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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
δ.τ. ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1 – 31/12/2020 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε προς  έγκρισή σας, σύμφωνα με τον  Ν. 4548/2018 άρθρο 
150 καθώς και σύμφωνα με το Καταστατικό της “Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., (εφεξής «Εταιρεία»), τις 
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση του έτους 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και τις 
επισημάνσεις μας για την ανωτέρω περίοδο.  

Η Εταιρεία συνέταξε τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στην παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα 
που σημειώθηκαν κατά το έτος 2020 και η επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις, οι κύριοι 
κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, καθώς και οι προοπτικές για το έτος 
2021.  

 

I. Επισκόπηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 

O Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας για το έτος 2020 ανήλθε σε €30,4 εκ. έναντι €26,6 εκ. το 
έτος 2019, αυξημένα κατά €3,8 εκ. (14%). 

Τα προ Φόρων Κέρδη το 2020 ανήλθαν σε €6,1 εκ. έναντι €11,6 εκ. το 2019, μειωμένα κατά 
€5,5 εκ. (47,41%), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €5,4 εκ. έναντι €9,5 εκ. 
το 2019, μειωμένα κατά €4,1 εκ. (43,16%). 
 

Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) το 2020 διαμορφώθηκαν σε €18,8 
εκ. έναντι €18,9 εκ. το 2019, μειωμένα κατά €0,1 εκ. (0,5%).  
 
Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 61,68%, σε σύγκριση με 71,21% το 2019. 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης για τις χρήσεις 
2020 και 2019 σε εταιρικό επίπεδο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 2020 2019 

Κύκλος  Εργασιών € 30,4 εκ. € 26,6 εκ. 

EBITDA € 18,8 εκ. € 18,9 εκ. 

Περιθώριο  EBITDA 61,68% 71,21% 

Κέρδη προ φόρων € 6,1 εκ. € 11,6 εκ. 

Κέρδη μετά από φόρους € 5,4 εκ. € 9,5 εκ. 
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Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για την χρήση 2020 έχουν ως εξής: 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

    31/12/2020   31/12/2019 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
  27,35%   15,67% 

Σύνολο ενεργητικού 

          

          

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
  72,65%   84,33% 

Σύνολο ενεργητικού 
 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και 
πάγιο ενεργητικό. 

 

Ίδια κεφάλαια 
  193,98%   346,64% 

Σύνολο υποχρεώσεων 

 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας 
 

Σύνολο υποχρεώσεων 
  34,02%   22,39% 

Σύνολο παθητικού 

          

          

Ίδια κεφάλαια 
  65,98%   77,61% 

Σύνολο παθητικού 
 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 
 

Ίδια κεφάλαια 
  90,82%   92,04% 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού της 
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια 
 

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

    31/12/2020   31/12/2019 

Κέρδη εκμετάλλευσης 
  14,52%   35,62% 

Κύκλος  Εργασιών 

          

          

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 
  17,81%   35,89% 

Κύκλος  Εργασιών 

     

          

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 
  1,41%   2,96% 

Σύνολο ενεργητικού 

          

          

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 
  2,14%   3,81% 

Ίδια κεφάλαια 
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Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

  
  

31/12/2020   31/12/2019 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

  5,47   4,77 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 
Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 

Χρηματικά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα   4,08   3,55 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 
Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας 
καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

II. Εξέλιξη δραστηριοτήτων και σημαντικά γεγονότα 
 

Παραγωγή 
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2020 ανήλθε σε 297.337 MWh έναντι 259.427 MWh 
το 2019.  
 
Το 2020 η Εταιρεία συμμετείχε στην αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με 23 αιολικά 
πάρκα συνολικής ισχύος 58,97 MW και παραγωγή 157 GWh, 28 φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
συνολικής ισχύος 1,32 MW και παραγωγή 2 GWh,  13 ΜΥΗΣ συνολικής ισχύος 57,42 MW και 
παραγωγή 136 GWh και ένα Υβριδικό έργο ισχύος 6,85 MW με παραγωγή 2 GWh. 
 
Επενδυτική δραστηριότητα 
Κατά το 2020 η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας εξελίχθηκε ως εξής: 
 
Ανακατασκευή (Repowering) Αιολικών Πάρκων  
Τον Δεκέμβριο του 2020 ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή και τέθηκε σε λειτουργία το Α/Π 
Μελανιός Χίου, ισχύος 2,7 MW. Η ανακατασκευή του Α/Π Βίγλα Λήμνου αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του α΄ εξαμήνου του 2021.  
 
Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Α/Π) Αγία Τριάδα στο Πυθαγόρειο Σάμου  
Εντός του 2020 ολοκληρώθηκε και ηλεκτρίστηκε το Αιολικό Πάρκο ισχύος 0,6 MW στην Αγία 
Τριάδα Πυθαγορείου Σάμου. 

Ανακατασκευή (Repowering) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) Λούρος 
Ο ΜΥΗΣ τέθηκε σε ημι-εμπορική λειτουργία στις 09.07.2020 με αρχικά περιορισμένη ισχύ 
(5MW), βάσει απαίτησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και μέχρι την ανακαίνιση του Υποσταθμού Λούρου, 
για την πλήρη απορρόφηση ισχύος του ΜΥΗΣ (8,7MW). 
Στις 09.11.2020 ολοκληρώθηκε η ημι-εμπορική λειτουργία (διάρκειας 4 μηνών) και ξεκίνησε η 
εμπορική λειτουργία του Έργου, που διαρκεί έως τις 09.11.2021 (περίοδος εγγύησης 12 μήνες). 
Παράλληλα, είναι υπό εκτέλεση οι εργασίες ανακατασκευής του παρακείμενου Υποσταθμού 
Λούρου, με επαύξηση ισχύος στα 40/50MVA.  
Η νέα πύλη στον Υποσταθμό Λούρου (έργα ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) που αφορά στον ΜΥΗΣ Λούρος 
ενεργοποιήθηκε στις 05.12.2020 και ο ΜΥΗΣ τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία στις 07.12.2020, με 
ευνοϊκές υδρολογικές  συνθήκες και χωρίς τους περιορισμούς ισχύος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα είναι υπό εκτέλεση οι εργασίες αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
(Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου, Ψηφιακά Φερέσυχνα, Κυματοπαγίδες, κ.α.) στον Υδροηλεκτρικό 
Σταθμό Λούρου, η ολοκλήρωση των οποίων προσδιορίζεται προς το β΄ τρίμηνο του 2021. 
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Ανακατασκευή (Repowering) Αιολικού Πάρκου (Α/Π) Μονής Τοπλού Σητείας - Κρήτη 
Είναι σε εξέλιξη η Σύμβαση για τη Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε 
Λειτουργία του νέου Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 6,00 MW. Εντός του Μαΐου του 2020 
υπεγράφη η σύμβαση για τα έργα υποδομής και έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες κατασκευής 
του Πάρκου. Τον Ιανουάριο του 2021 εκδόθηκε η Οικοδομική Άδεια οπότε και αναμένεται να 
προχωρήσει η κατασκευή των θεμελίων. Η ηλέκτριση αναμένεται εντός του α΄ εξαμήνου του 
2021. 
Αιολικό Πάρκο (Α/Π) Ξερακιάς Κεφαλονιάς 
Ο διαγωνισμός για τη Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία ενός 
αιολικού πάρκου στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων του δήμου Κεφαλονιάς, περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων ολοκληρώθηκε και ανακηρύχθηκε ο ανάδοχος. Το νέο Αιολικό Πάρκο θα είναι συνολικής 
ισχύος 9,2 MW. 

Ο διαγωνισμός για τη Μελέτη και κατασκευή έργων υποδομής του ίδιου Αιολικού Πάρκου στη 
θέση Ξερακιάς Διλινάτων του Δήμου Κεφαλονιάς, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ολοκληρώθηκε και 
ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος. 

Τον Ιανουάριο του 2021 ξεκίνησε η ανέγερση του αιολικού πάρκου, η οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου του 2021. 

Αιολικό Πάρκο (Α/Π) Αέρας 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 Δήμου 
Μουζακίου και «Αφεντικό» του Δήμου Αργιθέας και ενός (1) Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης 
20/400kV κλειστού τύπου, με εξοπλισμό μόνωσης αερίου, ισχύος 100 MVA, στη θέση «Διάσελο-
Πρ. Ηλίας» του Δήμου Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας. Το Αιολικό Πάρκο θα είναι συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος 27,6 MW. Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2019, 
ωστόσο σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, 
που οφείλονταν στις χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για να εκδοθούν οι 
σχετικές άδειες. Πλέον έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και έχουν επανεκκινήσει σε πλήρη 
κλίμακα οι εργασίες κατασκευής. Η ηλέκτριση και η έναρξη της ημι-εμπορικής λειτουργίας 
προβλέπονται εντός του δ΄ τριμήνου του 2021. 
 
Κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) Σμόκοβο II 
H Σύμβαση με Κοινοπραξία για την Κατασκευή του ΜΥΗΕ Σμόκοβο ΙΙ (3,2 MW), είναι εν ισχύ 
από τις 17.10.2019. 
Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, είναι υπό εκτέλεση οι εργασίες εγκατάστασης του αγωγού 
προσαγωγής Φ1800 και η σκυροδέτηση της διώρυγας φυγής, της χοάνης προσαρμογής, των 
φρεατίων εξοπλισμού και του κτηρίου του ΜΥΗE.  
Ο Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός του Έργου (Υδροστρόβιλοι, Ηλεκτρογεννήτριες, Δικλίδες, 
Μετασχηματιστής Ισχύος, Πίνακες ΜΤ – ΧΤ, κ.α.) έχει κατασκευαστεί και προσωρινά 
αποθηκευτεί στο μηχανοστάσιο του ΜΥΗΣ Σμόκοβο Ι, ενώ αναμένεται η κατασκευή από τη 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των Έργων Σύνδεσης του ΜΥΗΕ στο Δίκτυο. Συνολικά, οι εκταμιεύσεις του Έργου 
προσεγγίζουν το 60% και η θέση του σε λειτουργία προσδιορίζεται προς το γ’ τριμήνου του 2021. 
 
Κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) Μακροχώρι II 
H Σύμβαση για την Κατασκευή του ΜΥΗΕ Μακροχώρι ΙΙ με τεχνική εταιρεία είναι εν ισχύ από τις 
3.6.2020. Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, είναι υπό εκπόνηση η Μελέτη Εφαρμογής του 
Έργου. 
 
Ανακατασκευή (Repowering) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) Βέρμιο 
Η Διακήρυξη για την Ανακαίνιση του ΜΥΗΣ Βέρμιο (ισχύος 1,96 MW και προϋπολογισμού 
4,05Μ€) έχει ολοκληρωθεί και έχει οριστεί οριστικός ανάδοχος. 
Η συμβασιοποίηση του Έργου προσδιορίζεται προς το δ’ τρίμηνο του 2021, παράλληλα με την 
αδειοδοτική ωρίμανσή του. Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα είναι υπό έκδοση η Άδεια Χρήσης 
Νερού και οι Οριστικοί Όροι Σύνδεσης, ενώ εκκρεμεί η Άδεια Εγκατάστασης και η Άδεια 
Δόμησης. 
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Κατασκευή Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ 
Α.Ε. 
Οι εργασίες για την κατασκευή του Φ/Β Σταθμού, από την 100% θυγατρική της ΔΕΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
ισχύος 14,99MW, με σταθερά συστήματα στήριξης των Φ/Β Πλαισίων και του Υ/Σ 20/150kV 
«Άγιος Χριστόφορος», ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα Μ/Σ ισχύος 20/25MVA, συνολικού 
προϋπολογισμού 9,7 εκ. ευρώ, στη θέση «Παλιάμπελα» του Νομού Κοζάνης, έχουν ήδη 
ξεκινήσει. Εκτιμάται ότι ο Φ/Β Σταθμός θα τεθεί σε ημιεμπορική λειτουργία τον Ιούλιο του 2021. 

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ 
Α.Ε. 
Οι εργασίες για την κατασκευή του Φ/Β Σταθμού, από την 100% θυγατρική της ΔΕΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
ισχύος 14,99MW, με ιχνηλάτες μονού άξονα για τη στήριξη των Φ/Β Πλαισίων και του Υ/Σ 
33/150kV «Χαραυγή», ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα Μ/Σ ισχύος 20/25MVA, συνολικού 
προϋπολογισμού 11,5 εκ. ευρώ, στη θέση «Ξηροπόταμος» του Νομού Κοζάνης, έχουν ήδη 
ξεκινήσει. Εκτιμάται ότι ο Φ/Β Σταθμός θα τεθεί σε ημιεμπορική λειτουργία το Σεπτέμβριο του 
2021. 

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ο Διαγωνισμός για την κατασκευή του Φ/Β Σταθμού, από την 100% θυγατρική της ΔΕΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύος 200MW, με 
ιχνηλάτες μονού άξονα για τη στήριξη των Φ/Β Πλαισίων διπλής όψης, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 110,2 εκ. ευρώ, στη θέση «Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας» του Νομού 
Κοζάνης έχει ολοκληρωθεί και έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος. 

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Σταθμών ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ο Διαγωνισμός για την κατασκευή των Φ/Β Σταθμών, από τις 100% θυγατρικές της ΔΕΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.,  «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 
ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύος 39MW και 11ΜW αντίστοιχα, με ιχνηλάτες μονού 
άξονα για τη στήριξη των Φ/Β Πλαισίων διπλής όψης, και ενός Υ/Σ 33/150kV, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 30,7 εκ. ευρώ, στη θέση «Μεγάλες Λάκκες» του Νομού Αρκαδίας, βρίσκεται 
σε φάση αξιολόγησης για την ανάδειξη αναδόχου.  

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα συμμετάσχει 
στην αγορά με τον αντίστοιχο Φ/Β Σταθμό, ισχύος 39MW, στο πλαίσιο του Target Model, μέσω 
της σύναψης διμερούς σύμβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (bilateral PPA), ενώ η 
εταιρεία «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει εξασφαλίσει Τιμή Αναφοράς για 
τον αντίστοιχο Φωτοβολταϊκό Σταθμό, ισχύος 11MW, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής της στη 
Διαγωνιστική Διαδικασία της ΡΑΕ τον Ιούλιο του 2020. 

Υβριδικό Έργο Ικαρίας 
Το υβριδικό έργο της Ικαρίας, ο «Ναέρας», συνολικής ισχύος 6,85 MW, εγκαινιάστηκε στις 5 
Ιουνίου του 2019. Το σύνολο του έργου έχει συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και 
λειτουργεί από τις αρχές του έτους 2019. Η αυτοματοποιημένη λειτουργία του Έργου αναμένεται 
να ολοκληρωθεί εντός του α’ τριμήνου του 2021. 
 
Διαγωνισμοί για νέα  Αιολικά Πάρκα 

Αιολικό Πάρκο (Α/Π) Μαμάδος Τήνου 
Ο διαγωνισμός για τη Μελέτη,  Αδειοδότηση,  Προμήθεια,  Μεταφορά, Eγκατάσταση   και   θέση   
Σε   Λειτουργία    ενός   (1) Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 4,5 MW στη Θέση Μαμάδος  της  
Δημοτικής  Κοινότητας  Πάνορμου, του Δήμου Τήνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με 
απόφαση ΔΣ 402/3/11.03.2021 (εισήγηση 8/09.03.2021) ματαιώθηκε. 
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Εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου (45%) δύο εταιρειών (SPVs) της VOLTERRA Α.Ε. 
Το 2019, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. προχώρησε σε εξαγορά του 45% του μετοχικού κεφαλαίου 
δυο εταιρειών (SPVs) και πιο συγκεκριμένα της VOLTERRA K-R Α.Ε. και της VOLTERRA 
ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.  
Η εταιρεία VOLTERRA K-R Α.Ε. έχει θέσει σε λειτουργία δύο αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 
16MW στη θέση Κουρομάντρι-Ριγανόλακκα του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Η VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ Α.Ε. κατασκευάζει ένα αιολικό πάρκο 
ισχύος 42,9MW στη θέση Κάστρο Λυκοβούνι, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας και ένα αιολικό πάρκο ισχύος 10,8MW στη θέση Αμπέλια–Πλατανάκια, του Δήμου 
Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Η κατασκευή του πάρκου αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του 2021. 
 
Έρευνα, Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Δυναμικού 
Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. έχει μισθώσει από το Ελληνικό Δημόσιο τα δικαιώματα Έρευνας 
και Διαχείρισης του Γεωθερμικού Δυναμικού σε τέσσερις (4) δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους: 
α) Μήλου-Κιμώλου-Πολυαίγου, β) Νισύρου, γ) Λέσβου και δ) Μεθάνων. Διατηρώντας τα 
αποκλειστικά δικαιώματα Έρευνας και Διαχείρισης, η θυγατρική ΔΕΗ 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. Το Μάρτιο του 2020 εγκρίθηκε από 
το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η ίδρυση από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. 
θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «Γεωθερμικός Στόχος ΙΙ Α.Ε.», η οποία θα αναλάβει την 
ανάπτυξη γεωθερμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής στις εν λόγω περιοχές. Επίσης, με το 
άρθρο 103 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92/7.5.2020) παρατάθηκε η διάρκεια των αρχικών 
ανωτέρω μισθώσεων κατά πέντε έτη. 
Κατόπιν των δύο ανωτέρω εγκρίσεων (ίδρυση θυγατρικής και παράταση της διάρκειας των 
μισθώσεων), το ΔΣ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 
25.6.2020, την ανακήρυξη της εταιρείας HELECTOR S.A. ως «Προτιμώμενου Εταίρου». Η 
συμφωνία θα ολοκληρωθεί κατόπιν της έγκρισης από την επιτροπή ανταγωνισμού. 
 
Έργο Βιομάζας στο Αμύνταιο Φλώρινας 
Το συγκεκριμένο έργο είχε αποφασιστεί να υλοποιηθεί μέσω στρατηγικής συνεργασίας. H πρώτη 
φάση (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, RfI) του διεθνούς διαγωνισμού επιλογής 
Στρατηγικού Εταίρου για το έργο «Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμού Καύσης Βιομάζας για 
παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας» στο Αμύνταιο της Φλώρινας ολοκληρώθηκε το 
2018. Επειδή από τότε η οργάνωση της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού (Πρόσκληση 
κατάθεσης Δεσμευτικών Προσφορών, RfP) δεν προχώρησε, εξετάζεται πλέον η ακύρωση του 
διαγωνισμού και η υλοποίηση του έργου από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ με ίδια μέσα, χωρίς τη 
συμμετοχή Στρατηγικού Εταίρου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συνεργασία με εξειδικευμένα 
τμήματα του Ομίλου ΔΕΗ, όπως η Διεύθυνση Μελέτης & Κατασκευής Θερμοηλεκτρικών έργων 
της ΔΕΗ (ΔΜΚΘ) και η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας (ΛΚΔΜ). 
 
Διεθνείς Συνεργασίες με Επιχειρηματικούς Ομίλους για την από κοινού ανάπτυξη έργων 
ΑΠΕ 
Ο Όμιλος ΔΕΗ υπέγραψε το Μάρτιο του 2020 μνημόνιο συνεργασίας με την RWE Renewables 
GmbH για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα μέσω της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής απολιγνιτοποίησης, αλλά και της ευρύτερης στροφής του στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Τον Φεβρουάριο του 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε το Συμφωνητικό 
Συνεργασίας (Head of Terms), μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και της RWE Renewables 
GmbH, με σκοπό την από κοινού συνεισφορά και υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών 
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έως 2 GW μέσω κοινού επενδυτικού οχήματος (JVCo). Τα 
ποσοστά συμμετοχής στο κοινό επενδυτικό σχήμα θα είναι 51% για την RWE Renewables 
GmbH και 49% για την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. 



                

 
9 

 

Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων  
Κατά το 2020 εκταμιεύτηκαν τα ποσά των 51 εκ. ευρώ και 2 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε αντίστοιχα, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων της Εταιρείας. 
 
 
III. Δρώσα Οικονομική Μονάδα (Going Concern)  

Το Διοικητικό 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, 

• Την ενίσχυση της ρευστότητας με δανεισμό ύψους 85 εκ. ευρώ όπως αναφέρεται στη 
σημείωση «Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων», 

• τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και την υγιή χρηματοοικονομική της 
κατάσταση και το γεγονός ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές δημοσιονομικές 
αποκλίσεις που θα επιδράσουν αρνητικά στην ομαλή λειτουργία της από την εν εξελίξει 
πανδημία (COVID–19) 

• το γεγονός ότι παρόλη τη δυσμενή συγκυρία της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 
λόγω της πανδημίας, η παραγωγή της Εταιρείας και ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκαν 
κατά 14% το 2020 σε σχέση με το 2019. 

• ο 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 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.  

 

IV. Ίδιες Μετοχές και Χρηματοπιστωτικά μέσα 
 

Η Εταιρεία, 

• Δεν κατέχει Ίδιες Μετοχές. 

• Συμμετέχει σε 100% ιδιοκτησίας της, θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και στο 
μετοχικό κεφάλαιο 15 ανώνυμων εταιρειών κατά κανόνα άμεσα, με ποσοστά 45% έως 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. 

• Κατέχει μετοχές της Τράπεζας Αττικής. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στη σημείωση 
20 των Οικονομικών Καταστάσεων. 

• Κατέχει ομολογίες της Τράπεζας Χανίων και της συγγενούς εταιρείας ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στη σημείωση 25 των Οικονομικών 
Καταστάσεων. 
 

V.  Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης 
Κατά το 2020 η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. 
 
VI. Σημαντικότερες Αβεβαιότητες - Κίνδυνοι 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας εκτίθενται σε αβεβαιότητες και διάφορα είδη κινδύνων. Δυνητικά 
οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι ενδέχεται να  επιδράσουν στις εργασίες και στην οικονομική 
κατάσταση της Εταιρείας. Οι σημαντικότερες αβεβαιότητες και κίνδυνοι είναι οι παρακάτω:    
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Κίνδυνος Μακροοικονομικού και Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος στην Ελλάδα  

Το 2020 καθορίστηκε από την υγειονομική κρίση COVID-19 η οποία είχε σημαντική αρνητική 
επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδος, όπως και στις υπόλοιπες οικονομίες του 
κόσμου. Η πανδημία ανέκοψε την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας που είχε ξεκινήσει 
το 2017. Το 2020 η οικονομική δραστηριότητα υποχώρησε σημαντικά, με το ποσοστό μεταβολής 
του ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε -8,2% σε σχέση με το 2019, πρωτίστως λόγω της αρνητικής 
συμβολής των εξαγωγών υπηρεσιών. Η υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης συνέβαλε 
αρνητικά, αλλά η μείωση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών μετρίασε την ύφεση. 
 
Αναλυτικότερα, η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 5,2% το 2020 σε σχέση με το 2019, ως 
συνέπεια της πτώσης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και των περιοριστικών μέτρων 
που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της πανδημίας. Η δημόσια κατανάλωση σημείωσε αύξηση 
κατά 2,7% καθώς αυξήθηκαν οι δημόσιες δαπάνες, ειδικά στον κλάδο της υγείας για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι εξαγωγές παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά 21,7% εξαιτίας 
της ύφεσης του παγκοσμίου εμπορίου και της καθίζησης της τουριστικής κίνησης. Καθοριστική 
ήταν η πτώση στις εξαγωγές υπηρεσιών, καθώς η τουριστική ζήτηση υποχώρησε δραματικά 
λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις. Παράλληλα, και η ναυτιλιακή κίνηση παρουσίασε 
κάμψη λόγω της ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
μειώθηκαν κατά 6,8%. 
 
Η αγορά εργασίας επιδεινώθηκε λόγω της ύφεσης, καθώς η συνολική απασχόληση σημείωσε 
ετήσια μείωση κατά 1,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2019. Η κυβέρνηση έλαβε εγκαίρως μέτρα στήριξης της απασχόλησης και του εισοδήματος 
μετριάζοντας σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης στην απασχόληση. 
 
Ο πληθωρισμός σημείωσε σημαντική πτώση και από τον Απρίλιο του 2020 βρίσκεται σε 
αρνητικό έδαφος κυρίως λόγω της σημαντικής  πτώσης  των  τιμών  του πετρελαίου και των 
υπηρεσιών. Για το σύνολο του 2020 ο ετήσιος ρυθμός του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών  
Καταναλωτή  ανήλθε  σε -1,3%, ενώ μερική ανάκαμψη αναμένεται το 2021. 
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σχετίζεται με τη διάρκεια και την έκταση της πανδημίας του COVID-19  
σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Επιπλέον κίνδυνοι θα προέκυπταν από ενδεχόμενη αύξηση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων ως απόρροια της υποχώρησης της οικονομικής δραστηριότητας, 
από την περαιτέρω όξυνση των γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς και από την αβεβαιότητα που 
περιβάλλει την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). Αντίθετα, μια πιο θετική του αναμενομένου έκβαση θα μπορούσε να προκύψει από 
την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού μέσου 
ανάκαμψης (Next Generation EU) και από την ταχύτερη παραγωγή και διάθεση εμβολίων του 
COVID-19. 
 
Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Η κρίση του COVID-19 επηρέασε σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό 
σύστημα, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία του διαχειριστή του συστήματος ΑΔΜΗΕ. 
Συγκεκριμένα, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση το μηνιαίο δελτίο ενέργειας που εκδίδει 
ο ΑΔΜΗΕ κατέγραψε το 2020 σημαντική υποχώρηση της τάξης του 4,2% έναντι της ζήτησης του 
2019. Συγκεκριμένα κατά την περασμένη χρονιά η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε 
στις 49.931GWh, από 52.191GWh το 2019. Η υποχώρηση οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 
3,4% της ζήτησης στο δίκτυο (1471GWh) αλλά και κατά 7,7% στους πελάτες υψηλής τάσης 
(537GWh). Μεγάλη σε ποσοστό ήταν και η υποχώρηση της ζήτησης στα ορυχεία, 32,6% ή 
αλλιώς 171GWh, που αποτυπώνει τη σημαντική συρρίκνωση εν γένει της ηλεκτροπαραγωγής 
από λιγνίτη. 
Παρόλη τη δυσμενή συγκυρία της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της 
πανδημίας, η παραγωγή της Εταιρείας και ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκαν κατά 14% το 2020 
σε σχέση με το 2019. 
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Επίδραση Πανδημίας COVID-19 στην Εταιρεία 
H Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, έλαβε 
έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για την διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-
19, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων της, 
διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της, αλλά και περιορίζοντας στο 
ελάχιστο τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Τα μέτρα που έλαβε η Εταιρεία για την 
διαχείριση της πανδημίας είναι τα εξής: 

• Ενημέρωση του προσωπικού για την πανδημία και τους τρόπους πρόληψης και 
προστασίας 

• λήψη αυξημένων μέτρων υγιεινής και επίβλεψη της τήρησής τους, μέσω παροχής σαφών 
οδηγιών για την εφαρμογή των κανόνων ατομικής υγιεινής προς όλο το προσωπικό 

• διάθεση μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες και αντισηπτικά) 

• τακτικές απολυμάνσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας 

• διενέργεια COVID-19 Rapid tests σε υπαλλήλους και συνεργάτες 

• εφαρμογή απομακρυσμένης εργασίας 
 
Ρυθμιστικός κίνδυνος 
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπουν την αγορά 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, 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 Ηλεκτρικής Ενέργειας, 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 
Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τη διακύμανση της αξίας 
των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει η Εταιρεία. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς 
συνίσταται στην προσπάθεια της Εταιρείας να διαχειρίζεται και να ελέγχει την έκθεσή της σε 
αποδεκτά όρια. 
 
Κίνδυνος 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. Ο δανεισμός της Εταιρείας κατά το έτος 
2020 ανήλθε σε  99,2 εκ. ευρώ. Για τα 85 εκ. ευρώ που αφορούν σε χρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει επιλεγεί σταθερό επιτόκιο για χρονικό διάστημα 16 ετών 
(λήξης το 2036), ενώ για τα 14,2 εκ. ευρώ που προέρχονται από Ομολογιακό Δάνειο διάρκειας 
8 ετών (λήξης το 2026) και κάλυψης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, έχει επιλεγεί 
κυμαινόμενο επιτόκιο, η διακύμανση του οποίου μπορεί δυνητικά να εκθέσει την Εταιρεία σε 
επιτοκιακό κίνδυνο. Σε περίπτωση αύξησης/(μείωσης) των επιτοκίων κατά 0,5%, η επίδραση 
στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το 2020 θα είναι 66 χιλ. ευρώ. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Συναλλαγματικός είναι ο κίνδυνος που προκύπτει, όταν η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές 
ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου, υπόκεινται σε διακύμανση λόγω μεταβολών στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, μονό στην Ελλάδα, συνεπώς δεν 
εκτίθεται σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με οίκους του 
εξωτερικού, αφορούν κυρίως σε αγορές παγίων και αποθεμάτων και σε δανεισμό, όπου το 
νόμισμα διακανονισμού είναι το ευρώ και ως εκ τούτου δεν προκύπτει συναλλαγματικός κίνδυνος. 
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Πιστωτικός κίνδυνος 
Οι πελάτες της Εταιρείας είναι ο «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας ΑΕ» (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα και ο «Διαχειριστής ΑΠΕ & 
Εγγυήσεων Προέλευσης» (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Δυνητικός 
πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να προκύψει σε περίπτωση αδυναμίας των αντισυμβαλλόμενων 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  
 

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 τυχών 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 
Τα υπό κατασκευή έργα της Εταιρείας ασφαλίζονται από τους εργολάβους/αναδόχους των έργων 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους και μέχρι την ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων αυτών 
από την Εταιρεία.  
Η Εταιρεία ασφαλίζει τις παραγωγικές της μονάδες έναντι αστικής ευθύνης, ήτοι για ζημιές από 
ατυχήματα (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που τυχόν προξενηθούν από 
άδικες πράξεις ή παραλείψεις, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες έργων έχει προβεί και σε 
ασφάλιση για μηχανικές βλάβες. Η Εταιρεία οφείλει να ασφαλίζει τα χρηματοδοτημένα έργα της, 
σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους των δανείων που έχει λάβει.   
 

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.  
 
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 και 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.  

 

VII. 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.   
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Κατά το 2020 η  Εταιρεία 

• Απασχόλησε 59 άτομα, εκ των οποίων 33 άτομα είναι Άνδρες (55,9%) και 26 άτομα είναι 
Γυναίκες (44,1%). Τα 49 άτομα από αυτά, είναι εργαζόμενοι της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ενώ 
τα 10 άτομα είναι εργαζόμενοι σε διάθεση από τη μητρική εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. 

• Διέθεσε για Δωρεές και Χορηγίες σε κοινωνικές ομάδες ποσό 16 χιλ. ευρώ. 

Η Εταιρεία είναι Μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων «CEASE». Το Νοέμβριο του 2018 υπέγραψε τη Χάρτα των 
Επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών.  

 

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα 

Η Εταιρεία εφαρμόζει Περιβαλλοντική Πολιτική. Ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα 
κατόπιν έγκρισης των νομοθετικά οριζόμενων περιβαλλοντικών όρων. Η κύρια συνεισφορά της 
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 CO2. 
Επιπλέον, δεσμεύεται με περιβαλλοντική πολιτική, η οποία καθορίζει τις αρχές, τους στόχους και 
τα ειδικά μέτρα εφαρμογής της. Η περιβαλλοντική πολιτική στοχεύει στα παρακάτω: 
1. Να βελτιωθεί η εταιρική οικολογική απόδοση. 
2. Να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 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 2019, η Εταιρεία υπέγραψε Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ), η 
οποία επίλυσε μέρος των εργασιακών θεμάτων και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη 
σύναψη ΕΣΣΕ που θα καλύπτει το σύνολο της εργασιακής σχέσης. 

Επίσης, κατά το 2020 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 2020 δεν σημειώθηκε 
ατύχημα ή ασθένεια στο προσωπικό. Επίσης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης και του 
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα 
από τη νομοθεσία μέτρα, με εφαρμογή του συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας και 
λαμβάνοντας όλα τα μέτρα που καθιστούν την εργασία στο χώρο της ασφαλή για τους 
εργαζομένους της. 

Συστήματα επιλογής προσωπικού και εκπαίδευση 

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού γίνονταν μέχρι 31.12.2020 με βάση τα 
απαιτούμενα για τη θέση προσόντα, μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ (Εφαρμογή του 
Ν.4643/2019). 

Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της με σεμινάρια που 
διοργανώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του προσωπικού. Κατά το 2020, η Εταιρεία 
ενθάρρυνε την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και τη συμμετοχή του σε συνέδρια. Η 
συνολική δαπάνη για την επιμόρφωση ανήλθε σε 44 χιλ. ευρώ. 
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Σύστημα αξιολόγησης προσωπικού   
Η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, το οποίο και εφαρμόζεται 
ετησίως. Το Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων 
της Εταιρείας και παράλληλα ενθαρρύνει τον κάθε εργαζόμενο να φτάσει στο καλύτερο δυνατό 
επίπεδο απόδοσης, αυξάνοντας την εργασιακή ικανοποίηση, την παρακίνηση και την αφοσίωση 
προς την Εταιρεία. 

Ενημέρωση των εργαζομένων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε εσωτερική πλατφόρμα (intranet), στην οποία είναι 
αναρτημένες μεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά με τα έργα της Εταιρείας, με δημοσιεύματα που 
αναφέρονται στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, τη ΔΕΗ και εν γένει τις εξελίξεις στην ενέργεια και 
ειδικότερα στις ΑΠΕ,  καθώς και  τις εταιρικές πολιτικές που έχει θεσπίσει η Εταιρεία.  
 

VIII. Υποκαταστήματα της Εταιρείας 
Η Εταιρεία διατηρεί 70 υποκαταστήματα στους σταθμούς ΑΠΕ ανά την Ελλάδα. 
 
IX. Προβλεπόμενη εξέλιξη 

Βασικός στόχος της Εταιρείας είναι η συνεχής και υπεύθυνη ανάπτυξη μέσα από συνεχόμενες 
επενδύσεις διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητά της.  Η ανακατασκευή παλαιών και η 
ανάπτυξη νέων έργων, σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας, θα της δώσουν μεγάλη 
ώθηση και προβλέπεται ότι κατά την επόμενη τριετία, η Εταιρεία θα τετραπλασιάσει τουλάχιστον 
τα ΜW στο χαρτοφυλάκιό της. Επίσης, οι συμπράξεις με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για την 
ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, αντικατοπτρίζει τη δυναμική της Εταιρείας.  

 
Εντός του έτους 2021, πρόκειται: 

• να ολοκληρωθεί η κατασκευή των Φωτοβολταϊκών Σταθμών από τις 100% θυγατρικές 
εταιρείες «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε.» (14,99 MW) και «ΗΛΙΑΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.» (14,99 MW) 

• να ξεκινήσει η κατασκευή των φωτοβολταϊκών σταθμών από τις 100% θυγατρικές εταιρείες 
«ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.» (200 MW), «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.» (39 MW) και 
«ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.» (11 MW). 

• να ολοκληρωθεί η κατασκευή των αιολικών πάρκων της εταιρείας 
«VOLTERRA  ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.», 

• να ολοκληρωθεί η κατασκευή των νέων αιολικών πάρκων στην Καρδίτσα (27,6 MW), την 
Κεφαλονιά (9,2 MW) και την Κρήτη (6 MW) 

• να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) Σμόκοβο ΙΙ 
(3,2 MW) 

 
 

X. Σημαντικές Συναλλαγές Μεταξύ Εταιρείας και Συνδεδεμένων Προσώπων 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24,  
πραγματοποιήθηκαν υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων το 
2020 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις 31.12.2020 για την Εταιρεία, που 
έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, εμφανίζονται στην σημείωση 21 των 
οικονομικών καταστάσεων. 
 

XI. Μέρισμα 
Για τη χρήση 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν θα προτείνει τη διανομή μερίσματος. 
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Αθήνα 22 Μαρτίου 2021 
 
 
 
 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Στάσσης Γεώργιος 
 ΑΔΤ Χ561072 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Ανώνυμη Εταιρεία 

Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, 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 Διαχείρισης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη 

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

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

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώμης 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

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

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

οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του 

διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 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 Δεοντολογίας. 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 
31Δεκεμβρίου 2019 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την από 16 Απριλίου 2020 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη. 
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας 
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 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. 
 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν 
την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην 
“Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.  
 
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες 
και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί 
αυτών. 
 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες 
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις 
που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με 
βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες 
σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός 
αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος 
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν 
από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε 
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται 
με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 
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Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 
τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 διοίκηση.  
 

• 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 Διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 
α)  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το 
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που 
έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020. 

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

Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»  και το περιβάλλον 
της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 
της Συμβουλίου  

 
 
 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 

 Βασίλης Καπλάνης 
 Α.Μ. ΣΟΕΛ 19321 
 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
 ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β, ΜΑΡΟΥΣΙ 
 151 25, ΑΤΤΙΚΗ 
 Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 

  
 
 

 

 

 



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημειώσεις   31.12.2020   31.12.2019 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό           

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 17   224.918.533   224.187.299 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 18   13.235.886   11.063.817 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 19   4.140.993   908.680 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 19   28.034.788   28.034.788 

Απαιτήσεις από ομολογιακά δάνεια στο αποσβέσιμο 
κόστος 

25   2.327.336   2.527.420 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 26   3.991.238   2.228.219 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 28   2.203.709   2.377.664 

Περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων 

20   220.028   371.396 

Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού     279.072.511   271.699.283 

            

Κυκλοφορούν ενεργητικό           

Αποθέματα 22   303.922   107.542 

Εμπορικές Απαιτήσεις 23   16.787.719   6.836.065 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 27   78.310.317   37.613.476 

Απαιτήσεις από ομολογιακά δάνεια στο αποσβέσιμο 
κόστος 

25   198.000   198.000 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 24   9.446.742   5.744.904 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού     105.046.700   50.499.987 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     384.119.211   322.199.269 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (συνέχεια) 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σημειώσεις   31.12.2020   31.12.2019 

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό Κεφάλαιο 29   95.402.521   95.402.521 

Αποθεματικά υπέρ το άρτιο     55.334.815   55.334.815 

Λοιπά Αποθεματικά 30   37.038.068   38.569.235 

Αποτελέσματα εις νέο     65.682.336   60.753.669 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων     253.457.740   250.060.240 

            

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 32   170.415   129.873 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16   9.091.626   10.869.500 

Επιχορηγήσεις 35   3.121.138   3.289.986 

Πρόβλεψη κόστους αποξήλωσης 33   1.272.462   871.717 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 37   96.484.205   45.030.298 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 28   1.212.710   1.358.540 

Λοιπές προβλέψεις     95.854                       -  

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων     111.448.410   61.549.914 

            

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Εμπορικές υποχρεώσεις 36   6.909.160   6.720.168 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανειακών 
υποχρεώσεων 

37   2.285.523   1.054.856 

Φόρος Εισοδήματος πληρωτέος 16   2.084.469                       -  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 28   240.871   222.460 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 34   7.693.038   2.591.631 

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων     19.213.061   10.589.115 

Σύνολο υποχρεώσεων     130.661.471   72.139.029 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     384.119.211   322.199.269 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ  
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

  Σημειώσεις 
  

01.01-
31.12.2020 

  
01.01-

31.12.2019 

Πωλήσεις           

Έσοδα από πώληση  ενέργειας 5   30.393.277   26.566.095 

Άλλα έσοδα     45.603   35.921 

      30.438.880   26.602.016 

Έξοδα            

Αμοιβές προσωπικού και λοιπών συνεργατών 6   3.179.320   2.802.690 

Αποσβέσεις 7    9.641.356   5.939.026 

Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης 10   2.358.811   1.681.267 

Φόροι και τέλη 11   379.338   601.957 

3% υπέρ OTA     882.985   769.775 

Παροχές τρίτων 12   688.287   575.950 

Αμοιβές τρίτων 13   1.589.829   845.794 

Προβλέψεις 14   (1.290.337)   (2.372.007) 

Ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία  

20 
  

151.367   (266.465) 

Ζημίες απομείωσης απαιτήσεων από ομολογιακά 
δάνεια 

25 
  

2.084   (49.345) 

Ζημιές απομείωσης ενσώματων ακινητοποιήσεων 17   4.720.265   3.512.744 

Λοιπά έξοδα / (έσοδα) 15   3.723.982   3.097.153 

Κέρδη εκμετάλλευσης     4.411.593   9.463.477 

Έσοδα συμμετοχών  19   2.165.989   1.390.705 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 8   1.001.406   1.148.858 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 9   (1.450.709)   (356.331) 

      1.716.686   2.183.232 

Κέρδη προ φόρων     6.128.279   11.646.709 

Φόρος εισοδήματος 16   (716.149)   (2.113.028) 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους     5.412.130   9.533.681 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

 

 

 

 



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ  
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

  Σημειώσεις 
  

01.01-
31.12.2020 

  
01.01-

31.12.2019 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους     5.412.130   9.533.681 

            

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

  
  

      

            

Aναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων Υπερτιμήσεις/(Απομειώσεις) 17, 30   (2.641.909)   9.390.628 

Φόρος που αναλογεί  16    634.058   (2.253.751) 

            

Αναλογιστικά κέρδη(ζημίες) επί προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών 

  
  

(8.921)        (16.279) 

Φόρος που αναλογεί     2.141              3.907  

Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή                      -        1.019.014  

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

  
  

(2.014.631)      8.143.519  

           

Σύνολο συγκεντρωτικών κερδών χρήσης μετά από φόρους     3.397.499     17.677.200  

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

24 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2020 – 31/12/2020 

 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά έκδοσης 
μετοχών υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Αποθεματικό 
Αναπροσαρμογής  

παγίων 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 95.402.521 55.334.815 3.258.565 31.270.626 48.136.665 233.403.192 

 Καθαρά κέρδη χρήσης                       -                                   -                           -                                   -  9.533.681 9.533.681 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) χρήσης, μετά από φόρους                       -                                   -                           -  8.193.583 (50.065) 8.143.518 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/ (ζημιές) χρήσης, μετά από φόρους                       -                                   -                           -  8.193.583 9.483.616 17.677.199 

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού                       -                                   -  153.406                                  -  (153.406)                               -  

Μερίσματα                       -                                   -                           -                                   -  (1.020.151) (1.020.151) 

Απόσυρση παγίων                       -                                   -                           -  (4.306.945) 4.306.945                               -  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 95.402.521 55.334.815 3.411.971 35.157.264 60.753.669 250.060.240 

              

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2020 95.402.521 55.334.815 3.411.971 35.157.264 60.753.669 250.060.240 

Καθαρά κέρδη χρήσης                        -                                   -                           -                                   -  5.412.130 5.412.130 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) χρήσης, μετά από φόρους                       -                                   -                           -  (2.007.851) (6.780) (2.014.631) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/ (ζημιές) χρήσης, μετά από φόρους                       -                                   -                           -  (2.007.851) 5.405.351 3.397.500 

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού                       -                                   -  476.684                                  -  (476.684)                               -  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 95.402.521 55.334.815 3.888.655 33.149.413 65.682.336 253.457.740 

  

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεω



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2020-31/12/2020 

    Σημειώσεις   31.12.2020   31.12.2019 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες           

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων       6.128.281   11.646.709 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για:             

Αποσβέσεις παγίων   7   9.810.204   6.135.205 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων   35   (168.848)   (196.179) 

Ζημίες από εκτίμηση/ διαγραφή παγίων   15   870.525   394.544 

Πιστωτικοί τόκοι και μερίσματα   8, 19   (3.167.395)   (2.438.590) 

Χρεωστικοί τόκοι   9   1.450.709   356.331 

Προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων   14   (222.497)   47.262 

Πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχών   14   (1.195.313)   (2.448.551) 

Λοιπές προβλέψεις    14   95.852                      -   

Ζημίες απομείωσης ενσώματων ακινητοποιήσεων   17   4.720.265   3.512.745 

(Κέρδη) / Ζημίες πρόβλεψης απομείωσης χρηματοοικονομικών 
απαιτήσεων 

      279.200   (409.992) 

Μεταβολή στην πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού  14, 32   31.621   29.282 

Έσοδο από αντιστροφή προεξόφλησης ομολογιακού δανείου 8                        -     (100.973) 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης     18.632.604   16.527.793 

(Αύξηση) / μείωση σε:             

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις       (1.821)   34.165 

Εμπορικές απαιτήσεις       (10.094.836)   7.188.590 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις       (3.308.906)   (1.750.266) 

Αποθέματα       (70.867)   97.853 

Αύξηση / (μείωση) σε:             

Εμπορικές υποχρεώσεις       188.992   (1.796.310) 

Δουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις (μη συμπεριλαμβανομένων των 
τόκων) 

    3.577.942   (4.132.270) 

Πληρωμές φόρων εισοδήματος                            -     (1.427.111) 

Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες     8.923.108   14.742.444 

Ταμειακές ροές από / (σε) επενδυτικές δραστηριότητες           

Είσπραξη τόκων και μερισμάτων       3.292.916   2.320.449 

Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 17, 18   (18.914.432)   (34.043.844) 

Καθαρή μεταβολή από απαίτηση ομολογιακού δανείου     198.000   548.061 

Πληρωμή μερισμάτων                            -     (1.020.151) 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και διαθέσιμα προς 
πώληση 

    (2.137.002)   (16.001.262) 

Καθαρές ταμειακές (εκροές) σε επενδυτικές δραστηριότητες     (17.560.518)   (48.196.747) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες           

Αναληφθέντα δάνεια       53.000.000   44.604.800 

Δεσμευμένες καταθέσεις       (2.433.169)   (3.484.360) 

Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων       (281.256)   (463.579) 

Πληρωμή τόκων       (951.324)   (119.702) 

Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

    49.334.251   40.537.159 

              

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων     40.696.841   7.082.856 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 27   37.613.476   30.530.620 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 27   78.310.317   37.613.476 

 

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

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το έτος 1998 με 
πεντηκονταετή διάρκεια. Σκοπός της εταιρείας είναι: 

i. η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, επίβλεψη, εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία, 
συντήρηση, επέκταση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων και σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οποιασδήποτε πηγής χωρίς 
περιορισμό στο ύψος του προϋπολογισμού αυτών, μετά των συναφών τους 
εγκαταστάσεων, καθώς και των μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα 
με τις δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας οποιασδήποτε μορφής. 

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

iii. η διαχείριση αποβλήτων γενικά. 

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

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

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

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

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

ix. η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της. 

x. η ίδρυση εταιρειών, ως και η με οποιονδήποτε τρόπο σύμπραξη ή και συμμετοχή σε 
κάθε είδους και εθνικότητας εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες οποιουδήποτε τύπου 
με όμοιους, συναφείς ή επ’ ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπούς, στην ημεδαπή ή 
και στην αλλοδαπή. 

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

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧA»), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB, και έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της 
χρήσης 2020, την 22 Μαρτίου 2021. Οι οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την αίρεση της 
έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους (εκτός 
από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 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 Δρώσα Οικονομική Μονάδα (Going Concern):  
Το Διοικητικό 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, 

• Την ενίσχυση της ρευστότητας με δανεισμό ύψους 85 εκ. ευρώ όπως αναφέρεται στη 
σημείωση «Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων», 

• τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και την υγιή χρηματοοικονομική της 
κατάσταση και το γεγονός ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές δημοσιονομικές 
αποκλίσεις που θα επιδράσουν αρνητικά στην ομαλή λειτουργία της από την εν εξελίξει 
πανδημία (COVID–19) 

• το γεγονός ότι παρόλη τη δυσμενή συγκυρία της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 
λόγω της πανδημίας, η παραγωγή της Εταιρείας και ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκαν 
κατά 14% το 2020 σε σχέση με το 2019. 

• ο 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 κατάλληλη 
βάση για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας οικονομικής 
μονάδας» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών 
από την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων.  

 

2.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε 
εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και 
παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται 
κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις 
εκτιμήσεις αυτές. Οι εκτιμήσεις βασίζονται στην εμπειρία της Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων 
των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό κανονικές 
συνθήκες. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου 
να ανταποκρίνονται στα δεδομένα που υπάρχουν και να συμπεριλαμβάνουν τους εκάστοτε 
κινδύνους. Οι σημαντικότερες κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με γεγονότα των οποίων η εξέλιξη 
θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά την 
επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο είναι τα εξής: 
 
Παροχές μετά τη συνταξιοδότηση 
Με την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Ν. 4491/1966 από το Ν.4533/2018 
(ΦΕΚ Α’ 7527/4/2018) καθώς και την σχετική κατάργηση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης 
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νόμου ή Κανονισμού Εργασίας με την οποία προβλεπόταν συμψηφισμός της αποζημίωσης 
απόλυσης εργαζομένου με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούται από τον οικείο ασφαλιστικό 
φορέα, η Εταιρεία (καθόσον αποτελεί θυγατρική της ΔΕΗ) καταβάλει αποζημίωση λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 15.000 (δεκαπέντε 
χιλιάδες Ευρώ) στους ασφαλισμένους που αποχωρούν λόγω καταγγελίας της συμβάσεως 
εργασίας, ή συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, ή άλλης αιτίας που ο νόμος ορίζει. 
Το ανωτέρω αποτελεί πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 
19. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία, υπολογισμένη στο τέλος 
κάθε χρήσης με τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων αποτελεί κόστος προϋπηρεσίας για υπηρεσία 
που παρασχέθηκε σε προηγούμενες χρονικές περιόδους. 
 
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, την αξία εν χρήσει, καθώς και την ύπαρξη 
τυχόν οικονομικής, λειτουργικής και φυσικής απαξίωσης των ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων. Επιπλέον, η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφορικά με την συνολική και 
εναπομείνουσα ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων, οι οποίες υπόκεινται σε περιοδική 
επανεξέταση. Οι συνολικές ωφέλιμες ζωές, όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί, περιλαμβάνονται 
παρακάτω: 

Κτίρια και Τεχνικά έργα 25 έως 50 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί 20 

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής 15 έως 40 

Σταθμοί παραγωγής ΑΠΕ 25 έως 35 

Μεταφορικά μέσα 15 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 έως 25 

Τέλη σύνδεσης σταθμών παραγωγής 20 

 
Απομείωση  μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  
Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εκτιμά την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης των 
μη κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων. Ο προσδιορισμός ύπαρξης ενδείξεων 
απομείωσης απαιτεί από τη Διοίκηση να προβεί σε εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις αναφορικά 
με εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες, το βαθμό στον οποίο επηρεάζουν την 
ανακτησιμότητα των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και κρίσεις αναφορικά με  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 υπολειμματικού κόστους αντικατάστασης, στα πλαίσια της οποίας έγιναν οι 
προσαρμογές που χρειάζεται, ώστε να αντανακλούν τη φυσική, λειτουργική και οικονομική 
απαξίωσή τους. 
 
Απομείωση συμμετοχών σε Θυγατρικές και Συγγενείς Επιχειρήσεις 
Η Εταιρεία αξιολογεί αν υπάρχει απομείωση των συμμετοχών τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Για 
το λόγο αυτό απαιτείται να εκτιμηθεί η αξία χρήσης κάθε μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. 
Η εκτίμηση της αξίας χρήσης απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει τις μελλοντικές ταμειακές ροές 
της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και να επιλέξει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, 
με βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω μελλοντικών ταμειακών ροών. 
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Κόστος αποξήλωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων  
Βάσει των διατάξεων του ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία», η αξία κτήσης ενός 
παγίου περιουσιακού στοιχείου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την αρχική εκτίμηση για τις 
απαιτούμενες δαπάνες αποξήλωσης και απομάκρυνσης του περιουσιακού στοιχείου αυτού. Οι 
δαπάνες αυτές ποσοτικοποιούνται και αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις», 
ενώ τυχόν μεταβολές της πρόβλεψης λόγω αλλαγής της εκτίμησης της Διοίκησης ακολουθούν τις 
διατάξεις της Διερμηνείας 1. Η Εταιρεία προβαίνει σε επανεκτίμηση της σχετικής υποχρέωσης όταν 
υπάρχουν ενδείξεις μεταβολής των παραδοχών με βάση τις οποίες σχηματίσθηκε η αρχική 
πρόβλεψη. 
 
Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης της γης, το κόστος αποξήλωσης 
του υφιστάμενου εξοπλισμού/ μηχανημάτων, κατεδάφισης των κτιρίων και περισυλλογής τυχόν 
αποβλήτων των παραγωγικών μονάδων. Κατά τον χρόνο αποξήλωσης και απομάκρυνσης αυτών 
ενδέχεται, το πραγματικό κόστος και  ο  χρόνος  έναρξης  και  λήξης  εκτέλεσης  των  σχετικών  
εργασιών  να  είναι  διαφορετικά  από  την  εκτίμηση  της Διοίκησης. 
 
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία για τον υπολογισμό της σχετικής πρόβλεψης προσδιόρισε το επιτόκιο 
προεξόφλησης που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του 
χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. 
 
Ειδικότερα, καθώς τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται με τη μέθοδο της 
αναπροσαρμογής, τυχόν μεταβολές στην εκτίμηση του κόστους αποξήλωσης μεταβάλλουν το 
πλεόνασμα ή το έλλειμμα αναπροσαρμογής που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως για το 
περιουσιακό στοιχείο, ώστε: 
 
Ι. μία μείωση της υποχρέωσης θα αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και θα αυξάνει το 
πλεόνασμα αναπροσαρμογής που περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια, με τη διαφορά ότι θα 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα στο μέτρο που αναστρέφει ένα έλλειμμα αναπροσαρμογής επί 
των περιουσιακών στοιχείων που προηγουμένως είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Στην 
περίπτωση που μια μείωση της υποχρέωσης υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε 
αναγνωριστεί αν τα περιουσιακά στοιχεία τηρείτο λογιστικά σύμφωνα με τη μέθοδο του κόστους, 
η υπέρβαση θα αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα. 
ΙΙ. μία αύξηση της υποχρέωσης θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, με τη διαφορά ότι θα 
αναγνωρίζεται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα και θα μειώνει το πλεόνασμα 
αναπροσαρμογής που περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια κατά την έκταση που υπάρχει πιστωτικό 
υπόλοιπο για τα περιουσιακά στοιχεία στο πλεόνασμα αναπροσαρμογής. 
 
Σε ότι αφορά την αποκατάσταση του περιβάλλοντος των υδροηλεκτρικών μονάδων, η Εταιρεία 
εκτιμά ότι το σχετικό κόστος σε παρούσες αξίες δεν είναι σημαντικό την 31 Δεκεμβρίου 2020 ως 
εκ τούτου δεν έχει σχηματίσει  κάποια  πρόβλεψη.  Ενδέχεται  στο  μέλλον  ο  πραγματικός  χρόνος  
έναρξης  εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και το κόστος αποκατάστασης να είναι διαφορετικός 
από την εκτίμηση της Διοίκησης. 
 
Προβλέψεις για κινδύνους από αγωγές τρίτων 
Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για κινδύνους που αφορούν σε αγωγές τρίτων κατά της 
Εταιρείας και  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, 



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ  
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά) 

30 
 

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.  
 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των ακόλουθων λογιστικών αρχών: 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης μειωμένες με τις 
επιχορηγήσεις που λαμβάνονται, με τις σωρευμένες αποσβέσεις και με τις τυχόν απομειώσεις της 
αξίας τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την 
απόκτηση των στοιχείων. Χρηματοοικονομικά έξοδα που προκύπτουν από δανεισμό κεφαλαίων 
που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση κατασκευής ή αγοράς  (στις περιπτώσεις στις οποίες 
μεσολαβεί σημαντική χρονική περίοδος προετοιμασίας από την απόκτηση έως τη χρήση για την 
οποία προορίζεται το πάγιο ή την πώλησή του) 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 3-5 χρόνια), 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η εύλογη αξία δε διαφέρει σημαντικά από το αναπόσβεστο 
υπόλοιπο. Η τελευταία εκτίμηση των παγίων διενεργήθηκε με βάση τα δεδομένα της 31 
Δεκεμβρίου 2019. 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 και τέλη σύνδεσης 
πάρκων παραγωγής ενέργειας. Αυτές επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον σωρευμένες 
αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις. 
 
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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Τέλη σύνδεσης πάρκων παραγωγής ενέργειας 
Τα τέλη σύνδεσης των πάρκων παραγωγής ενέργειας αφορούν συμμετοχή της Εταιρείας στις 
δαπάνες ανάπτυξης του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. Οι δαπάνες ανάπτυξης για ένα μεμονωμένο έργο 
αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν η Εταιρεία μπορεί να αποδείξει: 
 

• Την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου έτσι ώστε το 
περιουσιακό στοιχείο να είναι διαθέσιμο για χρήση ή πώληση  
• Την πρόθεσή να ολοκληρωθεί και την ικανότητα και πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει ή να 
πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο 
•  Πώς το περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
•  Την διαθεσιμότητα πόρων για την ολοκλήρωση του στοιχείου 
•  Την ικανότητα αξιόπιστης μέτρησης των δαπανών κατά την ανάπτυξη 
 

Η απόσβεση του στοιχείου ξεκινά όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και το στοιχείο είναι διαθέσιμο για 
χρήση. Κατά την περίοδο ανάπτυξης, το περιουσιακό στοιχείο ελέγχεται για απομείωση κάθε 
χρόνο. Αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Σε 
περίπτωση απόσυρσης ή πώλησης του πάρκου, η αξία κτήσεως και οι αποσβέσεις των τελών 
σύνδεσης, διαγράφονται. Κάθε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από τη διαγραφή περιλαμβάνεται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η απόσβεση των τελών σύνδεσης λογίζεται βάσει της σταθερής 
μεθόδου απόσβεσης και εντός περιόδου είκοσι ετών (ωφέλιμη ζωή πάρκων). 
 
Κόστος Δανεισμού 
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, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την 
ολοκλήρωση της κατασκευής και μέχρι τα πάγια να καταστούν έτοιμα προς χρήση, ως μέρος του 
κόστους κτήσης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Αν τα κεφάλαια αντλήθηκαν γενικά και 
χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, το μέρος των εξόδων 
δανεισμού που κεφαλαιοποιείται καθορίζεται εφαρμόζοντας ένα συντελεστή κεφαλαιοποίησης επί 
του κόστους απόκτησης του παγίου. 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 κτήσης μειωμένες  με τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 
 

Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε εφαρμογή της παραγράφου 
10 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 και στη βάση ότι η Εταιρεία είναι θυγατρική της ΔΕΗ 
Α.Ε., δεν υπάρχουν λοιποί μέτοχοι ώστε να έχουν αντιρρήσεις επ’ αυτού και η μετοχή της δεν 
διαπραγματεύεται δημόσια (σε εγχώριο ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε εξωχρηματιστηριακή 
αγορά που περιλαμβάνει τοπικές και περιφερειακές αγορές). Η ΔΕΗ Α.Ε. ετοιμάζει ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ, στις οποίες ενοποιείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές της. Οι 
ενοποιημένες αυτές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.dei.gr.  
 
Απομείωση Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 
Η Εταιρεία, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, εκτιμά την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης των 
μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών της στοιχείων. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν ενδείξεις, η 
Εταιρεία υπολογίζει το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Η ανακτήσιμη αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας πώλησης 
του περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (μετά την αφαίρεση των 
εξόδων διάθεσης) και της αξίας εν χρήσει. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται σε επίπεδο 
εξατομικευμένου περιουσιακού στοιχείου, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο αυτό δεν παράγει 
ταμειακές εισροές οι οποίες να είναι ανεξάρτητες από αυτές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή 
ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει 
το ανακτήσιμο ποσό του, τότε θεωρείται ότι η αξία του έχει απομειωθεί και προσαρμόζεται στο 
ύψος του ανακτήσιμου ποσού του. Η αξία εν χρήσει υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των 

http://www.dei.gr/
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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, 
αντιστρέφονται μόνο σε περίπτωση όπου υπάρχουν αλλαγές στις εκτιμήσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού κατά τον χρόνο αναγνώρισης 
της ζημιάς. Το αυξημένο υπόλοιπο του περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από τον 
αντιλογισμό της ζημίας απομείωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει την λογιστική αξία του παγίου μείον 
τις σωρευμένες αποσβέσεις  που θα είχε προσδιοριστεί (μείον αποσβέσεις), εάν η ζημία 
απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν. Μια αύξηση λόγω αναπροσαρμογής 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, κατά την έκταση που αναστρέφει μία προηγούμενη υποτίμηση 
του ιδίου περιουσιακού στοιχείου, η οποία είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. 
Μετά την αναστροφή αυτή, 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 ΔΠΧΑ 9, σύμφωνα με το οποίο, κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται ως επιμετρούμενο: 

• Στο αποσβεσμένο κόστος 
• Στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων  
• Στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 

Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση 
εξαρτάται από τα συμβατικά χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου και το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση τους Με 
εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα 
ή για τις οποίες η εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική σκοπιμότητας, η εταιρεία αρχικά αποτιμά 
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους πλέον, στην περίπτωση ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται μέσω αποτελεσμάτων, το 
κόστος συναλλαγής. Οι εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική 
συνιστώσα ή για τις οποίες η εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική σκοπιμότητας, αποτιμώνται 
στην τιμή συναλλαγής που προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15. Παρακάτω αναλύεται η 
λογιστική πολιτική για έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 

Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί στο 
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων, πρέπει από αυτά 
να προκύπτουν ταμειακές ροές οι οποίες να είναι «αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων 
(SPPI)» επί του αρχικού κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή αναφέρεται ως SPPI test και εξετάζεται 
σε επίπεδο χρηματοοικονομικού στοιχείου. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις οικονομικές του δυνατότητες 
προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι 
ταμειακές ροές θα προκύψουν από τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών, πώληση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. 
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Mεταγενέστερη επιμέτρηση 
  
Α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο 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 χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος επιμετρώνται στη συνέχεια χρησιμοποιώντας 
την μέθοδο (EIR) και υπόκεινται σε απομείωση. Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί ή απομειωθεί. 
 
Β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων, με τα σωρευτικά κέρδη ή τις ζημίες να μεταφέρονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης κατά την από-αναγνώριση (χρεωστικοί τίτλοι). 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. Κέρδη ή ζημιές απομείωσης, εσόδων από τόκους και κερδών ή ζημιών από 
συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και 
υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο 
αποσβεσμένο κόστος. Τα έσοδα τόκων από αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται στα 
χρηματοοικονομικά έσοδα και αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου Οι 
εναπομείνουσες μεταβολές στη λογιστική  αξία τους σε σχέση με την εύλογη αξία τους 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος  
 
Γ) Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης 
περιλαμβάνουν συμμετοχικούς τίτλους, τους οποίους  η Εταιρεία δεν είχε αμετάκλητα επιλέξει 
να ταξινομεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος κατά την αρχική αναγνώριση τους ή 
μεταβίβαση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων καταχωρούνται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στην εύλογη αξία με τις 
καθαρές μεταβολές στην εύλογη αξία να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα 
μερίσματα αναγνωρίζονται ως άλλα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν έχει εδραιωθεί 
το δικαίωμα είσπραξης. 
 
Απομείωση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων  
Για την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, το ΔΠΧΑ 9 εισάγει το 
μοντέλο της "αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς". Η μέθοδος του προσδιορισμού της ζημίας 
απομείωσης του ΔΠΧΑ 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), για τις οποίες υφίσταται σημαντική αύξηση του πιστωτικού 
κινδύνου μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, ανεξαρτήτως του χρόνου αθέτησης. 
- πιστωτικές ζημιές διάρκειας ζωής (όταν υφίσταται αντικειμενικές συνθήκες πως το περιουσιακό 
στοιχείο είναι πιστωτικά απομειωμένο). 
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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. 
 
Από-αναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (ή κατά περίπτωση το μέρος μίας χρηματοοικονομικής 
απαίτησης ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών απαιτήσεων) από-αναγνωρίζονται όταν 
η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να λαμβάνει ταμειακές ροές από το περιουσιακό 
στοιχείο ή έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαμβανόμενες ταμειακές 
ροές χωρίς σημαντική καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας "pass-through" και είτε (α) 
η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού 
στοιχείου είτε (β) η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους 
και τις εκτιμήσεις του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του 
περιουσιακού στοιχείου. 
Όταν η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να εισπράξει ταμειακές ροές από ένα 
περιουσιακό στοιχείο ή έχει συνάψει συμφωνία μεταβίβασης, αξιολογεί εάν και σε ποιο βαθμό 
κατέχει τους κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα. Όταν η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει 
ούτε κατέχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου και ούτε 
έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία συνεχίζει να αναγνωρίζει το 
μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης εμπλοκής του. Στην 
περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει επίσης κάθε σχετική υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν 
περιουσιακό στοιχείο και η σχετική υποχρέωση αποτιμώνται σε βάση τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που η Εταιρεία κατέχει. 
 
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 κατά την χρησιμοποίησή τους. Σχηματίζεται πρόβλεψη για απομείωση 
της αξίας τους με βάση το ανακτήσιμο ποσό από τη χρήση των εν λόγω υλικών. 
 
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Οι προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη 
μικρότερη των τριών μηνών, θεωρούνται ως χρηματικά διαθέσιμα. 

Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο αντανακλά την αξία των μετοχών της Μητρικής Εταιρείας που έχουν 
εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Πρόσοδοι πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή 
καταχωρούνται στη «Διαφορά υπέρ το Άρτιο», στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται 
άμεσα με την έκδοση νέων μετοχών αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση αφαιρετικά 
των προσόδων. 
 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους. 
Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου των πραγματικών 
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επιτοκίων. Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες αν η πληρωμή επίκειται εντός 
ενός έτους ή λιγότερο. Εάν όχι, παρουσιάζονται μέσα στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
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 
η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να λαμβάνει ταμειακές ροές από το περιουσιακό 
στοιχείο ή έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαμβανόμενες ταμειακές 
ροές χωρίς σημαντική καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας "pass-through" και είτε (α) 
η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού 
στοιχείου είτε (β) η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους 
και τις εκτιμήσεις του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του 
περιουσιακού στοιχείου. 
Όταν η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να εισπράξει ταμειακές ροές από ένα 
περιουσιακό στοιχείο ή έχει συνάψει συμφωνία μεταβίβασης, αξιολογεί εάν και σε ποιο βαθμό 
κατέχει τους κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα. Όταν η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει 
ούτε κατέχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου και ούτε 
έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία συνεχίζει να αναγνωρίζει το 
μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης εμπλοκής του. Στην 
περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει επίσης κάθε σχετική υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν 
περιουσιακό στοιχείο και η σχετική υποχρέωση αποτιμώνται σε βάση τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που η Εταιρεία κατέχει. 
 
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 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 τη 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. 
 
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 
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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 το 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 αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και 
των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση στην περίπτωση που αυτή προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του 
ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη 
στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή 
ζημία. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του 
ισολογισμού και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά 
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους 
φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε 
ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα ανακτηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται 
στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν 
θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με 
στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα καταχωρείται 
απ’ ευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 
Αναγνώριση Εσόδων 
Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 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 
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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 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. 
 
Δεσμεύσεις 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. 
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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 Εταιρεία 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 Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. Η συμβατική υποχρέωση 
αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία 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. 
 
Δεσμεύσεις 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 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 ΔΠΧΑ 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 
Αφορά σε έσοδα από συμβάσεις με πελάτες και προκύπτουν από δεσμεύσεις εκτέλεσης που 
εκπληρώνονται με την πάροδο του χρόνου. Τα έσοδα από πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας 
λογίζονται στη χρήση την οποία αφορούν. Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, 
λογίζονται ως έσοδα εισπρακτέα, τα έσοδα από ηλεκτρική ενέργεια αγορασθείσα από τους 
πελάτες που δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί. 
 
 (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 σταθερή 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 τη λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 
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Μισθώσεις 
 
α) Εταιρεία ως μισθωτής 
Οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ως ένα δικαίωμα 
χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το 
μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. 
Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού 

Κατά  την  ημερομηνία  έναρξης  μίας  μισθωτικής  περιόδου  η  Εταιρεία  αναγνωρίζει  ένα  
δικαίωμα  χρήσης στοιχείου  του  ενεργητικού  και  μία  υποχρέωση  μίσθωσης  προβαίνοντας  
σε  επιμέτρηση  του  δικαιώματος χρήσης του στοιχείου του ενεργητικού στο κόστος.   

Το κόστος του δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού περιλαμβάνει: 

• ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης (βλ. κατωτέρω),   

• τις τυχόν καταβολές μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν πριν ή κατά την ημερομηνία 
έναρξης της μισθωτικής περιόδου, μειωμένες με τα κίνητρα μίσθωσης που εισπράχθηκαν,   

• τα αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν τον μισθωτή, και   

• μία εκτίμηση των δαπανών που θα  βαρύνουν  την  εταιρεία  κατά  την  αποσυναρμολόγηση  
και  την απομάκρυνση του μισθωμένου στοιχείου του ενεργητικού, την αποκατάσταση του 
χώρου στον οποίον βρίσκεται το μισθωμένο στοιχείο του ενεργητικού ή την αποκατάσταση 
του στοιχείου του ενεργητικού όπως απαιτείται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
μίσθωσης. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση για τις εν λόγω δαπάνες είτε κατά την 
ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου είτε ως συνέπεια της χρήσης του μισθωμένου  
στοιχείου  του  ενεργητικού  κατά  τη  διάρκεια  μίας συγκεκριμένης περιόδου. 

Αρχική επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης 

Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση 
μίσθωσης στην παρούσα αξία των ανεξόφλητων καταβολών μισθωμάτων κατά την ημερομηνία  
αυτήν. Όταν  το  τεκμαρτό επιτόκιο  της  μίσθωσης  είναι  εφικτό  να  προσδιοριστεί  κατάλληλα, 
τότε  οι  καταβολές  μισθωμάτων θα προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το επιτόκιο αυτό. Σε 
διαφορετική περίπτωση χρησιμοποιείται το οριακό επιτόκιο δανεισμού της Εταιρείας. 

Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, οι καταβολές μισθωμάτων που 
περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης συμπεριλαμβάνουν τις 
παρακάτω πληρωμές για το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της 
περιόδου μίσθωσης, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής 
περιόδου:   
(α) τις σταθερές καταβολές μείον τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μίσθωσης, 

(β) τις  τυχόν μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων που εξαρτώνται από τη μελλοντική μεταβολή 
δεικτών ή επιτοκίων, οι οποίες επιμετρώνται αρχικά χρησιμοποιώντας την τιμή του δείκτη ή του 
επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, 

(γ) τα ποσά που αναμένεται να καταβάλλει η εταιρεία ως εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας, 

(δ) την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς εφόσον είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι η εταιρεία 
θα εξασκήσει το δικαίωμα, και   

ε) τις καταβολές ποινών για τον τερματισμό της μίσθωσης, εάν η μισθωτική περίοδος αντανακλά 
την εξάσκηση του δικαιώματος της εταιρείας για τον τερματισμό της μίσθωσης. 
 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού 

Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία επιμετρά το δικαίωμα χρήσης 
στοιχείου του ενεργητικού με το μοντέλο του κόστους.   

Η εταιρεία επιμετρά το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού στο κόστος:  
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(α) μείον τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημιές απομείωσης, και   

(β) προσαρμοσμένο για τυχόν μεταγενέστερη επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης,  

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 16 αναφορικά με την απόσβεση του δικαιώματος  
χρήσης στοιχείου του ενεργητικού, το οποίο και εξετάζει για τυχόν απομείωση.   

Μεταγενέστερη επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης 

Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση 
μίσθωσης, ως ακολούθως:   

(α) αυξάνοντας την λογιστική αξία, προκειμένου  να  αντανακλά το χρηματοοικονομικό κόστος  
επί  της υποχρέωσης μίσθωσης,   

(β) μειώνοντας την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά τα μισθώματα που έχουν 
καταβληθεί, και 

(γ) επιμετρώντας εκ νέου την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά τυχόν επανεκτίμηση ή 
τροποποίηση της μίσθωσης.   

Το χρηματοοικονομικό κόστος μίας υποχρέωσης μίσθωσης κατανέμεται κατά τη διάρκεια της 
μισθωτικής περιόδου με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό 
επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης.   

Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η Εταιρεία αναγνωρίζει στα κέρδη ή 
στις ζημιές (με εξαίρεση την περίπτωση που οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην λογιστική  αξία 
ενός άλλου στοιχείου του ενεργητικού για το οποίο εφαρμόζονται άλλα σχετικά Πρότυπα) και τα 
δύο παρακάτω στοιχεία: 

(α) το χρηματοοικονομικό κόστος επί της υποχρέωσης μίσθωσης, και 

(β) τις μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της 
υποχρέωσης μίσθωσης κατά την περίοδο που λαμβάνει χώρα το γεγονός που ενεργοποιεί τις 
εν λόγω καταβολές. 

Βραχυχρόνιες μισθώσεις και μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας 

H Εταιρία εφαρμόζει την εξαίρεση του ΔΠΧΑ 16 σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (δηλαδή 
μισθώσεις διάρκειας μικρότερης ή ίσης των 12 μηνών, από την ημερομηνία έναρξης της 
σύμβασης μίσθωσης, όπου δεν υπάρχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου) και τις 
μισθώσεις με κυμαινόμενο μίσθωμα. Επίσης εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με περιουσιακά 
στοιχεία χαμηλής αξίας (δηλαδή αξίας μικρότερης των €5 χιλιάδων). Πληρωμές μισθωμάτων για 
βραχυχρόνιες και χαμηλής αξίας μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα με τη σταθερή μέθοδο 
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

β) Εταιρεία ως εκμισθωτής 
Οι συμβάσεις μίσθωσης στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής αφορούν αποκλειστικά 
συμβάσεις υπομίσθωσης και κατατάσσονται σε χρηματοδοτικές ή λειτουργικές. Οι συμβάσεις 
μίσθωσης της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2020 αφορούν 
αποκλειστικά λειτουργικές μισθώσεις. 

Τα έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη 
σταθερή μέθοδο 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. 
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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.  

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία  

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία, εκτός από τις προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία αποζημιώσεις για 
απόλυση ή συνταξιοδότηση. 

 
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης  

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται στη παρούσα αξία των 
μελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης με βάση την 
αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της αναμενόμενης 
εργασιακής ζωής.  

Οι σχετικές προβλέψεις της χρήσης συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στις 
συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων. 

 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες  
 
Η Εταιρεία ταξινομεί ένα μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων ως διακρατούμενα προς πώληση, αν η αξία τους αναμένεται να 
ανακτηθεί κατά κύριο λόγο μέσω διάθεσης των στοιχείων και όχι μέσω της χρήσης τους. Στις 
συναλλαγές διάθεσης περιλαμβάνονται οι ανταλλαγές μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων για άλλα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία όταν η ανταλλαγή έχει εμπορική 
ουσία.  

Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινομηθεί ένα μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ή μια 
ομάδα στοιχείων (περιουσιακών και υποχρεώσεων) ως διακρατούμενα προς πώληση, είναι το 
περιουσιακό στοιχείο ή η ομάδα να είναι διαθέσιμα προς άμεση πώληση στην παρούσα τους 
κατάσταση, η δε ολοκλήρωση της πώλησης να εξαρτάται μόνο από συνθήκες που είναι συνήθεις 
και τυπικές για πωλήσεις τέτοιων στοιχείων και η πώληση θα πρέπει να είναι εξαιρετικά πιθανή.  

Αμέσως πριν από την αρχική ταξινόμηση του περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας στοιχείων 
και υποχρεώσεων ως διακρατούμενα προς πώληση, το περιουσιακό στοιχείο (ή όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην ομάδα) αποτιμάται με βάση 
τα ισχύοντα σε κάθε περίπτωση ΔΠΧΑ. Τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία (ή οι ομάδες 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) που ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς 
πώληση αποτιμώνται (μετά την αρχική ταξινόμηση ως ανωτέρω) στη χαμηλότερη αξία 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. 
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Διανομή Μερισμάτων 
Τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρείας καταχωρούνται στις Οικονομικές καταστάσεις ως 
υποχρέωση τη περίοδο εκείνη την οποία η πρόταση διανομής της Διοίκησης εγκρίνεται από την 
Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.  
 

4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την 
προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από την υιοθέτηση νέων προτύπων και διερμηνειών, η 
εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 
 
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 
εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή 
μεταγενέστερα.  
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά 
στη χρήση 2020, δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν 
υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2020. 
 
Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την 
Εταιρεία την 1η Ιανουαρίου 2020 

Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο 
σύνολο εννοιών για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον 
καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών 
πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα 
πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών 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. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη 
της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν 
το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ 
δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 
εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2020. 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, 
αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας 
(Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2020 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον 
ορισμό της σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός 
αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή 
είναι ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των 
οικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, οι 
οποίες παρέχουν οικονομική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, 
βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις 
διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν υπάρχει απόκλιση από το εν λόγω πρότυπο.  
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Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε 
τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η 
πρώτη φάση των εργασιών του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των 
διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις 
αναφέρονται σε θέματα που προκύπτουν στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε περιόδους 
που προηγούνται της αντικατάστασης ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό 
επιτόκιο, και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες απαιτήσεις λογιστικής 
αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 
μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις 
εφαρμόσιμες σε υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται από την αναμόρφωση 
των επιτοκίων αναφοράς, επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης κατά την 
περίοδο της αβεβαιότητας πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς 
με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Επίσης, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω από 
την αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς. Οι 
τροποποιήσεις εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2020. Η δεύτερη φάση (σχέδιο προτύπου) επικεντρώνεται σε θέματα που 
επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα υφιστάμενο επιτόκιο αναφοράς 
αντικατασταθεί από ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν 
υπάρχει απόκλιση από το συγκεκριμένο πρότυπο.  

ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις) 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις 
στο ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν μια οικονομική 
οντότητα προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων. 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία 
απόκτησης προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την 
έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Διοίκηση της Εταιρείας 
εκτίμησε ότι δεν υπάρχει απόκλιση από το συγκεκριμένο πρότυπο Οι εταιρείες υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα 
πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόμη από την Εταιρεία 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και  Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2: 
Γνωστοποίηση των Λογιστικών Πολιτικών (Τροποποιήσεις): 
Οι Τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023 
με νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την 
εφαρμογή κρίσεων ουσιαστικής σημασίας στις γνωστοποιήσεις λογιστικής πολιτικής. 
Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 αντικαθιστούν την απαίτηση γνωστοποίησης 
«σημαντικών» λογιστικών πολιτικών με την απαίτηση γνωστοποίησης «ουσιωδών» λογιστικών 
πολιτικών. Επίσης, προστίθενται οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη Δήλωση 
Πρακτικής για να βοηθήσουν στην εφαρμογή της έννοιας της ουσιαστικότητας κατά τη λήψη 
κρίσεων για γνωστοποιήσεις λογιστικής πολιτικής. Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ  
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά) 

44 
 

ΔΛΠ 8: Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός 
των λογιστικών εκτιμήσεων (Τροποποιήσεις)  
Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2023 με νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται και ισχύουν για αλλαγές στις 
λογιστικές πολιτικές και αλλαγές σε λογιστικές εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά ή μετά 
την έναρξη αυτής της περιόδου. Οι τροποποιήσεις εισάγουν έναν νέο ορισμό των λογιστικών 
εκτιμήσεων, οριζόμενοι ως νομισματικά ποσά στις οικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε 
αβεβαιότητα επιμέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ποιες είναι οι αλλαγές στις 
λογιστικές εκτιμήσεις και πώς διαφέρουν από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και τις 
διορθώσεις σφαλμάτων. Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως 
Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε σχέδιο προτύπου για 
την αναβολή της ημερομηνίας έναρξης εφαρμογής των τροποποιήσεων την 1η Ιανουαρίου 2023.  
Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του 
προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές 
υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις 
επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ δεν 
τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης 
ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των 
στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόμησης για το 
δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – Φάση 2 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 
16 (Τροποποιήσεις) 

Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε 
τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, με τις οποίες 
ολοκληρώνονται  οι εργασίες του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των 
διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις 
προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις στη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού αντικαθίσταται με 
ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις 
προβλέπουν μια πρακτική διευκόλυνση  για τη λογιστική αντιμετώπιση  αλλαγών στη βάση 
προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων, απαιτώντας την προσαρμογή του πραγματικού επιτοκίου, όπως γίνεται στην 
περίπτωση αλλαγής στο επιτόκιο αγοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις εισάγουν διευκολύνσεις 
για τη μη διακοπή των σχέσεων αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής 
διευκόλυνσης από την απαίτηση διακριτής αναγνωρισιμότητας ενός εναλλακτικού επιτοκίου 
σχεδόν μηδενικού κινδύνου, που προσδιορίζεται ως αντιστάθμιση ενός στοιχείου κινδύνου. 
Επίσης, οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις εταιρείες ασφαλίσεων που 
εξακολουθούν να εφαρμόζουν το ΔΛΠ 39 να λάβουν τις ίδιες διευκολύνσεις με αυτές που 
προβλέπονται στις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9. Ακόμη, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν 
στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της 
αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στη 
στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της οικονομικής οντότητας. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021, ενώ 
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις δεν απαιτούν από την οντότητα να 
αναμορφώσει τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 
(Τροποποιήσεις) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιουνίου 2020. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των 
οικονομικών καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μαΐου 2020. 
Το ΣΔΛΠ τροποποίησε το πρότυπο απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των 
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις 
ενοικίου που προκύπτουν ως άμεση συνέπεια της πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει 
πρακτική διευκόλυνση στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή 
έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων 
του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι 
ουσιαστικά ίδιο με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την 
αλλαγή, 

• Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται 
την  ή  πριν από την 30η Ιουνίου 2021, 

• Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης 
 

Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

Έχουν πραγματοποιηθεί αναταξινομήσεις κονδυλίων στις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, 
προκειμένου αυτές να καταστούν συγκρίσιμες με τον τρόπο παρουσίασης των αντίστοιχων 
κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. 

Οι αναταξινομήσεις που πραγματοποιήθηκαν αναλύονται κάτωθι: 

- Ποσό ύψους 4.395.309 ευρώ, στην κατάσταση οικονομικής θέσης, που αφορά σε δίκτυα 
υψηλής/μέσης τάσης και τέλη σύνδεσης, αναταξινομήθηκε από το κονδύλι «Ενσώματες 
ακινητοποιήσεις» στο κονδύλι «Ασώματες Ακινητοποιήσεις». 

- Ποσό ύψους 1.360.000 ευρώ, στην κατάσταση οικονομικής θέσης, που αφορά σε 
μακροπρόθεσμο μέρος δεσμευμένων καταθέσεων, αναταξινομήθηκε από το κονδύλι «Λοιπές 
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις» στο κονδύλι «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις». 

-  Ποσό ύψους 1.326.333 ευρώ, στην κατάσταση οικονομικής θέσης, που αφορά σε προμήθεια 
εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, αναταξινομήθηκε από τα κονδύλια «Μακροπρόθεσμες 
δανειακές υποχρεώσεις» και «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανειακών 
υποχρεώσεων» στο κονδύλι «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», κατά  837.751 ευρώ και 
«Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις», κατά  488.583 ευρώ. 

- Ποσό ύψους 198.000 ευρώ, στην κατάσταση οικονομικής θέσης, που αφορά σε 
βραχυπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων από ομολογιακά δάνεια στο αποσβέσιμο κόστος, 
αναταξινομήθηκε από το κονδύλι «Απαιτήσεις από ομολογιακά δάνεια στο αποσβέσιμο κόστος 
μακροπρόθεσμο» στο κονδύλι «Απαιτήσεις από ομολογιακά δάνεια στο αποσβέσιμο κόστος 
βραχυπρόθεσμο».  

- Ποσό ύψους 227.922 ευρώ, στην κατάσταση οικονομικής θέσης, που αφορά σε 
δεδουλευμένους τόκους δανείων, αναταξινομήθηκε από το κονδύλι «Βραχυπρόθεσμο μέρος 
μακροπροθέσμων δανειακών υποχρεώσεων», στο κονδύλι «Δεδουλευμένες και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις».  
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- Το κονδύλι «Αποσβέσεις επιχορηγήσεων» ύψους 196.179 ευρώ στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων της συγκριτικής περιόδου, συμψηφίστηκε με το κονδύλι «Αποσβέσεις»  στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων της κλειόμενης περιόδου. 

- Ποσό ύψους 29.282 ευρώ, στην κατάσταση αποτελεσμάτων, που αφορά σε πρόβλεψη 
αποζημίωσης προσωπικού, αναταξινομήθηκε από το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα», στο 
κονδύλι «Προβλέψεις».  

Οι παραπάνω αναταξινομήσεις δεν είχαν επίπτωση στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της 
Εταιρείας. 

 

5. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τα έσοδα από πώληση ενέργειας αναλύονται ως εξής: 
 

  2020   2019 

Πωλήσεις ενέργειας από Α/Π 16.638.288   13.575.886 

Πωλήσεις  ενέργειας από ΜΥΗΣ 12.077.997   11.924.346 

Πωλήσεις ενέργειας από Φ/Β 720.589   703.972 

Πωλήσεις ενέργειας από Υβριδικό πάρκο 956.403   361.891 

Σύνολο 30.393.277   26.566.095 

 
 
 
6. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Οι αμοιβές προσωπικού και λοιπών συνεργατών αναλύονται ως εξής: 
 

  2020   2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.376.426   2.082.104 

Συνολική χρέωση κόστους παρεχόμενου προσωπικού από 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις  

802.894   720.586 

Σύνολο 3.179.320   2.802.690 

 
 
Ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2020 ανέρχεται σε 51 άτομα (2019: 55 
άτομα) εκ των οποίων 10 άτομα είναι εργαζόμενοι σε διάθεση από τη μητρική εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. 

 

7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Οι αποσβέσεις αναλύονται ως εξής: 
 

   Σημ. 2020   2019 

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων  17 8.807.780   5.811.228 

Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων  18 707.033   19.129 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης 28 295.391   304.848 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων   (168.848)   (196.179) 

Σύνολο   9.641.356   5.939.026 
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8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

    2020   2019 

Προεξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων   377.041   - 

Προεξόφληση χρηματοοικονομικών απαιτήσεων   -   100.973 

Τόκοι έσοδα ομολογιακών δανείων   112.767   120.654 

Τόκοι καταθέσεων   255.527   292.932 

Πιστωτικοί τόκοι προκαταβολών   256.071   634.299 

Σύνολο   1.001.406   1.148.858 

 

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

    2020   2019 

Τόκοι δανείων   351.213   10.109 

Χρηματοοικονομικό κόστος αποξήλωσης (Σημείωση 33)   41.987   34.095 

Απόσβεση εξόδων και προμηθειών εγγύησης δανείων   862.843   154.021 

Τόκοι μισθώσεων   44.857   77.795 

Τόκοι και έξοδα τραπεζών   -   33.278 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών   123.621   34.329 

Λοιπά    26.188   12.704 

Σύνολο   1.450.709   356.331 

 

 

10. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται 
ως εξής: 

    2020   2019 

Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης από ΔΕΗ Α.Ε.   1.222.738   1.118.240 

Δαπάνες επισκευών & συντηρήσεων από τρίτους   1.136.073   563.027 

Σύνολο   2.358.811   1.681.267 

 

 

11. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

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

    2020   2019 

Χαρτόσημο συμβάσεων   -   125.650 

ΕΝΦΙΑ   25.404   25.405 
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Τέλη διακοψιμότητας   82.221   157.734 

Λοιποί φόροι - τέλη   271.713   293.168 

Σύνολο   379.338   601.957 

Το τέλος διακοψιμότητας ή Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Ενεργειακού Εφοδιασμού (ΜΤΑΕΕ, 
άρθρο 143Α Ν. 4001/2011), αποτελεί υποχρέωση των φορέων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
για τη χρηματοδότηση της διακοψιμότητας. Η διακοψιμότητα συνιστά υπηρεσία για την παροχή 
δικαιώματος από το Διακοπτόμενο Καταναλωτή στο Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ), να 
επιβάλει πρόσκαιρο περιορισμό της ενεργού ισχύος του Διακοπτόμενου Καταναλωτή μέχρι μία 
συμφωνημένη μέγιστη τιμή (Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς), μετά από προειδοποίηση, έναντι 
οικονομικού ανταλλάγματος.  

 

 12. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

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

    2020   2019 

Ενοίκια   68.804   47.391 

Έξοδα μετρήσεων   131.194   115.596 

Τηλεπικοινωνίες   112.506   103.945 

Δαπάνες φωτισμού   233.631   185.173 

Ασφάλιστρα   42.757   19.338 

Αποθήκευτρα   17.300   29.175 

Λοιπά   82.095   75.332 

Σύνολο   688.287   575.950 
 

Τα ενοίκια αφορούν βραχυχρόνιες μισθώσεις και μισθώσεις με κυμαινόμενο μίσθωμα και δεν 
συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του ΔΠΧΑ 16 βάσει των εξαιρέσεων του προτύπου. 

 

13. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Οι αμοιβές τρίτων που επιβάρυναν τα αποτελέσματα αναλύονται ως εξής: 
 
 

    2020   2019 

Αμοιβές υπηρεσιών επίβλεψης έργων Α/Π   286.212   187.353 

Αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων   175.017   127.688 

Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών    137.290   31.000 

Αμοιβές συμβούλων   463.692   225.290 

Αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές μελών ΔΣ   92.199   74.196 

Αμοιβές μηχανογράφησης   52.774   9.079 

Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενοι σε φόρο   161.161   125.931 

Λοιπές αμοιβές   221.484   65.257 

Σύνολο   1.589.829   845.794 

 
 
Οι αμοιβές των ελεγκτών κατά την χρήση 2020 ανήλθαν σε 137.290 ευρώ. Στην αμοιβή 
περιλαμβάνεται η επισκόπηση των εξαμηνιαίων και εννιαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 
της χρήσης 2020 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και η χορήγηση φορολογικού 
πιστοποιητικού των χρήσεων 2019 και 2020. 
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14. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Οι προβλέψεις  που επιβάρυναν τα αποτελέσματα αναλύονται ως εξής: 

    2020   2019 

Πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχών σε θυγατρικές και 
συγγενείς εταιρείες (Σημείωση  19) 

  (1.195.313)   (2.448.551) 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων (Σημείωση 22)   (222.497)   47.262 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού   31.621   29.282 

Λοιπές προβλέψεις   95.852   - 

Σύνολο   (1.290.337)   (2.372.007) 

 
 
 
15. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ / (ΕΣΟΔΑ) 

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

    2020    2019 

Έκτακτη εισφορά   1.444.854    - 

Τέλη ΡΑΕ   953.502    - 

Ζημιές - (κέρδη) από εκποίηση/διαγραφή παγίων   870.525    394.544 

Αναλώσεις αποθεμάτων   108.729    161.170 

Έξοδα ταξιδίων   111.600    57.168 

Έξοδα μεταφορών   92.196    53.824 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης   10.253    10.297 

Έντυπα και γραφική ύλη   26.034    28.706 

Δωρεές- επιχορηγήσεις   16.200    61.848 

Απομείωση / (Αναστροφή απομείωσης) απαιτήσεων λόγω 
υιοθέτησης ΔΠΧΑ 9 

125.748   
 

(94.182) 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε θυγατρικές (Σημ. 21) (281.197)    (60.000) 

Πωλήσεις αποθεμάτων   (96.984)    (28.544) 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις   3.001    1.139 

Αποζημιώσεις   -    1.632.632 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων   116.700    1.113.391 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων   (109.525)    (276.395) 

Λοιπά   332.346    41.555 

Σύνολο   3.723.982    3.097.153 
 

α) Με το άρθρο 157 του Νόμου 4759/2020 επεβλήθη έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) οι οποίοι έχουν 
τεθεί σε λειτουργία κανονική ή δοκιμαστική έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015. Τα ποσά της 
έκτακτης εισφοράς υπολογίζονται σε ποσοστό 6% επί του τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας για τις πωλήσεις της περιόδου 1.1.2020 έως 31.12.2020, παρακρατούνται από τους 
αρμόδιους διαχειριστές ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ και συμψηφίζονται εντός του έτους 2021 με τις 
πληρωμές των τιμολογίων από τους διαχειριστές προς τους παραγωγούς. 
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β) Στα έξοδα προηγούμενων χρήσεων για το 2020 περιλαμβάνεται ποσό 829.375 ευρώ, το οποίο 
αφορά τέλη έκδοσης βεβαίωσης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ). 

γ) Το ποσό των αποζημιώσεων για το 2019 αφορά αποζημίωση, ύστερα από φιλικό 
διακανονισμό, προς τον ανάδοχο του έργου της κατασκευής των 10 αιολικών πάρκων της 
Εταιρείας στο Αιγαίο.  

 

16. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 4646/2019 ο φορολογικός συντελεστής των νομικών 
προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα είναι 24% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 
2019 και εφεξής. 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2014-2020. Σημειώνεται 
ότι τα Διοικητικά Δικαστήρια, με βάση πρόσφατες αποφάσεις τους για περιπτώσεις φορολογικών 
ελέγχων, έχουν αποφανθεί ότι η χρήση 2014 έχει παραγραφεί για φορολογικούς σκοπούς 
(παραγραφή πενταετίας). Ειδικά για τις χρήσεις 2015 έως και 2019, 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 2020 ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 
της χρήσεως 2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις,  εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις. 

Ο φόρος εισοδήματος  της χρήσης 2020 σε σύγκριση με τη χρήση του 2019 είναι: 

  2020   2019 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 2.178.518   3.144.204 

Αναβαλλόμενος φόρος (1.141.675)   (1.031.176) 

Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων (320.694)   - 

Σύνολο 716.149   2.113.028 

        

Κέρδη προ φόρων 6.128.279   11.646.709 

Ονομαστικός συντελεστής φόρων 24%   24% 

Φόρος στον ονομαστικό συντελεστή 1.470.787   2.795.210 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 369.105   698.595 

Μόνιμες Διαφορές (289.094)   (1.047.008) 

Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων (320.694)   - 

Εισόδημα μη υποκείμενο στο φόρο (513.955)   (333.769) 

Σύνολο 716.149   2.113.028 

 
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 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 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 

2019 2020 2020 2020 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 57.644                                 -  (3.808) 53.836 

Προβλέψεις και μεταβατικοί παθητικού                                       -                                  -  726.102 726.102 

Διαθέσιμα προς πώληση 870.865                                 -  36.328 907.193 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις (5.230.228)                                 -  488.857 (4.741.371) 

Αναπροσαρμογή Παγίων (6.972.354) 634.058                                       -  (6.338.296) 

Απαιτήσεις από ομολογιακά δάνεια 13.579                                 -  500 14.079 

Επιχορηγήσεις 292.538                                 -  (14.102) 278.436 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 93.820                                 -  (53.399) 40.421 

Πρόβλεψη εσόδων                                        -                                  -  (69.486) (69.486) 

Πρόβλεψη αποξήλωσης (38.313)                                 -  96.179 57.866 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 31.169 2.141 7.589 40.899 

Απομείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων λόγω 
υιοθέτησης ΔΠΧΑ 9 

11.780                                 -  30.180 41.960 

Λοιπές κινήσεις                                        -                                  -  (103.265) (103.265) 

Σύνολο (10.869.500) 636.199 1.141.675 (9.091.626) 
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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 2019 6.877.127   30.986.743   85.473.872   95.529   609.986   101.001.385   225.044.641 

Προσθήκες  -  
  

 -  
  

- 
  

 -  
  

        18.295    
  

       33.857.483    
  

33.875.777 

Μειώσεις  -  
  

 -  
  

- 
  

- 
  

(1.051) 
  

 -  
  

(1.051) 

Μεταφορές σε Ασώματα                   -      
  

                 -      
  

(5.988.593) 
  

                    -                      -      
  

(6.632.718) 
  

(12.621.311) 

Μεταφορές  -  
  

   32.272.734    
  

28.433.814 
  

 -  
  

 -  
  

(60.706.548) 
  

- 

Διαγραφές  -  
  

- 
  

(16.395) 
  

 -  
  

- 
  

(24.918) 
  

(41.313) 

Κεφαλαιοποίηση τόκων  -  
  

          39.812    
  

         168.066       -     -     -  
  

207.878 

Κεφαλαιοποίηση λόγω πρόβλεψης κόστους αποξήλωσης  -  
  

 -  
  

139.362 
  

 -  
  

 -  
  

 -  
  

139.362 

Υπερτίμηση / (Υποτίμηση) (138.220) 
  

(110.110) 
  

6.014.760 
  

          13.387    
  

        98.065    
  

 -  
  

5.877.882 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 6.738.907   63.189.179   114.224.887   108.916   725.295   67.494.683 
  

252.481.866 

Προσθήκες             25.771    
  

     1.121.465    
  

         194.549    
  

                    -      
  

        46.843    
  

       16.961.323    
  

18.349.951 

Μειώσεις                   -      
  

                 -      
  

                    -      
  

(17.026) 
  

              -      
  

                    -      
  

(17.026) 

Μεταφορές σε Ασώματα                   -      
  

                 -      
  

                    -                            -      
  

              -      
  

(1.787.452) 
  

(1.787.452) 

Μεταφορές                   -      
  

     2.454.367    
  

9.820.270 
  

                    -      
  

              -      
  

(12.274.637) 
  

                    - 

Διαγραφές                   -      
  

                 -      
  

(2.401.347) 
  

                    -      
  

              -      
  

(725.260) 
  

(3.126.607) 

Τακτοποίηση (1.688) 
  

                 -      
  

           10.777    
  

                    -      
  

            256    
  

                    -      
  

9.345 

Κεφαλαιοποίηση τόκων                   -      
  

          35.270    
  

         122.066    
  

                    -      
  

              -      
  

            696.118    
  

853.454 

Κεφαλαιοποίηση λόγω πρόβλεψης κόστους αποξήλωσης                   -      
  

                 -      
  

143.320 
  

                    -      
  

              -      
  

                    -      
  

143.320 

Ζημιές απομείωσης (130.219) 
  

(3.086.108) 
  

(1.416.390) 
  

                    -      
  

(500) 
  

(333.279) 
  

(4.966.496) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 6.632.771   63.714.173   120.698.132   91.890   771.894   70.031.496 
  

261.940.356 
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Σωρευμένες αποσβέσεις  
 

     
 

 
 

   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019              1.688      4.423.053   19.264.844   19.791   385.803                       -        24.095.177 

Προσθήκες  -         1.173.318            4.564.252      9.914           63.744       -    5.811.228 

Μειώσεις  -    -   -   -   (1.051)    -    (1.051) 

Μεταφορές σε Ασώματα  -     -    (1.593.284)    -     -     -    (1.593.284) 

Διαγραφές  -    (8.884)   (8.621)    -     -     -    (17.505) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019              1.688      5.587.486   22.227.189   29.705   448.495                       -        28.294.564 

Προσθήκες                   -             2.038.186            6.681.811      6.546           81.237       -    8.807.780 

Μειώσεις                   -         -     -    (17.026)    -     -    (17.026) 

Διαγραφές                   -         -    (61.810)    -     -     -    (61.810) 

Τακτοποίηση (1.688)    -                        4       -     -     -    (1.684) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020                   -        7.625.672   28.847.194   19.225   529.732                       -        37.021.823 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2019 6.875.439   26.563.690   66.209.028   75.738   224.183   101.001.385   200.949.464 

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019 6.737.219   57.601.693   91.997.699   79.211   276.800   67.494.683   224.187.302 

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020 6.632.771   56.088.501   91.850.938   72.665   242.162   70.031.496   224.918.533 
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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. Εκτιμήσεις της εύλογης αξίας των παγίων πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση 
από ανεξάρτητους εκτιμητές (κάθε 3-5 χρόνια). 

Την 31 Δεκεμβρίου 2019 διενεργήθηκε αποτίμηση της αξίας των παγίων της Εταιρείας. Η μελέτη 
αποτίμησης της αξίας των παγίων διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή.  

Από την αναπροσαρμογή της αξίας των προαναφερθέντων ενσώματων παγίων στοιχείων 
προέκυψε συμψηφιστικά υπερτίμηση ποσού ευρώ 5.877.882, όπως παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα. 

  
  

Υπερτίμηση 
  

Απομείωση 
  

Συμψηφιστικό 
υπόλοιπο 

Οικόπεδα   472.101              (610.321)              (138.220) 

Κτίρια   2.973.380            (3.083.490)             (110.110) 

Μηχανήματα   14.644.646            (8.629.886)   6.014.760 

Μεταφορικά μέσα   13.387                             -     13.387 

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός   99.270                   (1.205)   98.065 

    18.202.784          (12.324.902)   5.877.882 

 

Η υποτίμηση ποσού 12.324.902 ευρώ, καταχωρήθηκε κατά ποσό 8.812.157 ευρώ αρνητικά 
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και συμψηφίστηκε με «αποθεματικά αναπροσαρμογής 
παγίων στοιχείων» προηγουμένων χρήσεων και κατά ποσό 3.512.745 ευρώ επιβάρυνε τα 
αποτελέσματα χρήσεως.  

Η υπερτίμηση ευρώ 18.202.784 καταχωρήθηκε θετικά στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

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 κυρίως με τη χρήση της προσέγγισης κόστους (cost 
approach) και ειδικότερα με την μέθοδο του Υπολειμματικού Κόστους Αντικατάστασης 
(Depreciated Replacement Cost). 

Η εύλογη αξία των μηχανημάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων προσδιορίστηκε με τη χρήση της 
μεθόδου του Υπολειμματικού Κόστους Αντικατάστασης (Depreciated Replacement Cost). 

Η εύλογη αξία των μεταφορικών μέσων και των επίπλων & λοιπού εξοπλισμού  προσδιορίστηκε 
με βάση την Προσέγγιση της Αγοράς (Market Approach) και βασίζεται στην υπόθεση ότι ένας 
ενημερωμένος αγοραστής δε θα πλήρωνε για την απόκτηση των συγκεκριμένων παγίων 
περισσότερο από όσα θα πλήρωνε για την απόκτηση παρόμοιων, αφού ληφθεί όμως υπόψη η 
φθορά λόγω της χρήσης και της παλαιότητάς τους. 

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 
Δεκεμβρίου 2020 και την αντίστοιχη χρήση του 2019 θα ήταν 113.120.688 ευρώ και 113.203.925 
αντίστοιχα ευρώ. 
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Έλεγχος απομείωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Την 31 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε έλεγχος απομείωσης των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων της Εταιρείας για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις απομείωσης.  

Ο έλεγχος της απομείωσης 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 
των έργων στον ΔΕΔΔΗΕ. Οι ταμειακές ροές προβλήθηκαν στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 
του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. Το επιτόκιο προεξόφλησης που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν 7%. 

Από τον έλεγχο της απομείωσης προέκυψε ζημία ποσού 4.966.496 ευρώ η οποία 
καταχωρήθηκε κατά ποσό 246.231 ευρώ αρνητικά στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και 
συμψηφίστηκε με «αποθεματικά αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων» προηγουμένων χρήσεων 
και κατά ποσό 4.720.265 ευρώ επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως. 

Ανάλυση ευαισθησίας του ανακτήσιμου ποσού 

Η Εταιρεία ανέλυσε την ευαισθησία του ανακτήσιμου ποσού στις προεξοφλημένες ταμειακές 
ροές των παγίων σε σχέση με μία λογική και πιθανή αλλαγή σε κάποιες από τις βασικές 
παραδοχές της μελέτης,  όπως αύξηση  ή μείωση 1%  στο επιτόκιο προεξόφλησης, αύξηση ή 
μείωση κατά 10 ευρώ στις τιμές ανά MWh και αύξηση ή μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 
4 χιλ. ευρώ. 

Εμπράγματα βάρη: Για την εξασφάλιση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει 
παρασχεθεί ανέκκλητο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για τη σύσταση, σε περίπτωση 
επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας, πλασματικού ενεχύρου επί των εγκαταστάσεων και του 
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του κάθε έργου. 
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18. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 

  Λογισμικό 
  

Υπεραξία 
  Τέλη 

σύνδεσης   Λοιπά   Σύνολο 

Αξία κτήσεως   
  

  
          

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 71.390   397.318   
                         

-      
             -        468.708 

Προσθήκες 160    -    -    -    160 

Μεταφορές από Ενσώματα  -     -    12.621.311    -    12.621.311 

Διαγραφή  -    (397.318)    -     -    (397.318) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 71.550              -        12.621.311              -        12.692.861 

Προσθήκες 3.697    -    507.041   580.912   1.091.650 

Μεταφορές από Ενσώματα  -     -    1.787.452    -    1.787.452 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 75.247              -        14.915.804   580.912      15.571.963 

          

Σωρευμένες αποσβέσεις            

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 16.631              -        
                         

-      
             -        16.631 

Προσθήκες 14.073              -        5.056   -                           19.129 

Μεταφορές από Ενσώματα              -                   -        1.593.284             -        1.593.284 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 30.704              -        1.598.340             -        1.629.045 

Προσθήκες 12.403              -        684.763   9.867   707.033 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 43.107              -        2.283.104       9.867      2.336.078 

           

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2019 54.759   397.318   
                         

-      
             -        452.077 

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019 40.847              -        11.022.971              -        11.063.817 

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020 32.140              -        12.632.701   571.045   13.235.886 

 

Τα τέλη σύνδεσης των πάρκων παραγωγής ενέργειας αφορούν συμμετοχή της Εταιρείας στις 
δαπάνες ανάπτυξης του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. 

Οι λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις αφορούν συστάσεις δουλείας για την κατασκευή αιολικών 
πάρκων. 
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19. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 

(Α) ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

    Αξία συμμετοχής   
 

  
 

  

    2020   2019   
Ποσοστό 

συμμετοχής 
  

Χώρα & Έτος 
Ίδρυσης 

Αντικείμενο 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   670.998   272.655   100%   Ελλάς, 2007 ΑΠΕ 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   630.000   296.311   100%   Ελλάς, 2007 ΑΠΕ 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   490.000   262.038   100%   Ελλάς, 2007 ΑΠΕ 

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

SOLARLAB A.E.   -   39.125   100%   Ελλάς, 2007 ΑΠΕ 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε.   1.775.000   10.185   100%   Ελλάς, 2007 ΑΠΕ 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.   515.000   15.371   100%   Ελλάς, 2007 ΑΠΕ 

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

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε.   6.412   5.412   100%   Ελλάς, 2017 ΑΠΕ 

WIND ARROW MOUZAKI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   28.583   7.583   100%   Ελλάς, 2018 ΑΠΕ 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   25.000   -   100%   Ελλάς, 2020 ΑΠΕ 

Σύνολο   4.140.993   908.680           

 
Αναφορικά με τις δραστηριότητες  των θυγατρικών της Εταιρείας επισημαίνονται τα εξής: 
 
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ & ΔΥΟ Α.Ε.  
Οι εταιρείες έχουν υπό ανάπτυξη δύο έργα Φ/Β στη Μεγαλόπολη ισχύος 39 MW και 11 MW  
αντίστοιχα. 
Ειδικότερα: 
- έχουν λάβει άδεια παραγωγής ισχύος έως το 2031, 
- κατέχουν Α.Ε.Π.Ο. ισχύος έως το 2018 και έχουν γίνει οι αιτήσεις για την ανανέωσή τους 
- οι άδειες εγκατάστασης δύνανται να επανεκδοθούν με βάση τις προβλέψεις του  ν.4643/2019, 
όπως ισχύει κατόπιν αιτήματος στην αδειοδοτούσα αρχή, ενώ συνάμα κατόπιν σχετικού 
αιτήματος ελήφθη νέα προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή εντός του 2020. 
Δυνάμει των ανωτέρω, το έργο συμμετείχε ανεπιτυχώς στην ανταγωνιστική διαδικασία 
(Προκήρυξη 1/2020) της Ρ.Α.Ε. προς εξασφάλιση λειτουργικής ενίσχυσης. 
-οι εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) από την 
Περιφέρεια. 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. 
 
Με τις από 09.07.2020 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των δύο 
εταιρειών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ αυξήθηκε κατά 50.000 
ευρώ και της εταιρείας ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ κατά  20.000 ευρώ προκειμένου να καλυφθεί 
η απαιτούμενη εκ του άρθρου 119 Ν. 4548/2018 σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό 
κεφάλαιο. 
 
ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ & ΔΥΟ Α.Ε. 
Οι εταιρείες έχουν υπό ανάπτυξη δύο έργα Φ/Β στην Πτολεμαΐδα ισχύος 14,99MW έκαστο. 
Ειδικότερα: 
- έχουν λάβει άδεια παραγωγής ισχύος έως το 2035, 
- κατέχουν Α.Ε.Π.Ο. ισχύος έως το 2021, 
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- έχουν εκδοθεί άδειες εγκατάστασης έως το 2019 και βάσει του Ν. 4585/2018 (άρθρο 6, παρ. 1) 
η διάρκεια ισχύος τους παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσής 
τους (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία), ήτοι το 2021, 
- έχουν υπογραφεί οι Συμβάσεις Σύνδεσης και οι Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης. 
 
Η εταιρεία ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ προχώρησε τον Ιανουάριο του 2020 
στη διεξαγωγή διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εν λόγω έργου, συμπεριλαμβανομένου και του 
απαιτούμενου Υποσταθμού (Υποσταθμός Άγιος Χριστόφορος) και τον Ιούλιο του 2020 
υπεγράφη η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου με την ανάδοχο εταιρεία. 
 
Με την από 09.07.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ αυξήθηκε κατά 100.000 
ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η απαιτούμενη εκ του άρθρου 119 Ν. 4548/2018 σχέση ιδίων 
κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης με την από 23.11.2020 απόφαση του Δ.Σ της 
εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.986.055 ευρώ προκειμένου να 
υποστηριχθεί οικονομικά η κατασκευή και λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Σταθμού που θα 
αναπτύξει η εταιρεία. Μέχρι την 31.12.2020 είχε καταβληθεί το ποσό των 1.500.000 ευρώ. Η 
αύξηση ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2021. 
 
Η εταιρεία ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ προχώρησε το Μάρτιο του 2020 στη 
διεξαγωγή διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση 
και θέση σε λειτουργία του εν λόγω έργου, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου 
Υποσταθμού (Υποσταθμός Χαραυγή). 
 
Με την από 09.07.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ αυξήθηκε κατά 90.000 
ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η απαιτούμενη εκ του άρθρου 119 Ν. 4548/2018 σχέση ιδίων 
κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης με την από 23.11.2020 απόφαση του Δ.Σ της 
εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.238.245 ευρώ προκειμένου να 
υποστηριχθεί οικονομικά η κατασκευή και λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Σταθμού που θα 
αναπτύξει η εταιρεία. Μέχρι την 31.12.2020 είχε καταβληθεί το ποσό των 250.000 ευρώ. Η 
αύξηση ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2021. 
 
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 
- Το έργο συμμετείχε ανεπιτυχώς στις ανταγωνιστικές διαδικασίες της Ρ.Α.Ε., και συγκεκριμένα 
στις Προκηρύξεις 2/2018, 5/2018 (όπου το έργο επιλέχθηκε αλλά η ανταγωνιστική διαδικασία 
ματαιώθηκε), 2/2019 και 4/2019 για εξασφάλιση Τιμής Αναφοράς στα πλαίσια λειτουργικής 
ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης. Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία εκκίνησε εντός χρονικού 
διαστήματος δύο μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της τελευταίας 
ανταγωνιστικής διαδικασίας που συμμετείχε, ήτοι το Φεβρουάριο του 2020, τη διαδικασία 
επιστροφής της εγγυητικής επιστολής Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρμόδιο 
Διαχειριστή, με βάση το ισχύον καθεστώς (Ν 4546/2018). Με την επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια Παραγωγής, η Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων και γενικότερα οι λοιπές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για 
τον εν λόγω σταθμό, συνεπώς δε δύναται να συμμετάσχει σε επόμενες ανταγωνιστικές 
διαδικασίες της ΡΑΕ και η υλοποίηση του έργου ματαιώνεται. 
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Με την από 09.07.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 80.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η απαιτούμενη εκ 
του άρθρου 119 Ν. 4548/2018 σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο. 
 
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 με δυνατότητα ανανέωσης, 
- έχει λάβει άδεια εγκατάστασης η οποία βάσει του Ν. 4585/2018 (άρθρο 6, παρ. 1) παρατείνεται 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσής του (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική 
λειτουργία), ήτοι το 2023, 
- έχει υπογραφεί η Σύμβαση Σύνδεσης και επίκειται η υπογραφή Σύμβασης Λειτουργικής 
Ενίσχυσης, 
- συμμετείχε επιτυχώς στην ανταγωνιστική διαδικασία της Ρ.Α.Ε. (Προκήρυξη1/2020), στην 
οποία εξασφάλισε Τιμή Αναφοράς στα πλαίσια λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής 
προσαύξησης 
- προχώρησε τον Απρίλιο του 2020 στη διεξαγωγή διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τη μελέτη, 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εν λόγω έργου, 
συμπεριλαμβανομένων των επεκτάσεων δύο (2) Υποσταθμών 33kV/150kV (Υποσταθμός 
Χαραυγή και Υποσταθμός Άγιος Χριστόφορος), με υλοποίηση τριών νέων πυλών 
Μετασχηματιστή. 
 
ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
 
Το Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΔΑ/ΔΣ/258/02.07.2013 αποφάσισε τη μη 
υλοποίηση του Φ/Β Σταθμού. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αίτημα προς το ΔΕΔΔΗΕ για την 
επιστροφή του κόστους των ανεκτέλεστων έργων σύνδεσης. Με το αίτημα αυτό αυτοδικαίως 
λύθηκαν οι Συμβάσεις Σύνδεσης και Πώλησης. Τέλος, το Δ.Σ. της εταιρείας ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 
ΔΥΟ Α.Ε. (νυν ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΕΙΑΚΗ Α.Ε.), την 09.01.2014, αποφάσισε και για την ανάκληση 
της χορηγηθείσας άδειας παραγωγής. Στη συνέχεια η Ρ.Α.Ε., στις 17.02.2014 αποφάσισε την 
ανάκληση της Άδειας Παραγωγής. 
 
Συνεπεία των ανωτέρω, αποφασίστηκε η πλήρης απομείωση της αξίας της συγκεκριμένης 
θυγατρικής κατά τη χρήση 2016. 
 
Στις 27.07.2017 η ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΔΥΟ Α.Ε. 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 
Α.Ε 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. 
Η εταιρεία GREEN ESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. κατά την 31.12.2019 παρουσίαζε αρνητικά ίδια 
κεφάλαια ποσού 150.000 ευρώ. Κατόπιν αυτού αποφασίστηκε η πλήρης απομείωση της αξίας της 
ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. και η ζημία απομείωσης 100.000 ευρώ αναγνωρίστηκε στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων της Εταιρείας. 
 
ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
 
Το Δ.Σ της εταιρείας ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (πρώην Φοίβη Ενεργειακή – Φωτοβολταϊκά 
Α.Ε.), την 29.04.2013, αποφάσισε τη μη υλοποίηση του Φ/Β Σταθμού στη ΒΙΠΕ Καρδίτσας, την 
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ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας παραγωγής και τη ματαίωση της αγοροπωλησίας του 
γηπέδου ΒΙΠΕ Καρδίτσας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αίτημα προς το ΔΕΔΔΗΕ για την 
επιστροφή του κόστους των ανεκτέλεστων έργων σύνδεσης. Με το αίτημα αυτό αυτοδικαίως 
λύθηκαν οι Συμβάσεις Σύνδεσης και Πώλησης και η Ρ.Α.Ε. στις 19.07.2013 αποφάσισε την 
ανάκληση της Άδειας Παραγωγής.   
 
Το Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΔΑ/ΔΣ/258/02.07.2013 αποφάσισε τη μη 
υλοποίηση του Φ/Β Σταθμού στη ΒΙΠΕ Δράμας και τη ματαίωση της αγοροπωλησίας του 
γηπέδου ΒΙΠΕ Δράμας.  Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αίτημα προς το ΔΕΔΔΗΕ για την 
επιστροφή του κόστους των ανεκτέλεστων έργων σύνδεσης. Με το αίτημα αυτό αυτοδικαίως 
λύθηκαν οι Συμβάσεις Σύνδεσης και Πώλησης. Τέλος, το Δ.Σ. της εταιρείας ΦΟΙΒΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στις 09.01.2014 αποφάσισε την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας παραγωγής. 
Στη συνέχεια η Ρ.Α.Ε. στις 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.  
Στις 05.07.2017 η Γενική Συνέλευση της ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. αποφάσισε την 
τροποποίηση της επωνυμίας και τον σκοπό της εταιρείας. 
 
Με την από 09.07.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 100.000 ευρώ. 
 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
Στις 09.11.2017 συστάθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε.», η οποία είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και έχει ως σκοπό 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικό δυναμικό. 
Με την από 25.05.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η εταιρεία 
μετονομάστηκε σε «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ» και το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.000 
ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η απαιτούμενη εκ του άρθρου 119 Ν. 4548/2018 σχέση ιδίων 
κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο. 
 
ΓΟΥΙΝΤΑΡΟΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΟΥΙΝΤ ΑΡΟΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και τον διακριτικό τίτλο «ΓΟΥΙΝΤ ΑΡΟΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ ENERGY Α.Ε.», συστάθηκε στις 
18/01/2018 και είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Σκοπός της εταιρείας είναι 
η μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ενός Α/Πστη θέση 
Αέρας Μουζακίου ισχύος 30MW, καθώς και κάθε έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ οποιασδήποτε πηγής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.  

Με την από 25.05.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η εταιρεία 
μετονομάστηκε σε «ΓΟΥΙΝΤΑΡΟΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.000 ευρώ 
Με την από 09.07.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 20.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η απαιτούμενη εκ 
του άρθρου 119 Ν. 4548/2018 σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο. 
 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΟ ΙΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΟ ΙΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΟ ΙΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», συστάθηκε στις 18/06/2020 και 
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είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικό δυναμικό. 

 

Έλεγχος απομείωσης συμμετοχών σε θυγατρικές 

Την 31 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε έλεγχος απομείωσης των θυγατρικών για τις 
οποίες υπήρχαν ενδείξεις αναστροφής απομείωσης.  

Ο έλεγχος της απομείωσης 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 
των έργων στον ΔΕΔΔΗΕ. Οι ταμειακές ροές προβλήθηκαν στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 
του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. Το επιτόκιο προεξόφλησης που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν 7,5%. 

Από τον έλεγχο της απομείωσης προέκυψε αναστροφή του συνόλου των ζημίων απομείωσης 
που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά τις προηγούμενες χρήσεις για τις 
θυγατρικές εταιρείες ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε., ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε., ΗΛΙΑΚΟ 
ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε., ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε. και ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας του ανακτήσιμου ποσού 

Η Εταιρεία ανέλυσε την ευαισθησία του ανακτήσιμου ποσού στις προεξοφλημένες ταμειακές 
ροές των παγίων σε σχέση με μία λογική και πιθανή αλλαγή σε κάποιες από τις βασικές 
παραδοχές της μελέτης,  όπως αύξηση  ή μείωση 1%  στο επιτόκιο προεξόφλησης, αύξηση ή 
μείωση κατά 10 ευρώ στις τιμές ανά MWh και αύξηση ή μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 
4 χιλ. ευρώ. 
 
Μετά την ανωτέρω αναστροφή πρόβλεψης, τα ποσά της σωρευτικής πρόβλεψης απομείωσης 
έχουν ως εξής: 
 

    

Σωρευτική 
απομείωση 
συμμετοχής 

  

Πρόβλεψη 
απομείωσης / 
(αναστροφή) 
απομείωσης 

χρήσης   

Σωρευτική 
απομείωση 
συμμετοχής 

    2019   2020   2020 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   348.343                      (348.343)                              -  

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   313.689                      (313.689)                              -  

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   227.962                      (227.962)                              -  

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.    445.000                                    -    445.000 

SOLARLAB A.E.   170.875   119.125   290.000 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε.   164.815                      (164.815)                              -  

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.   159.629                      (159.629)                              -  

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   336.411                      (100.000)   236.411 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε.   18.588                                    -    18.588 

WIND ARROW MOUZAKI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   16.417                                    -    16.417 

Σύνολο   2.201.729                   (1.195.313)   1.006.416 
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(Β) ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
    Ποσό συμμετοχής 

    2020   2019 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.   805.315   805.315 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   1.081.349   1.081.349 

ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε.   2.069.849   2.069.849 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.    43.659   43.659 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΤΕΒ Α.Ε. - ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟ   1.525.179   1.525.179 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – EDF EN HELLAS  Α.Ε.   5.693.310   5.693.310 

 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 

ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   193.490   193.490 

VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ   8.749.009   8.749.009 

VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ   7.742.254   7.742.254 

Σύνολο   28.034.788   28.034.788 

 

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

    Ποσοστό συμμετοχής         

Συγγενείς   2020   2019   
Χώρα & Έτος 

Ίδρυσης 
  Αντικείμενο 

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

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

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

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

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

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

 ΕΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε. (1)   46,55%   46,55%   Ελλάς, 2007   ΑΠΕ 

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

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

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

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

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

PPC FINANCE PLC   10%   10%   Αγγλία, 2009   ΑΠΕ 

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

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

VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ   45%   45%   Ελλάς, 2019   ΑΠΕ 

VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ   45%   45%   Ελλάς, 2019   ΑΠΕ 

                  

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

                
       (2)  Συμμετοχή μέσω της ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. 
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Tα ποσά  της σωρευτικής πρόβλεψης απομείωσης των συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες είναι 
τα εξής: 
 

    
Σωρευτική Υποτίμηση 

Συμμετοχής 

    2020   2019 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε.   47.126   47.126 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΑΜΠΟ ΒΙΓΛΙΕΣ Α.Ε.   54.580   54.580 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΙΛΙΖΑ Α.Ε.   43.186   43.186 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΙΒΑΡΙ Α.Ε.   58.437   58.437 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Α.Ε.   43.768   43.768 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΤΕΒ Α.Ε. - ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟ   170.221   170.221 

Σύνολο   417.318   417.318 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε έλεγχος απομείωσης των συγγενών εταιρειών για 
τις οποίες υπήρχαν ενδείξεις απομείωσης. 

Για τον έλεγχο απομείωσης εφαρμόστηκε η μέθοδος της Προεξόφλησης Μελλοντικών 
Ταμειακών Ροών. Το χρηματοοικονομικό μοντέλο αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκε λαμβάνει 
υπόψη τις προβλέψεις των κύριων οικονομικών μεγεθών των εταιρειών για την περίοδο 2021 
έως και το τέλος του έτους που ισχύει η σύμβαση αγοραπωλησίας ενέργειας της εκάστοτε 
εταιρίας. Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν 7,44%. 

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου απομείωσης δεν προέκυψε ανάγκη για περαιτέρω 
προσαρμογή της αξίας τους. 

Ανάλυση ευαισθησίας του ανακτήσιμου ποσού 

Η Εταιρεία ανέλυσε την ευαισθησία του ανακτήσιμου ποσού στις προεξοφλημένες ταμειακές 
ροές των παγίων σε σχέση με μία λογική και πιθανή αλλαγή σε κάποιες από τις βασικές 
παραδοχές της μελέτης,  όπως αύξηση  ή μείωση 0,1%  στο επιτόκιο προεξόφλησης και αύξηση 
ή μείωση 2,5% στα έσοδα. 
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Έσοδα συμμετοχών 
Τα έσοδα-μερίσματα που περιλήφθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων αφορούν τις 
παρακάτω συγγενείς επιχειρήσεις: 

  2020   2019 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 362.392   370.445 

ΔΕΗ ΑΝΑΝ/ΜΕΣ-ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΥΗΕ ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε. 113.531   204.820 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 502.740   490.000 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 976.320   325.440 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 24.512   - 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΤΕΒ Α.Ε. - ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟ 186.494   - 

Σύνολο 2.165.989   1.390.705 

 

20. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η Εταιρεία, στις 30.12.2015 προέβη σε καταβολή ποσού 4.000.000 ευρώ προκειμένου να 
συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, η οποία πιστοποιήθηκε 
και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης. 

Την 1η Ιανουαρίου 2018 η Εταιρεία κατέταξε το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο 
(μετοχές) στα περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
Την 31.12.2018 η Εταιρεία αποτίμησε τις μετοχές στην εύλογη αξία συμψηφίζοντας το 
αποθεματικό που είχε σχηματιστεί από τον προγενέστερο λογιστικό χειρισμό.  

Την 31 Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία αποτίμησε στην εύλογη αξία το συγκεκριμένο 
χρηματοοικονομικό στοιχείο, του οποίου η αξία ανέρχονταν σε 371.396 ευρώ. Το κέρδος από 
την αποτίμηση ποσού 266.465 ευρώ αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσης. 

Την 31 Δεκεμβρίου 20120 η Εταιρεία αποτίμησε στην εύλογη αξία το συγκεκριμένο 
χρηματοοικονομικό στοιχείο, του οποίου η αξία ανέρχεται σε 220.028 ευρώ. Η ζημία από την 
αποτίμηση ποσού 151.367 ευρώ αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ  
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά) 

65 
 

21. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Τα υπόλοιπα με θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις καθώς και με τα λοιπά συνδεδεμένα 
μέρη στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 έχουν ως εξής: 

    2020   2019 

    
Απαιτήσεις   Υποχρεώσεις 

  
Απαιτήσεις   

Υποχρεώ
σεις 

Θυγατρικές επιχειρήσεις                 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   105.153   -   4.278   - 

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   6.907   -   -   - 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε.   68.683   -   14.637   - 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.   73.863   -   8.680   - 

SOLARLAB A.E.   6.907   -   -   - 

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   6.907   -   -   - 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   72.329   -   -   - 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   12.022   -   -   - 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε.   6.907   -   -   - 

WIND ARROW MOUZAKI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   6.907   -   -   - 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   4.010   -   -   - 

    370.596   -   27.595   - 

                  

Συγγενείς επιχειρήσεις   

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   -   300   504.896   - 

ΕΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.   41.340   -   41.339   - 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ -EDF EN GREECE A.E   2.200   -   2.200   - 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΔΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.   233   -   233   - 

ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε   1.584.000   -   1.782.000   - 

    1.627.773   300   2.330.669   - 

    

  

      

  

    

Λοιπές   

ΔΕΗ Α.Ε.   -   1.275.323   -   1.419.632 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.   8.991.509   -   2.905.128   - 

    8.991.509   1.275.323   2.905.128   1.419.632 

Σύνολο   10.989.878   1.276.623   5.263.392   1.419.632 

 
 
Το ποσό 1.275.865 ευρώ της υποχρέωσης προς τη μητρική εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. αφορά κυρίως 
υποχρέωση για αμοιβές δανεισθέντος προσωπικού και δαπάνες συντήρησης (Σημείωση 36).  
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Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 
2019 έχουν ως εξής: 
 

    2020   2019 

    Έσοδα   Έξοδα   Έσοδα   Έξοδα 

Θυγατρικές επιχειρήσεις                 

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   81.781                       -    9.450                    -  

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   6.000                       -    6.000                    -  

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε.   44.015                       -    17.804                    -  

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.   52.996                       -    13.000                    -  

SOLARLAB A.E.   6.000                       -    6.000                    -  

ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.   6.000                       -    6.000                    -  

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.   58.760                       -    6.000                    -  

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   10.125                       -    6.000                    -  

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε.   6.000                       -    6.000                    -  

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

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.   3.520                       -                        -                     -  

    281.197                       -               82.254                     -  

Συγγενείς επιχειρήσεις                 

ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε   65.136                       -                        -                     -  

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΤΕΒ Α.Ε. - ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟ   3.000   -                        -                     -  

    68.136                       -                        -                     -  

Λοιπές                 

ΔΕΗ Α.Ε.                       -    2.312.911                       -    2.133.244 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.   14.521.076   491.649   12.912.704   74.495 

    14.521.076   2.804.561   12.912.704   2.207.739 

Σύνολο   14.870.409   2.804.561   12.994.958   2.207.739 

 
Τα έσοδα από την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αφορούν σε πώληση ενέργειας, ενώ τα έξοδα αφορούν 
κυρίως σε τέλη σύνδεσης και δαπάνες συντηρήσεων. 
 
Oι συναλλαγές της Εταιρείας με την ΔΕΗ ΑΕ αφορούν σε αμοιβές δανεισθέντος προσωπικού 
ποσού 802.894 ευρώ (Σημείωση 6), δαπάνες συντηρήσεων για τους σταθμούς της Εταιρείας 
1.222.738 ευρώ (Σημείωση 10) και λοιπά έξοδα 287.189 ευρώ. 
 
Επίσης η Εταιρεία αναγνώρισε έσοδα από τόκους ομολογιακού δανείου ποσού 65.136 ευρώ 
από την ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
 
Τα έσοδα ενοικίων από θυγατρικές για το 2020 ανέρχονται σε 25.600 ευρώ (2019: 24.000 ευρώ) 
και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε θυγατρικές ανέρχονται σε 255.597 ευρώ (2019: 36.000 
ευρώ). 
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Αμοιβές Διοίκησης 

Οι αμοιβές των οργάνων Διοίκησης (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικοί Διευθυντές) για 
τις περιόδους που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν ως εξής: 
 
 

    2020   2019 

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου         

- Αμοιβές εκτελεστικών μελών   12.000   13.600 

-Αμοιβές μη-εκτελεστικών μελών   42.000   46.000 

-Αποζημιώσεις/έκτακτες αμοιβές   -   600 

-Εργοδοτικές εισφορές   10.142   12.593 

    64.142   72.793 

          
Αμοιβές Αναπληρωτών Διευθυνόντων 
Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών         

-Τακτικές αποδοχές   120.000   183.594 

-Εργοδοτικές εισφορές   18.977   42.239 

    138.977   225.833 

Σύνολο   203.119   298.626 

 
 
 
22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τα αποθέματα στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

    2020   2019 

Αρχικό απόθεμα   783.171   881.025 

Αγορές χρήσεως   82.611   63.315 

Αναλώσεις  χρήσεως αποθεμάτων   (108.729)   (161.170) 

Πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα   (453.131)   (675.628) 

Σύνολο   303.922   107.542 

 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης των απαξιωμένων αποθεμάτων έχει ως εξής: 

  Σημ. 2020   2019 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου    (675.628)   (628.366) 

(Πρόβλεψη) / αναστροφή πρόβλεψης 14 222.497   (47.262) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    (453.131)   (675.628) 

 
 
Δεν υφίστανται βάρη επί των αποθεμάτων της Εταιρείας. 
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23. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

    2020   2019 

ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.   7.961.954   3.600.900 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες   8.898.880   3.262.219 

Απαιτήσεις από λοιπούς πελάτες   101.715   22.027 

Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες χωρίς απομείωση αξίας 16.962.549   6.885.146 

Απομείωση απαιτήσεων από πελάτες   
         

(174.830) 
  

               
(49.081) 

Σύνολο   16.787.719   6.836.065 

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

      Σύνολο   <30 ημέρες   31-60 ημέρες 61-90 ημέρες   >91 ημέρες 

31/12/2020     16.962.549   3.136.085   2.401.845 1.662.641   9.761.978 

31/12/2019     6.885.146   2.035.613   1.490.182 1.620.089   1.739.263 

 
 
 
24. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις  αναλύονται 
ως εξής: 

    2020   2019 

Δεσμευμένες καταθέσεις   2.432.529   2.124.360 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες   606.999   710.228 

Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος   -   325.754 

ΦΠΑ εισπρακτέος   4.992.190   1.556.117 

Προμήθεια εγγύησης δανείου (βραχυπρόθεσμο μέρος)   534.706   488.583 

Έξοδα επομένων χρήσεων   72.771   104.229 

Λοιπές προκαταβολές και πιστώσεις   807.547   435.633 

Σύνολο   9.446.742   5.744.904 

 
 
Οι δεσμευμένες καταθέσεις αφορούν δεσμευμένα ποσά για την εξασφάλιση των δανειακών της 
υποχρεώσεων. 
 
Ο ΦΠΑ εισπρακτέος αφορά απαιτήσεις από χρεωστικό ΦΠΑ των περιοδικών δηλώσεων των 
χρήσεων 2019 και 2020 και θα συμψηφιστεί στις περιοδικές δηλώσεις που θα υποβληθούν στην 
επόμενη χρήση. 
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25. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 

 
Οι απαιτήσεις από ομολογιακά δάνεια στο αποσβέσιμο κόστος αναλύονται ως εξής: 
 

    2020   2019 

ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε   1.547.544   1.543.141 

Τράπεζα Χανίων   977.792   984.279 

Σύνολο   2.525.336   2.527.420 

          

    2020   2019 

Μακροπρόθεσμο μέρος   2.327.336   2.527.420 

Βραχυπρόθεσμο μέρος   198.000   198.000 

Σύνολο   2.525.336   2.725.420 

 
 

Η Εταιρεία στις 29 Δεκεμβρίου 2017 απέκτησε 100 ομολογίες ονομαστικής αξίας 10.000 ευρώ 
εκάστης, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, διάρκειας 7 ετών και με ετήσια απόδοση 4,75% 
καταβάλλοντας  το ποσό του 1.000.000 ευρώ. Την 31 Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία αναγνώρισε 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων έξοδο από πρόβλεψη απομείωσης ποσού 6.847 ευρώ (2019: 
έσοδο 44.805 ευρώ). 
 
Επίσης, η Εταιρεία στις 4 Ιανουαρίου 2018 απέκτησε 66.000 ομολογίες, μετατρέψιμες σε 
μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης, της εταιρείας ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, διάρκειας 
11 ετών και με επιτόκιο Euribor 6μήνου + περιθώριο 3,75% καταβάλλοντας  το ποσό του 
1.980.000 ευρώ. Την 31 Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία αναγνώρισε στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων έσοδο από πρόβλεψη απομείωσης ποσού 4.403 ευρώ (2019: έσοδο 4.540 
ευρώ). 
 
 
 
26. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

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

    2020   2019 

Δεσμευμένες καταθέσεις   3.485.000   1.360.000 

Δοσμένες Εγγυήσεις Ενοικίων   32.288   30.468 

Προμήθεια εγγύησης δανείου   473.950   837.751 

Σύνολο   3.991.238   2.228.219 

 

Οι δεσμευμένες καταθέσεις αφορούν δεσμευμένα ποσά για την εξασφάλιση των δανειακών της 
υποχρεώσεων. 
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27. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

 
Οι καταθέσεις όψεως και τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: 

    2020   2019 

Ταμείο   580   1.723 

Προθεσμιακές καταθέσεις   7.700.000   6.210.757 

Καταθέσεις όψεως   70.609.737   31.400.996 

Σύνολο   78.310.317   37.613.476 

 
  
Τα έσοδα τόκων από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας λογιστικοποιούνται στην χρήση που 
αφορούν και ανέρχονται σε 255.527 ευρώ (2019: 292.932 ευρώ) και περιλαμβάνονται στα 
χρηματοοικονομικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων (Σημείωση 8). 
 
 
 
28. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αναλύονται ως εξής: 
 

    Οικόπεδα & κτίρια   
Μεταφορικά 

μέσα   Σύνολο 

Αξία κτήσεως             

1 Ιανουαρίου 2019   2.544.012                           -     2.544.012 

Προσθήκες   138.500                           -     138.500 

31 Δεκεμβρίου 2019   2.682.512                           -     2.682.512 

Αναπροσαρμογή   109.889                           -     109.889 

Προσθήκες   207.347   23.060   230.407 

Διαγραφές                 (228.788)                           -        (228.788) 

31 Δεκεμβρίου 2020   2.770.960   23.060   2.794.020 

  
              

Σωρευμένες αποσβέσεις             

1 Ιανουαρίου 2019                              -                             -                     -   

Προσθήκες   304.848                           -     304.848 

31 Δεκεμβρίου 2019   304.848                           -     304.848 

Αναπροσαρμογή   12.099   -   12.099 

Προσθήκες   294.190   1.201   295.391 

Διαγραφές                   (22.027)                           -          (22.027) 

31 Δεκεμβρίου 2020   589.110   1.201   590.311 

              

Αναπόσβεστη αξία             

1 Ιανουαρίου 2019   2.544.012                           -     2.544.012 

31 Δεκεμβρίου 2019   2.377.664                           -     2.377.664 

31 Δεκεμβρίου 2020   2.181.850   21.859   2.203.709 
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Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

    Οικόπεδα & κτίρια   
Μεταφορικά 

μέσα   Σύνολο 

Σύνολο την 1η Ιανουαρίου 2019                 1.828.284                            -         1.828.284  

Προσθήκες μισθώσεων   138.500                           -     138.500 

Τόκοι   77.795                           -     77.795 

Πληρωμές                   (463.579)                           -         (463.579) 

Σύνολο την 31η Δεκεμβρίου 2019                 1.581.000                            -         1.581.000  

Αναπροσαρμογή   89.736                           -     89.736 

Προσθήκες μισθώσεων   207.347   23.060   230.407 

Τόκοι   44.717                        140             44.857  

Πληρωμές                   (279.989)                  (1.267)       (281.256) 

Διαγραφές                   (211.163)                           -         (211.163) 

Σύνολο την 31η Δεκεμβρίου 2020                 1.431.648                    21.933        1.453.581  

              

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 1.196.323   16.387   1.212.710 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 235.325   5.546   240.871 

Σύνολο την 31η Δεκεμβρίου 2020   1.431.648   21.933   1.453.581 

 
 
Οι μισθώσεις είναι πληρωτέες ως ακολούθως: 
 
Μέχρι 1 έτος   240.871 

Από 1 μέχρι και 5 έτη   503.282 

Μετά από 5 έτη   709.428 

Σύνολο   1.453.581 

 
 
Το έξοδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων ανήλθε σε 68.804 ευρώ (2019: 47.391 ευρώ). 
 
 
29. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται στο ποσό των 
95.402.521 ευρώ, 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: 
 

    2020   2019 

Τακτικό αποθεματικό   3.888.655   3.411.971 

Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας πάγιων στοιχείων   33.149.413   35.157.264 

    37.038.068   38.569.235 

 
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 
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ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της Εταιρείας 
απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.  
 
Το «Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας πάγιων στοιχείων» μειώθηκε κατά  2.007.951 ευρώ, 
όπως προκύπτει από την «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος». 
 
Από το ποσό αυτό € 1.702.592 αφορά τακτοποίηση της αποτίμησης των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων, που πραγματοποιήθηκε κατά την προηγούμενη χρήση, και ποσό ύψους € 118.124 
αφορά σε επαναμέτρηση της πρόβλεψης του κόστους αποξήλωσης. 
 
Η προαναφερθείσα τακτοποίηση κρίνεται μη σημαντική στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, τόσο 
κατά την τρέχουσα όσο και κατά την προηγούμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση δεν έχει 
επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρείας. 
 
 
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. Μη διανομή του ελάχιστου 
μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την 
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη 
συνέλευση κεφαλαίου. 

Επιπλέον, η ελληνική εμπορική νομοθεσία απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
για τη διανομή μερίσματος. Πιο συγκεκριμένα, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους 
μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από 
τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα 
αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά 
πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα 
ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν 
πραγματοποιημένα κέρδη. 

Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων 
της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από 
προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και 
αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των 
πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα 
κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που 
επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το 
καταστατικό. 

Κατά την χρήση 2019 καταβλήθηκε μέρισμα ποσού 1.020.151 ευρώ το οποίο αφορούσε διανομή 
κερδών της χρήσης 2018, ύστερα από  έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.  

Για τη χρήση 2019 η Εταιρεία δεν προέβη στη διανομή μερίσματος. Για τη χρήση 2020 το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν θα προτείνει την διανομή μερίσματος. 

 

32. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού υπολογίστηκε βάσει μελέτης από ανεξάρτητο 
αναλογιστή. 
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Τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 
και οι μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση έχουν ως εξής: 

 

  2020   2019 

Καθαρή Υποχρέωση την 1η Ιανουαρίου 129.873   84.312 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση Αποτελεσμάτων 31.621   29.282 

(Έσοδο) / Έξοδο προς καταχώρηση στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων 8.921   16.279 

Καθαρή Υποχρέωση την 31η Δεκεμβρίου 170.415   129.873 

 

Οι βασικές παραδοχές έχουν ως εξής: 

Τιμές Παραδοχών Αναλογιστικής Μελέτης 31/12/2020  31/12/2019 

Επιτόκιο Προεξόφλησης 0,60%  1,15% 

Ποσοστό αύξησης αμοιβών 2,00%  2,00% 

Πληθωρισμός 1,50%  1,50% 

 

Η μέση τιμή των ετών μέχρι τη συνταξιοδότηση του προσωπικού ανέρχεται σε 26,54 χρόνια. 

Ανάλυση ευαισθησίας αποτελεσμάτων βάσει μεταβολών σημαντικών ποσοστιαίων παραδοχών 
παρουσιάζεται παρακάτω. 

 
 
  

Μεταβολή Αναλογιστικής 
Υποχρέωσης 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 149.250 -12% 

Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 194.845 14% 

Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5% 193.411 13% 

Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5% 150.160 -12% 

 

 

33. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ 

Βάσει των διατάξεων του ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία», η αξία κτήσης ενός 
παγίου περιουσιακού στοιχείου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την εκτίμηση για τις απαιτούμενες 
δαπάνες αποξήλωσης και απομάκρυνσης του περιουσιακού αυτού στοιχείου. Οι δαπάνες αυτές 
ποσοτικοποιούνται και αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις».  
 
Η κίνηση του λογαριασμού της εν λόγω πρόβλεψης αναλύεται παρακάτω: 
 
 
 

    2020   2019 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   871.717   698.260 

Επιβάρυνση στα Αποτελέσματα (Σημείωση 9)   41.987   34.095 

Προσθήκες   143.320   139.362 
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Επαναμέτρηση υποχρέωσης   262.567   - 

Διαγραφές   (47.129)   - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   1.272.462   871.717 

 

34. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

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

    2020   2019 

Πρόβλεψη αποζημίωσης φιλικού διακανονισμού   100.000   1.390.584 

ΕΜΕΚ ΑΕ   408.379   -  

Πιστωτές διάφοροι   3.535.377   845.418 

Δεδουλευμένα έξοδα   3.378.176   238.414 

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη   199.964   57.417 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί   71.142   59.798 

Σύνολο   7.693.038   2.591.631 

 
 
Στα δεδουλευμένα έξοδα περιλαμβάνονται η έκτακτη εισφορά του Νόμου 4759/2020 ποσού  
1.444.854 ευρώ (σημείωση 15), αμοιβές εργολάβων για τα υπό εκτέλεση έργα της Εταιρείας 
ποσού 1.174.439 ευρώ και τόκοι δανείων ποσού 284.329 ευρώ. 
 
 
35. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Η κίνηση του λογαριασμού των επιχορηγήσεων έχει ως εξής: 
 

    2020   2019 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   3.289.986   3.486.165 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων στα αποτελέσματα   (168.847)   (196.179) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   3.121.139   3.289.986 

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

Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
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   2020   2019 

Υποχρεώσεις προς μητρική εταιρεία (Σημείωση 21)   1.100.536   1.381.132 

Λοιποί προμηθευτές   39.009   209.094 

Παρακρατημένες εγγυήσεις   5.769.615   5.129.942 

Σύνολο   6.909.160   6.720.168 

Οι «Παρακρατημένες εγγυήσεις» αφορούν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υπό κατασκευή 
έργων της Εταιρείας και παρακρατούνται από τα τιμολόγια των εργολάβων μέχρι την 
ολοκλήρωση των έργων. 
 
 
 
37. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι δανειακές υποχρεώσεις την 31.12.2020 αναλύονται ως εξής: 

    2020   2019 

Ομολογιακό δάνειο   14.200.000   12.200.000 

Δάνειο από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων   85.000.000   34.000.000 

Μείον: Έξοδα δανείων   (430.272)   (114.846) 

Σύνολο δανείων   98.769.728   46.085.154 

          

    2020   2019 

Μακροπρόθεσμο μέρος δανείων   96.484.205   45.030.298 

Βραχυπρόθεσμο μέρος δανείων   2.285.523   1.054.856 

Σύνολο   98.769.728   46.085.154 

 

Τα έξοδα των δανείων της Εταιρείας αποσβένονται αναλογικά με τα υπολειπόμενα έτη 
αποπληρωμής των δανείων. 
 
Το Δεκέμβριο του 2017 υπεγράφη δανειακή σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων ύψους 85 εκ. ευρώ. Η πρώτη εκταμίευση ποσού 34 εκ. ευρώ 
πραγματοποιήθηκε στις 24.04.2019 και η δεύτερη εκταμίευση ποσού 51 εκ. ευρώ στις 5.6.2020. 
Οι αποπληρωμές του κεφαλαίου είναι εξαμηνιαίες με έναρξη στις 24.04.2023 και θα 
ολοκληρωθούν έως τις 24.04.2035.  

Επίσης, το Σεπτέμβριο του 2018 υπεγράφη Σύμβαση Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου 
Ομολογιακού Δανείου, ποσού ως 17,5 εκ. ευρώ, από την Εθνική Τράπεζα. Η πρώτη εκταμίευση 
ποσού 12,2 εκ. ευρώ πραγματοποιήθηκε στις 18.03.2019 και η δεύτερη εκταμίευση ποσού 2 εκ. 
ευρώ στις 28.02.2020. Οι αποπληρωμές του κεφαλαίου είναι εξαμηνιαίες με έναρξη στις 
30.06.2021 και θα ολοκληρωθούν έως τις 31.12.2026. 

Τα δάνεια λήφθηκαν για την χρηματοδότηση της κατασκευής 18 έργων (14 Αιολικά Πάρκα και 4 
ΜΥΗΣ). 

Για τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις έχουν δοθεί οι εξής εξασφαλίσεις:  

α) εκχώρηση λόγω ενεχύρου Α΄ τάξης, του συνόλου των απαιτήσεων που απορρέουν από τις 
Συμβάσεις Εσόδων για καθένα εκ των χρηματοδοτούμενων έργων, 

β) ενέχυρο επί του Λογαριασμού Εσόδων (Proceeds Account), 

γ) ενέχυρο επί των Αποθεματικών Λογαριασμών Δανειακών Υποχρεώσεων (DSRA), 
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δ) παροχή ανέκκλητου συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για τη σύσταση, σε περίπτωση 
επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας, πλασματικού ενεχύρου επί των εγκαταστάσεων και του 
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του κάθε χρηματοδοτούμενου έργου 

ε) εκχώρηση λόγω ενεχύρου, όλων των απαιτήσεων της Εταιρείας που απορρέουν από τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια που οφείλει να συνάψει για καθένα εκ των χρηματοδοτούμενων έργων. 

Κατά την 31/12/2020 τηρούνταν οι οικονομικοί δείκτες (covenants) που απαιτούνται από τις 
δανειακές συμβάσεις. 

 
Παροχή εγγυήσεων από ΔΕΗ Α.Ε. 
Κατά την 31.12.2020 υφίσταται εταιρική εγγύηση της Μητρικής Εταιρείας, συνολικού πιστωτικού 
ορίου μέσω ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών, μέχρι του ποσού των 8 εκ. ευρώ, από τα 
οποία είχε χρησιμοποιηθεί ποσό ύψους 465 χιλ. ευρώ που αφορούσε σε εγγυητικές επιστολές. 
 
 
38. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ. 

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  που  διακρατούνται  στο  αποσβεσμένο κόστος  
και  των  εύλογων  αξιών  τους,  καθώς  και  των  ενσώματων ακινητοποιήσεων (πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων) τα οποία αποτιμώνται περιοδικά σε αναπροσαρμοσμένες αξίες. 

  
  

  Λογιστική Αξία   Εύλογη Αξία 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 2020  2019    2020 2019  

Εμπορικές απαιτήσεις   16.787.719 6.836.065   16.787.719 6.836.065 

Δεσμευμένες καταθέσεις   5.917.529 3.484.360   5.917.529 3.484.360 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα   78.310.317 37.613.476   78.310.317 37.613.476 

Περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

  219.996 371.396   219.996 371.396 

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις             

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   96.484.205 45.030.298   96.484.205 45.030.298 

Εμπορικές υποχρεώσεις   6.909.160 6.720.168   6.909.160 6.720.168 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανειακών 
υποχρεώσεων 2.285.523 1.054.856   

2.285.523 1.054.856 
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Η εύλογη αξία των εμπορικών απαιτήσεων και των εμπορικών υποχρεώσεων προσεγγίζει τις 
λογιστικές τους αξίες. 
 
Η εύλογη αξία των Περιουσιακών στοιχείων επιμετρούμενων στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται στο Επίπεδο 1 της ιεραρχίας.  
 
Η εύλογη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, προσδιορίζεται με βάση την προεξόφληση των 
μελλοντικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας είτε άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα στοιχεία και 
περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 2 της ιεραρχίας εύλογης αξίας. Η εύλογη αξία των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων (εκτός των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση τα οποία αποτιμώνται στο κόστος 
μείον σωρευμένες απομειώσεις) περιλαμβάνεται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας. 
 
39. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Η Εταιρεία έχει ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δύο αγωγές κατά των 
εταιρειών Enercon GmbH και Prenecon S.A. (αριθμοί κατάθεσης 63846/2013 και 129130/2014), 
με τις οποίες αξιώνει νομιμοτόκως αποζημίωση ύψους 9.545.330 ευρώ και χρηματική ικανοποίηση 
ηθικής βλάβης ύψους 5.000.000 ευρώ, καθώς και συμπληρωματική αποζημίωση ύψους 954.615 
ευρώ και χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης ύψους 400.000 ευρώ, των δύο εταιρειών 
εναχθεισών ως από κοινού και εις ολόκληρον ευθυνομένων. Η ένδικη διαφορά αφορά σε φερόμενη 
υπερκοστολόγηση των έργων Π/Μ σε σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης εννέα (9) αιολικών 
πάρκων συνολικής ισχύος 35,10 MW μεταξύ της Εταιρείας και της Enercon GmbΗ, την εκτέλεση 
των οποίων είχε αναλάβει υπεργολαβικώς η Prenecon S.A. 
Επίσης, η Prenecon S.A. έχει ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή 
κατά της Εταιρείας (γενικός αριθμός κατάθεσης 11569/2014 και αριθμός κατάθεσης δικογράφου 
319/2014) με την οποία ζητεί να υποχρεωθεί η Εταιρεία να καταβάλει σε αυτήν ως χρηματική 
ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης εκ προβαλλόμενης αδικοπραξίας το συνολικό χρηματικό ποσό 
των 7.000.000 ευρώ, νομιμοτόκως. 
Η Εταιρεία έχει συνάψει με την Enercon GmbΗ συμφωνητικό εξώδικου συμβιβασμού και στο 
πλαίσιο αυτού έχει ικανοποιήθει πλήρως όσον αφορά στην ζημία που υπέστη. Σε συνέχεια του ως 
άνω επιτευχθέντος συμβιβασμού η Εταιρεία παραιτήθηκε των αξιώσεών της έναντι της Enercon 
GmbΗ.  
Συνεπώς, η εξακολουθούσα διαφορά με την Prenecon συνίσταται (όσον αφορά στις αγωγές της 
Εταιρείας) στην χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης της Εταιρείας από την τελευταία.  
 

Άπασες οι ανωτέρω αγωγές συνεκδικάστηκαν στις 22.03.2018 και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 4040/2018 
μη οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διατάσσει την διενέργεια 
πραγματογνωμοσύνης για την υπερκοστολόγηση των έργων Π/Μ της ανωτέρω σύμβασης. 
Ο Πραγματογνώμονας που διορίστηκε τελικώς (μεσολάβησαν μία σειρά αποφάσεων για την 
εξαίρεση και αντικατάσταση του αρχικώς διορισθέντος πραγματογνώμονα) κατέθεσε στο 
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών την από 26.02.2020 πραγματογνωμοσύνη που συνέταξε, η 
οποία έλαβε αριθμό καταθέσεως 66/2020. 
Την 17η.06.2020 επιδόθηκε στην Εταιρεία η από 01.06.2020 και με αρ. κατάθεσης (ΓΑΚ/ΕΑΚ) 
30461/349/2020 κλήση της Prenecon για την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απ’ αριθμ. 4040/2018 
απόφαση το Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ημερομηνία δικασίμου έχει οριστεί η 
17η.09.2020, οπότε επαναλήφθηκε η συζήτηση των συνεκδικαζομένων αγωγών ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Αναμένεται η έκδοση απόφασης. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει αρνητική επίδραση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις από την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών.  
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40. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

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. 
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και η διαχείρισή τους συνοψίζονται κατωτέρω:  
 
 
Κίνδυνος Μακροοικονομικού και Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος στην Ελλάδα  
Το 2020 καθορίστηκε από την υγειονομική κρίση COVID-19 η οποία είχε σημαντική αρνητική 
επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδος, όπως και στις υπόλοιπες οικονομίες του 
κόσμου. Η πανδημία ανέκοψε την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας που είχε ξεκινήσει 
το 2017. Το 2020 η οικονομική δραστηριότητα υποχώρησε σημαντικά, με το ποσοστό μεταβολής 
του ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε -8,2% σε σχέση με το 2019, πρωτίστως λόγω της αρνητικής 
συμβολής των εξαγωγών υπηρεσιών. Η υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης συνέβαλε 
αρνητικά, αλλά η μείωση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών μετρίασε την ύφεση. 
 
Αναλυτικότερα, η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 5,2% το 2020 σε σχέση με το 2019, ως 
συνέπεια της πτώσης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και των περιοριστικών μέτρων 
που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της πανδημίας. Η δημόσια κατανάλωση σημείωσε αύξηση 
κατά 2,7% καθώς αυξήθηκαν οι δημόσιες δαπάνες, ειδικά στον κλάδο της υγείας για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι εξαγωγές παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά 21,7% εξαιτίας 
της ύφεσης του παγκοσμίου εμπορίου και της καθίζησης της τουριστικής κίνησης. Καθοριστική 
ήταν η πτώση στις εξαγωγές υπηρεσιών, καθώς η τουριστική ζήτηση υποχώρησε δραματικά 
λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις. Παράλληλα, και η ναυτιλιακή κίνηση παρουσίασε 
κάμψη λόγω της ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
μειώθηκαν κατά 6,8%. 
 
Η αγορά εργασίας επιδεινώθηκε λόγω της ύφεσης, καθώς η συνολική απασχόληση σημείωσε 
ετήσια μείωση κατά 1,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2019. Η κυβέρνηση έλαβε εγκαίρως μέτρα στήριξης της απασχόλησης και του εισοδήματος 
μετριάζοντας σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης στην απασχόληση. 
 
Ο πληθωρισμός σημείωσε σημαντική πτώση και από τον Απρίλιο του 2020 βρίσκεται σε 
αρνητικό έδαφος κυρίως λόγω της σημαντικής  πτώσης  των  τιμών  του πετρελαίου και των 
υπηρεσιών. Για το σύνολο του 2020 ο ετήσιος ρυθμός του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών  
Καταναλωτή  ανήλθε  σε -1,3%, ενώ μερική ανάκαμψη αναμένεται το 2021. 
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σχετίζεται με τη διάρκεια και την έκταση της πανδημίας του COVID-19  
σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Επιπλέον κίνδυνοι θα προέκυπταν από ενδεχόμενη αύξηση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων ως απόρροια της υποχώρησης της οικονομικής δραστηριότητας, 
από την περαιτέρω όξυνση των γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς και από την αβεβαιότητα που 
περιβάλλει την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). Αντίθετα, μια πιο θετική του αναμενομένου έκβαση θα μπορούσε να προκύψει από 
την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού μέσου 
ανάκαμψης (Next Generation EU) και από την ταχύτερη παραγωγή και διάθεση εμβολίων του 
COVID-19. 
 
Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
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Η κρίση του COVID-19 επηρέασε σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό 
σύστημα, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία του διαχειριστή του συστήματος ΑΔΜΗΕ. 
Συγκεκριμένα, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση το μηνιαίο δελτίο ενέργειας που εκδίδει 
ο ΑΔΜΗΕ κατέγραψε το 2020 σημαντική υποχώρηση της τάξης του 4,2% έναντι της ζήτησης του 
2019. Συγκεκριμένα κατά την περασμένη χρονιά η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε 
στις 49.931GWh, από 52.191GWh το 2019. Η υποχώρηση οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 
3,4% της ζήτησης στο δίκτυο (1471GWh) αλλά και κατά 7,7% στους πελάτες υψηλής τάσης 
(537GWh). Μεγάλη σε ποσοστό ήταν και η υποχώρηση της ζήτησης στα ορυχεία, 32,6% ή 
αλλιώς 171GWh, που αποτυπώνει τη σημαντική συρρίκνωση εν γένει της ηλεκτροπαραγωγής 
από λιγνίτη. 
Παρόλη τη δυσμενή συγκυρία της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της 
πανδημίας, η παραγωγή της Εταιρείας και ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκαν κατά 14% το 2020 
σε σχέση με το 2019. 
 
Επίδραση Πανδημίας COVID-19 στην Εταιρεία 
H Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, έλαβε 
έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για την διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-
19, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων της, 
διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της, αλλά και περιορίζοντας στο 
ελάχιστο τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Τα μέτρα που έλαβε η Εταιρεία για την 
διαχείριση της πανδημίας είναι τα εξής: 
 

• Ενημέρωση του προσωπικού για την πανδημία και τους τρόπους πρόληψης και 
προστασίας 

• λήψη αυξημένων μέτρων υγιεινής και επίβλεψη της τήρησής τους, μέσω παροχής σαφών 
οδηγιών για την εφαρμογή των κανόνων ατομικής υγιεινής προς όλο το προσωπικό 

• διάθεση μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες και αντισηπτικά) 

• τακτικές απολυμάνσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας 

• διενέργεια COVID-19 Rapid tests σε υπαλλήλους και συνεργάτες 

• εφαρμογή απομακρυσμένης εργασίας 
 
 
Ρυθμιστικός κίνδυνος 
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπουν την αγορά 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, 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 Ηλεκτρικής Ενέργειας, 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 
Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τη διακύμανση της αξίας 
των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει η Εταιρεία. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς 
συνίσταται στην προσπάθεια της Εταιρείας να διαχειρίζεται και να ελέγχει την έκθεσή της σε 
αποδεκτά όρια. 
 
 
 



ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ  
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά) 

80 
 

Κίνδυνος 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. Ο δανεισμός της Εταιρείας κατά το έτος 
2020 ανήλθε σε  99,2 εκ. ευρώ. Για τα 85 εκ. ευρώ που αφορούν σε χρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει επιλεγεί σταθερό επιτόκιο για χρονικό διάστημα 16 ετών 
(λήξης το 2036), ενώ για τα 14,2 εκ. ευρώ που προέρχονται από Ομολογιακό Δάνειο διάρκειας 
8 ετών (λήξης το 2026) και κάλυψης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, έχει επιλεγεί 
κυμαινόμενο επιτόκιο, η διακύμανση του οποίου μπορεί δυνητικά να εκθέσει την Εταιρεία σε 
επιτοκιακό κίνδυνο. Σε περίπτωση αύξησης/(μείωσης) των επιτοκίων κατά 0,5%, η επίδραση 
στα αποτελέσματα της Εταιρείας για το 2020 θα είναι 66 χιλ. ευρώ. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Συναλλαγματικός είναι ο κίνδυνος που προκύπτει, όταν η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές 
ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου, υπόκεινται σε διακύμανση λόγω μεταβολών στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, μονό στην Ελλάδα, συνεπώς δεν 
εκτίθεται σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με οίκους του 
εξωτερικού, αφορούν κυρίως σε αγορές παγίων και αποθεμάτων και σε δανεισμό, όπου το 
νόμισμα διακανονισμού είναι το ευρώ και ως εκ τούτου δεν προκύπτει συναλλαγματικός κίνδυνος. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Οι πελάτες της Εταιρείας είναι ο «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας ΑΕ» (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα και ο «Διαχειριστής ΑΠΕ & 
Εγγυήσεων Προέλευσης» (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Δυνητικός 
πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να προκύψει σε περίπτωση αδυναμίας των αντισυμβαλλόμενων 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  
 

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 τυχών 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 
Τα υπό κατασκευή έργα της Εταιρείας ασφαλίζονται από τους εργολάβους/αναδόχους των έργων 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους και μέχρι την ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων αυτών 
από την Εταιρεία.  
Η Εταιρεία ασφαλίζει τις παραγωγικές της μονάδες έναντι αστικής ευθύνης, ήτοι για ζημιές από 
ατυχήματα (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που τυχόν προξενηθούν από 
άδικες πράξεις ή παραλείψεις, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες έργων έχει προβεί και σε 
ασφάλιση για μηχανικές βλάβες. Η Εταιρεία οφείλει να ασφαλίζει τα χρηματοδοτημένα έργα της, 
σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους των δανείων που έχει λάβει.   
 

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  
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από 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 και 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. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Τον Φεβρουάριο του 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε το Συμφωνητικό 
Συνεργασίας (Head of Terms), μεταξύ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και της RWE Renewables 
GmbH, με σκοπό την από κοινού συνεισφορά και υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών 
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έως 2 GW μέσω κοινού επενδυτικού οχήματος (JVCo). Τα 
ποσοστά συμμετοχής στο κοινό επενδυτικό σχήμα θα είναι 51% για την RWE Renewables 
GmbH και 49% για την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής απολιγνιτοποίησης, αλλά και της ευρύτερης στροφής του Ομίλου στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα πλέον του ανωτέρω τα οποία να έχουν σημαντική 
επίδραση στην οικονομική θέση της Εταιρείας. 
 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 1 έως 81 συντάχθηκαν σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και 
υπογράφονται για λογαριασμό αυτού από τους: 
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