατοδοτεί και το τέλος µια 

µακράς περιόδου προσαρµογής της ελληνικής οικονοµίας.   

Το 2019 είναι έτος σηµαντικών προκλήσεων και σηµατοδοτεί την αφετηρία για ταχεία και 

διατηρήσιµη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Η επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές µε 

την επιτυχή έκδοση πενταετούς οµολόγου τον Φεβρουάριο του 2019 και δεκαετούς οµολόγου 

τον Μάρτιο του 2019  αποτελούν σηµαντική ένδειξη βελτίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου, ουσιώδες βήµα για να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα.   

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Τραπέζης Ελλάδος, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές 

τιµές προβλέπεται να διαµορφωθεί σε 1,9% το έτος 2019. 

Ως βασικοί παράγοντες που δύναται να δράσουν ανασταλτικά σηµειώνονται οι παρακάτω: α) 

Επιβράδυνση του παγκόσµιου εµπορίου λόγω του εντεινόµενου εµπορικού προστατευτισµού µε 

συνέπεια την επιβράδυνση των ελληνικών εξαγωγών, β) Περιορισµοί στη χρηµατοδότηση 

επενδύσεων και γ) Υψηλή φορολόγηση, η οποία µειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
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επιχειρήσεων, δηµιουργεί φορολογική κόπωση και συγκρατεί την αναπτυξιακή δυναµική της 

οικονοµίας. 

Κρίσιµα ζητήµατα που θα επιδράσουν καθοριστικά στις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας 

είναι η εµπέδωση της εµπιστοσύνης των επενδυτών - αγορών προς την χώρα και η 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 αγοράς 

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

διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.  

 

•  ∆ιακυµάνσεις 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 2018. 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 «∆ιαχειριστής του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας ΑΕ» (∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ) - για το Μη ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και ο «Λειτουργός της 

Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΛΑΓΗΕ ΑΕ)  για το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα. ∆υνητικός 
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πιστωτικός κίνδυνος µπορεί να προκύψει σε περίπτωση αδυναµίας των αντισυµβαλλόµενων 

∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και ΛΑΓΗΕ ΑΕ να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Επισηµαίνεται ότι, η 

ρευστότητα  του ΛΑΓΗΕ βελτιώθηκε κατά το 2018, 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.  

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.   

Ωστόσο, για 18 εκ των υπό ανακατασκευή/κατασκευή έργων της (14 Αιολικά και 4 ΜΥΗΣ), που 

τελούν υπό χρηµατοδότηση, η Εταιρεία δεσµεύθηκε για την ασφάλισή τους, η οποία θα 

υπογραφεί εντός του 2019.  
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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.  

41. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

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. Το 

έργο ξεκίνησε το έτος 2009 και έχει πραγµατοποιηθεί σε ποσοστό πάνω από 95%. Η 

καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου οφείλεται σε συµβατικές διαφορές µε τον ανάδοχο. 

Κατά το 2018, µετά από αίτηµα του αναδόχου, τα δυο µέρη προσήλθαν σε «διαδικασία φιλικού 

διακανονισµού», το αποτέλεσµα του οποίου έγινε κοινώς αποδεκτό, και συµφωνήθηκε το νέο 

χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου. Εντός του Νοεµβρίου του 2018 το Αιολικό Πάρκο 

του έργου τέθηκε σε δοκιµαστική λειτουργία, ολοκληρώθηκαν οι δοκιµές και ξεκίνησε η 

ηµιεµπορική λειτουργία του έργου. Το σύνολο του έργου αναµένεται να ολοκληρωθεί, να 

συνδεθεί µε το ηλεκτρικό δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ και να λειτουργεί «χειροκίνητα» εντός του 
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Απριλίου 2019. Η αυτοµατοποιηµένη λειτουργία του Έργου αναµένεται να ολοκληρωθεί τον 

Ιούνιο 2019. 

 

Έρευνα, Ανάπτυξη και Εκµετάλλευση Γεωθερµικού ∆υναµικού 

Η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ έχει µισθώσει από το Ελληνικό ∆ηµόσιο τα δικαιώµατα Έρευνας και 

∆ιαχείρισης του Γεωθερµικού ∆υναµικού σε τέσσερις (4) δηµόσιους µεταλλευτικούς χώρους: α) 

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

αποκλειστικά δικαιώµατα Έρευνας και ∆ιαχείρισης, η θυγατρική ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 

αναζήτησε Στρατηγικό Εταίρο για την από κοινού εκµετάλλευση του γεωθερµικού δυναµικού 

των ανωτέρω περιοχών µέσω διεθνούς διαγωνισµού. Η κατάθεση δεσµευτικών προσφορών 

ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2018 και ανακοινώθηκαν ο υψηλότερα προσφέρων και ο 

αναπληρωµατικός προσφέρων το Σεπτέµβριο του 2018. Η τελική ανακήρυξη του 

«Προτιµώµενου Εταίρου» θα πραγµατοποιηθεί µόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των 

απαραίτητων εγκρίσεων, όπως προβλέπονται από τον νόµο και την εταιρική δοµή της ∆ΕΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 

 

Έργο Βιοµάζας στο Αµύνταιο Φλώρινας 

Η διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Στρατηγικού Εταίρου για το έργο «Εγκατάσταση και 

Λειτουργία Σταθµού Καύσης Βιοµάζας για παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας» στο 

Αµύνταιο της Φλώρινας είναι σε εξέλιξη.  

 

Ανακατασκευή (Repowering) ΜΥΗΣ Λούρου 

Οι εργασίες ανακατασκευής του ΜΥΗΣ Λούρου είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο νέος ανακαινισµένος 

σταθµός αναµένεται να τεθεί σε ηµιεµπορική λειτουργία κατά το δεύτερο τρίµηνο του έτους 

2019. Η Σύµβαση για τη ∆ιασύνδεση του ΜΥΗΣ µε το ∆ίκτυο Μέσης Τάσης της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

ολοκληρώθηκε στις 15.2.2019 

 

Ανακατασκευή (Repowering) 9 Α/Π στο Αιγαίο και Κατασκευή νέου Α/Π στο Τηγάνι 

Μυκόνου 

Κατά το 2018 αποξηλώθηκαν τα παλαιά Α/Π και ξεκίνησε η εκτέλεση Σύµβασης µε αντικείµενο 

τη Μελέτη, Προµήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία ∆έκα (10) Αιολικών 

Πάρκων στο Αιγαίο, συνολικής ισχύος 19,80 MW και συνολικό προϋπολογισµό 28,1 εκ. ευρώ. 
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Πρόκειται για τα Α/Π:  Σιγρί Λέσβου, Άγ. Ιωάννης Καρπάθου, Βίγλα Λήµνου, Ποταµιά Χίου, 

Προφήτης Ηλίας Ψαρά, Μελανιάς Χίου, Πυθαγόρειο Σάµου, Περδίκι Ικαρίας, Μαρµάρι Εύβοιας 

και Τηγάνι Μυκόνου. Επίσης, εκτελείται η σύµβαση για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων 

Υποδοµής των Αιολικών Πάρκων µε συνολικό προϋπολογισµό 5,9 εκ. ευρώ. Τα αιολικά πάρκα 

Αγ. Ιωάννης Καρπάθου, Περδίκι Ικαρίας και Πυθαγόρειο Σάµου βρίσκονται ήδη σε δοκιµαστική 

λειτουργία από 28/3/2019, 22/3/2019 και 28/3/2019 αντίστοιχα. Τέλος, τα αιολικά πάρκα 

Ποταµιά Χίου, Προφήτης Ηλίας Ψαρών και Μελανός αναµένεται να ηλεκτριστούν µέχρι τον 

5/2019.  

Ανακατασκευή (Repowering) Α/Π Μονής Τοπλού Σητείας - Κρήτη: 

Ολοκληρώθηκε η αποξήλωση του Α/Π στη Μονή Τοπλού Κρήτης, και είναι σε εξέλιξη οι 

Συµβάσεις α) για τα έργα υποδοµής. β) για τη Μελέτη, Προµήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση 

και θέση σε Λειτουργία του Αιολικού Πάρκου, συνολικής ισχύος 7,50 MW, στη θέση 

Παλαιόπυργος - Περδικιές Μονής Τοπλού Σητείας Κρήτης. 

 

Προκήρυξη διαγωνισµών για νέα Α/Π 

Α/Π στον Αέρα Καρδίτσας 

Εντός του 2018 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισµός για τη Μελέτη, Προµήθεια, Μεταφορά, 

Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία ενός (1) Αιολικού Πάρκου στις θέσεις «Αέρας» του ∆ήµου 

Μουζακίου και «Αφεντικό» του ∆ήµου Αργιθέας και Ενός (1) κέντρου υψηλής Τάσης 400/20 Κν, 

Ισχύος 100 Mva κλειστού τύπου µε εξοπλισµό µόνωσης αερίου στη θέση «∆ιάσελο-Πρ. Ηλίας» 

του ∆ήµου Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας. Το έργο είναι συνολικής ισχύος 27,6 MW και  η 

κατασκευή του ξεκίνησε στις αρχές του 2019. 

Α/Π Ξερακιάς Κεφαλονιάς 

Τον Ιούλιο του 2018 προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τη «Μελέτη, Προµήθεια, Μεταφορά, 

Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία ενός (1) αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 10 MW στη 

θέση Ξερακιάς ∆ιλινάτων του δήµου Κεφαλονιάς, περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Ο διαγωνισµός 

είναι σε εξέλιξη. 

Α/Π Μαµάδος Τήνου 

Εντός του 2019 αναµένεται να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισµός για το Α/Π στο Μαµάδο 

Τήνου, καθώς ο διαγωνισµός που είχε προκηρυχθεί τον Αύγουστο του 2017 κηρύχθηκε 

άγονος. 
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Κατασκευή ΜΥΗΣ Σµοκόβου II 

Στις 10.12.2018 ελήφθησαν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ τέσσερις (4) προσφορές για τη ∆ιακήρυξη 

0039/18/5200 - Κατασκευή του ΜΥΗΕ Σµόκοβο ΙΙ (3.2MW – Π/Υ 4,55 εκ.€)). 

Ο διαγωνισµός είναι σε εξέλιξη. 

 

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).. Κατά την 31.12.2018 δεν έχει γίνει χρήση του συγκεκριµένου δανείου. Επίσης, το 

Σεπτέµβριο του 2018 υπεγράφη η Σύµβαση Κοινού Εµπραγµάτως Εξασφαλισµένου 

Οµολογιακού ∆ανείου, ποσού ως 17,5 εκ. ευρώ, από την Εθνική Τράπεζα. Έχει 

προγραµµατιστεί κατά το 1ο τετράµηνο του 2019 να γίνει  η πρώτη εκταµίευση από τις ως άνω 

δύο τράπεζες. 

Συµπράξεις  

Το  2018 ξεκίνησε η λειτουργία του ΜΥΗΣ ισχύος 1,2 MW στην τοποθεσία Τσάι του νοµού 

Ξάνθης, σε σύµπραξη µε την ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

 

42. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Με την από 30/11/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η έναρξη της 

διαδικασίας συγχώνευσης της Εταιρείας µε απορρόφηση από την ∆ΕΗ Α.Ε και ηµεροµηνία 

ισολογισµού µετασχηµατισµού 31/12/2018. Επίσης µε την από 29/3/2019 απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η σύσταση ενεχύρου επί του συνόλου του µετοχικού 

κεφαλαίου της ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε κυριότητας ∆ΕΗ Α.Ε., και την αναστολή οιασδήποτε 

περαιτέρω νοµικής ενέργειας για την πρόοδο ή και την ολοκλήρωση του εταιρικού 

µετασχηµατισµού (συγχώνευση µε απορρόφηση) µεταξύ της ∆ΕΗ Α.Ε και της ∆ΕΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 

Εκτός των ανωτέρω δεν υπήρξαν γεγονότα µετά την 31.12.2018 που να έχουν σηµαντική 

επίδραση στην οικονοµική θέση της Εταιρείας. 
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Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 1 έως 92 συντάχθηκαν σύµφωνα 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 

και υπογράφονται για λογαριασµό αυτού από τους: 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Παναγιωτάκης Εµµανουήλ Α∆Τ ΑΗ138049 

 

 

 

 

 

 

Αναπλ. ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος  

Στέλλα Κοβλακά Α∆Τ ΑΜ139882 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννου ∆ηµόκριτος Α∆Τ ΑΕ678875 

Οικονοµολόγος – Φοροτέχνης 

Λογιστής Α’ Τάξης, ΑΜ 101625 

 

 

 

 

 


