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ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ Α.Δ. 
 

ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1 – 31/12/2015 

 

Κχξηνη Μέηνρνη, 
 
Μεηά ηε ιήμε ηεο δεθάηεο έβδνκεο ρξήζεο, απφ 1.1.2015 έσο 31.12.2015, ηεο ΓΔΖ 

ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ σο αλψλπκεο εηαηξείαο, έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ππνβάινπκε γηα έγθξηζε, 

ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε απηή, κε 

ηα ζρφιηά καο πάλσ ζε απηέο. 

 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν.2190/1920, φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα θαη φπσο πην αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 2.1, ε ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ., εθεμήο «Δηαηξεία», ζπλέηαμε ηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο δέθαηεο έβδνκεο εηαηξηθήο ρξήζεο, γηα πέκπηε θφξα ζχκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ηελ 1 Οθησβξίνπ 1998, ην δε κεηνρηθφ θεθάιαηφ ηεο αλέξρεηαη ηελ 

31.12.15 ζε Δπξψ 95.402.521 δηαηξνχκελν ζε 95.402.521 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, 

νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 1 έθαζηε. 

 

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία έηνπο 2015 
 

Κύθινο Δξγαζηώλ 
 
Ο θχθινο εξγαζηψλ  ηεο εηαηξίαο γηα ην  2015, αλήιζε  ζε Δπξψ 28,2, εθαη., έλαληη Δπξψ 

25,1 εθαη. ην 2014, απμεκέλα θαηά Δπξψ 3,1 εθαη. (12,5%)  γεγνλφο πνπ νθείιεηαη  ζηνπο 

θάησζη ιφγνπο: 

 

1. ηελ απμεκέλε παξαγσγή γηα ην 2015 (283 GWh) έλαληη 264 GWh ην 2014 
 
2. Δπηπιένλ ηηκνινγήζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαη  αθνξνχζαλ: 

 

 Δπηβάξπλζε   Δζφδσλ , κε ηελ έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνιφγηνπ Eπξψ 2,9 εθ. 

ιφγσ ηνπ  “New Deal” (N.4257/2014) 

 Βειηίσζε Δζφδσλ θαηά Δπξψ 2,0 εθ., εμαηηίαο αλαδξνκηθψλ ηηκνινγήζεσλ πνπ 
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αθνξνχζαλ ρξήζεηο πξνεγνχκελεο ηνπ 2014. 

 

Ζ θαζαξή επίδξαζε ησλ παξαπάλσ ήηαλ ε επηβάξπλζε ησλ Δζφδσλ ηεο εηαηξίαο ζηελ 

πεξζηλή ρξήζε θαηά 0.9 εθ. επξψ πεξίπνπ. 

 

                  Λεηηνπξγηθά Έμνδα 

Σα Λεηηνπξγηθά Έμνδα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ - Γεθεκβξίνπ ηνπ 

2015 δηακνξθψζεθαλ ζε 7,0 εθ. επξψ έλαληη ησλ 9,4 εθ. επξψ ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2014, παξνπζηάδνληαο κείσζε 25,5%. Ζ κείσζε ησλ Λεηηνπξγηθώλ 

Δμόδσλ θπξίσο νθείιεηαη ζηνπο  παξαθάησ ιφγνπο: 

- Μεησκέλνη, Φόξνη θαη Σέιε  454 ρηι. γηα ηελ ρξήζε  2015 ζπγθξηηηθά κε ηελ 

ρξήζε  2014 ιφγσ θαηάξγεζεο  ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ηνπ Ν. 4254/2014 

 

- Μείσζεο ηεο ζπλνιηθήο πξόβιεςεο απαμίσζεο ζε (510) ρηι επξψ γηα ην 2015 

πνπ νθείιεηαη ζηε πξαγκαηνπνίεζε απνμήισζεο ηνπ Α/Π Μαξκαξίνπ. 

 

- Μεησκέλεο ακνηβέο πξνζσπηθνύ θαηά 532 ρηι επξψ ζε ζρέζε κε ην 2014, θπξίσο 

ιφγσ ησλ αλαθαηαηάμεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο 

επηθείκελεο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κέζσ ΑΔΠ  

 

 
 

 Σα πξν θφξσλ θέξδε ηνπ 2015, αλήιζαλ ζε Δπξψ 16,6 εθαη., έλαληη Δπξψ 9,4 εθαη. ην 

2014, απμεκέλα θαηά Δπξψ 7,2 εθαη. (76,2%), ελψ ηα κεηά απφ θφξνπο θέξδε, 

δηακνξθψζεθαλ ζε Δπξψ 10,6 εθαη., έλαληη Δπξψ 7,0 εθαη. αληίζηνηρα, απμεκέλα θαηά 

Δπξψ 3,7 εθαη. (52,8%). 

 

 Σα θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ζε Δπξψ 21,2 

εθαη. έλαληη Δπξψ 15,7 εθαη. ην 2014, απμεκέλα θαηά Δπξψ 5,5 εθαη. (+35,1%). Σν 

πεξηζψξην EBITDA αλήιζε ζε 75%, ζε ζχγθξηζε κε 63% ην 2014.  
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Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή  
Γηα ηε ρξήζε 2014 ε Δηαηξεία δελ θαηέβαιε κέξηζκα. 

Γηα ηε ρξήζε 2015, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε λα πξνηείλεη πξνο ηελ 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο, πνζνζηνχ 35% 

επί ησλ θεξδψλ κεηά θφξσλ θαη κεηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, ήηνη πνζνχ 

επξψ 3.549.108,00 

 

Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ θαη Δπελδπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 
  
Σν ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο, γηα ην έηνο 2015, αλήιζε ζε Δπξψ 2,7 εθαη. 
 
 
Δμέιημε ηνπ ρξένπο  
 
Ζ εηαηξεία παξνπζηάδεη θαηά ηελ 31.12.2015 κεδεληθφ ρξένο. 

 
εκαληηθά γεγνλόηα ηεο ρξήζεο 01.01.2015 – 31.12.2015 
 
Αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ ηεο ρξήζεο πεξηέρεηαη ζε εκείσζε  ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

 
Πξννπηηθέο γηα ην 2016 
 
Με βάζε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ  έηνπο 2016  ε εηαηξεία αλακέλεηαη λα βειηηψζεη 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζε 32,5 εθαη. επξψ, θπξίσο  ιφγσ ησλ λέσλ έξγσλ πνπ ζα ηέζεθαλ  ζε 

ιεηηνπξγία απφ ηα κέζα ηνπ 2015 θαη πξφθεηηαη λα παξαμνπλ ελέξγεηα γηα ην ζχλνιν ηεο 

πεξηφδνπ ηνπ 2016 

Ωζηφζν ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ αλακέλεηαη  λα επεξεαζηεί απφ ην λέν λνκφ πνπ ζε απηή ηελ 

θάζε βξίζθεηαη ζε δηαβνχιεπζε θαη αθνξά ην λέν πιαίζην απνδεκίσζεο ηεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

Σν 2016 είλαη κηα ρξνληά θαηά ηελ φπνηα ζα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξίαο φπνπ έρεη σο ζηφρν ζε νξίδνληα πεληαεηίαο λα ππεξδηπιαζηάζεη ην 

ραξηνθπιάθην ηεο ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο. 

 

εκεηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο επεξεάδνληαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηηο 

αλεκνινγηθέο θαη πδξνινγηθέο ζπλζήθεο γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνθιίζεηο απφ 

ηα κεγέζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
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Κπξηόηεξνη θίλδπλνη – Αβεβαηόηεηεο 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο επεξεάδνληαη απφ δηάθνξα είδε θηλδχλσλ. Δηδηθφηεξα:  
 
Κίλδπλνο επηηνθίνπ 
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο, απνηεινχληαη απφ αιιειφρξενπο ινγαξηαζκνχο. Ο 

θχξηνο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαρείξηζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ εζηηάδεηαη 

ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο, σο ζπλέπεηα κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ. Με 

δεδνκέλν φηη θαηά ηελ ρξήζε 2015 ε εηαηξεία δελ έθαλε ρξήζε ησλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ 

θαη ζηελ νπζία παξνπζηάδεη κεδεληθφ δαλεηζκφ ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ πθίζηαηαη θίλδπλνο 

επηηνθίνπ ζηελ παξνχζα θάζε γηα ηελ Δηαηξεία. 

 
Κίλδπλνο ηηκήο πιηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ 
Οη ηηκέο ησλ θπξηφηεξσλ πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμή ηεο, θαζνξίδνληαη απφ ηελ εζληθή θαη δηεζλείο αγνξέο 

εκπνξεπκάησλ θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο 

ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ. 

 
Πηζησηηθόο θίλδπλνο 
Γηα ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ε Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν, 

δεδνκέλνπ φηη πσιεί ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην δηαζπλδεδεκέλν (ΛΑΓΖΔ Α.Δ.) θαη κε 

δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα (ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.). Ωζηφζν νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ εμφθιεζε 

ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ξεπζηφηεηα ηεο. Απφ ηε Υξήζε 2014 έρεη 

παξαηεξεζεί  κηα ηάζε νκαινπνίεζεο ησλ πιεξσκψλ απφ ην ΛΑΓΖΔ ζε ζρέζε κε 

παιαηφηεξεο ρξήζεηο κε απνηέιεζκα λα κελ εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο 

 
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε γηα επαξθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία 

θαη αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο κέζσ ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ηακεηαθψλ ηεο ξνψλ, θαη δξα θαηάιιεια κέζσ 

ηεο εμαζθάιηζεο επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ θαη ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, επηδηψθνληαο ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο.  

 
Μαθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα - Δπηβνιή ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ 
 
Με ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηεο 28.06.2015 (ΦΔΚ 65 Α728.06.2015) θεξχρζεθε 

Σξαπεδηθή αξγία ελψ ηαπηφρξνλα επηβιήζεθαλ έιεγρνη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. Ζ ηξαπεδηθή 

αξγία έιεμε ζηηο 20.07.2015, ελψ παξακέλνπλ ζε ηζρχ νη έιεγρνη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. Οη 

έιεγρνη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ πεξηιακβάλνπλ έλα εκεξήζην φξην γηα φιεο ηηο αλαιήςεηο απφ 
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ATM θαη πεξηνξηζκνχο ζηηο πιεξσκέο ζην εμσηεξηθφ. Καηά ζπλέπεηα, επεξεάδνπλ ηηο 

εγρψξηεο ζπλαιιαγέο θαη ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο μέλνπο πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο. Όζν νη 

έιεγρνη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ παξακέλνπλ ζε ηζρχ,  ε  Δηαηξεία ζα πξέπεη λα δεηά έγθξηζε 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο.   

 ηηο 14 Απγνχζηνπ 2015, ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην ςήθηζε ηνλ Ν. 4336/2015 ζρεηηθά κε ην 

ηξίην πξφγξακκα ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο χςνπο Δπξψ 86 δηο ζην νπνίν 

πξνβιέπεηαη ε εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ ζε δφζεηο θαηφπηλ επίηεπμεο ζηφρσλ. Σα πξψηα δχν 

παθέηα κέηξσλ, έρνπλ ήδε εγθξηζεί απφ ηε Βνπιή. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ πινπνηεζεί ην πξφγξακκα ζηήξημεο δελ είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζνχλ κε 

αθξίβεηα νη πεξαηηέξσ ελδερφκελεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

 
Κίλδπλνο από ηελ έιιεηςε αζθάιηζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
 
Ζ Δηαηξεία, δελ αζθαιίδεη ηνλ ελ ιεηηνπξγία εμνπιηζκφ ησλ πάξθσλ ηεο. Ωζηφζν ιφγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ηνπο, κεκνλσκέλεο δεκίεο ησλ πάξθσλ δελ εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο. Έξγα ππφ θαηαζθεπή 

αζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Γελ αζθαιίδνληαη επίζεο ηα απνζέκαηα πιηθψλ θαη 

αληαιιαθηηθψλ. Οη θίλδπλνη αζηηθήο επζχλεο αζθαιίδνληαη.  

 

Αλεκνινγηθέο θαη πδξνινγηθέο ζπλζήθεο 
 
Ζ εμέιημε ησλ αλεκνινγηθψλ θαη πδξνινγηθψλ ζπλζεθψλ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

θεξδνθνξία ηεο Δηαηξείαο. Οη δηαθπκάλζεηο απηέο δελ επεξεάδνπλ ηε καθξνπξφζεζκε 

απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ κέζεο ηηκέο αλεκνινγηθψλ 

θαη πδξνινγηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη παξαηεξήζεηο. 

 

 
 
Σηκνινγηαθόο θίλδπλνο 
 
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε ηηκνινγηαθφ θίλδπλν πξνθχπηεη απφ ην ελδερφκελν κεηαβνιψλ ζηηο 

εγγπεκέλεο ηηκέο (Feed-inTariffs) γηα ηελ αγνξά ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ.  

Σνλ Απξίιην ηνπ 2014 ηέζεθε ζε ηζρχ ν Ν.4254/2014, πνπ κεηαμχ άιισλ επηθέξεη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ησλ ΑΠΔ. Οη θπξηφηεξεο εμ‟ απηψλ πξνβιέπνπλ: 
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 Δπαλαθαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηηκνιφγεζεο Ζ/Δ ησλ ιεηηνπξγνχλησλ ζηαζκψλ ΑΠΔ θαη 

ΖΘΤΑ θαζψο θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηηκνιφγεζεο Ζ/Δ απφ ζηαζκνχο ΑΠΔ θαη 

ΖΘΤΑ πνπ ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία ή ελεξγνπνηείηαη ε ζχλδεζή ηνπο κεηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ Νφκνπ. Σν λέν πιαίζην εγγπεκέλσλ ηηκψλ δηαθνξνπνηείηαη αλά ηχπν ΑΠΔ, 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, πεξίνδν δηαζχλδεζεο θαη ζχζηεκα. Δπηπιένλ, νη εγγπεκέλεο ηηκέο 

πξνζαπμάλνληαη ζηελ πεξίπησζε κε ιήςεο δεκφζηαο ελίζρπζεο, ελψ θαηαξγνχληαη νη 

ξπζκίζεηο γηα αλαπξνζαξκνγή ησλ εγγπεκέλσλ ηηκψλ βάζεη ηεο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε 

ηηκψλ θαηαλαισηή. Δπηπιένλ, νη ΛΑΓΖΔ/ΓΔΓΓΖΔ θαηά πεξίπησζε, ζα 

αλαπξνζαξκφζνπλ ηηο ηηκέο απνδεκίσζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ λφκνπ θαη ζα θαηαξηίζνπλ ζρεηηθφ πίλαθα κέζα ζε δηάζηεκα 4 κελψλ, ν νπνίνο 

ζα γλσζηνπνηείηαη ζηε ΡΑΔ θαη ζην ΤΠΔΚΑ. 

 Σελ ππνρξέσζε έθδνζεο απφ ηνπο παξαγσγνχο ΑΠΔ πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ, κε ην νπνίν 

παξέρνπλ έθπησζε επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο εγρεφκελεο θαηά ην 2013 ελέξγεηαο. Σν 

πνζνζηφ ηεο παξερφκελεο έθπησζεο θπκαίλεηαη απφ 20% έσο θαη 37,5% γηα Φ/Β 

ζηαζκνχο, αλάινγα κε ηελ ηζρχ θαη ηελ πεξίνδν ζχλδεζεο, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο ΑΠΔ θαη 

ΖΘΤΑ δηακνξθψλεηαη ζην 10%.  

 Καηάξγεζε ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ζηνπο παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ, πνπ είρε επηβιεζεί απφ ην Ν.4093/2012.   

 

ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2015, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο έδσζε ζε 

δηαβνχιεπζε ην λέν πιαίζην ζηήξημεο ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ. Με ην λέν κνληέιν 

κπαίλεη νπζηαζηηθά ηέινο ζην ζχζηεκα απνδεκίσζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κε ζηαζεξέο εγγπεκέλεο ηηκέο (Feed-in-Tariffs). Δηδηθφηεξα, ην πξνηεηλφκελν λέν ζρήκα 

ππνζηήξημεο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ελφο 

λένπ κεραληζκνχ ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ απηψλ (operating aid), ν νπνίνο 

πξνβιέπεη πξνζαχμεζε (premium), επηπιένλ ηεο ηηκήο φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζηε 

ρνλδξεκπνξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ πξνζαχμεζε απηή ζα είλαη εγγπεκέλε γηα ην 

ρξφλν ηζρχνο ηεο ζηήξημεο ηεο εθάζηνηε κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ, ζε επίπεδν 

ηερλνινγίαο ΑΠΔ, θαη είλαη ηεο κνξθήο κηαο δηαθνξηθήο ηηκήο (FiP), ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

έζνδα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Τηνζεηείηαη ε κνξθή ηεο 

θπκαηλφκελεο πξνζαχμεζεο ζε επίπεδν ηερλνινγίαο ΑΠΔ (sliding premium) ψζηε λα ππάξρεη 

απν-ζπζρέηηζε απφ κειινληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εμέιημε ηεο ηηκήο πνπ ζα θαζνξίδεηαη 

ζηε ρνλδξεκπνξηθή αγνξά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππάξρεη έιεγρνο θαη πξνθαζνξηζκέλν κέγεζνο 

ηνπ ζπλνιηθνχ εζφδνπ πνπ ιακβάλνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη ζηαζκνί ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ θαη 
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ειαρηζηνπνηνχληαη θαηλφκελα ππεξ-απνδεκίσζεο θαη ππν-απνδεκίσζεο ηεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ 

Η Δηαηξεία ππόθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο λόκνπο θαη ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνγή 
ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα 
 
Δθφζνλ ην Διιεληθφ Γεκφζην, σο θχξηνο κέηνρνο, ζα θαηέρεη ην 51% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο Μεηξηθήο ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ε Δηαηξεία ζα ζπλερίζεη λα ζεσξείηαη σο πξνο νξηζκέλνπο ηνκείο, 

εηαηξεία ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ηνκέα. πλεπψο, νη ιεηηνπξγίεο ηεο ζα ζπλερίζνπλ λα 

ππφθεηληαη ζε λφκνπο θαη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε εηαηξείεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ 

ηνκέα θαη επεξεάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα απηέο πνπ αθνξνχλ 

ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ακνηβέο, αλψηαην φξην ακνηβψλ, πξνζιήςεηο θαη απνιχζεηο 

πξνζσπηθνχ ή ηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ. Οη ελ ιφγσ λφκνη θαη δηαηάμεηο, ηδηαίηεξα ζηα 

πιαίζηα ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο, ζηνπο νπνίνπο δελ αλακέλεηαη λα ππφθεηληαη νη ζεκεξηλνί θαη κειινληηθνί 

αληαγσληζηέο ηεο Δηαηξείαο, ελδέρεηαη λα πεξηνξίζνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ηεο επειημία θαη λα έρνπλ 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα Οηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα. 

 
 
Ακνηβέο Γηνίθεζεο 
 
Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ γηα ηε ρξήζε 

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ήηαλ Δπξψ 95.170,42 (2014: Δπξψ 106.503,91) 

 
 

ΑΘΖΝΑ 24 Μαξηίνπ 2016 
 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 
 

Παλαγησηάθεο Δκκαλνπήι θαη ΑΓΣ ΑΖ138049  



Baker Tilly Greece Οξθσηνί Διεγθηέο 
Λνγηζηέο Α.Δ. 
Λεσθφξνο Αιεμάλδξαο 57 
Καη Καιιηγά γσλία 
114 73 Αζήλα, Διιάδα 
 
T:  +30 215 5006060 
Φ:  +30 215 5006061 
 
info@bakertillygreece.com 
www.bakertillygreece.com 
 

                                                                                                        

 
 

 

 

Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, οι οποίεσ αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ  τθσ 31θσ 
Δεκεμβρίου 2015, τισ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςεωσ και ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν 
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και 
περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν 
υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ, που θ διοίκθςθ 
κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 
απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων με 
βάςθ τον ζλεγχό μασ.  Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου.  Σα 
πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε 
και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. 

Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με 
τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ.  Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ 
βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ 
ανακρίβειασ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.  Κατά 
τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που 
ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 
εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με 
ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων τθσ εταιρείασ.  Ο 
ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων 
που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και 
αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. 

Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ 
κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 
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Γλώκε 

Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε 
ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. κατά τθν 
31θ Δεκεμβρίου 2015, τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ χριςθ που 
ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ 
αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

Άιιν Θέκα  

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ.» για τθ χριςθ που 
ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014, είχαν ελεγχκεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι, οι οποίοσ 
εξζφραςε γνϊμθ χωρίσ διαφοροποίθςθ , τθν 27θ Μαρτίου 2015, επί των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 
προθγοφμενθσ χριςεωσ. 

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των 
οριηόμενων από τα άρκρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

 

Ακινα, 24 Μαρτίου 2016 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΘ ΛΟΓΙΣΘ 

 

 

 

ππξίδσλ Κσλ. Γθξνχτηο  (ΑΜ ΟΔΛ 2793) 

Baker Tilly Greece Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ. 

(ΑΜ ΟΔΛ 176) 



ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ θμειώςεισ 31.12.2015 31.12.2014

Μθ Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 15 175.701.646 180.859.800

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 16 407.814 397.318

υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 17 1.276.045 1.341.447

υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 17 9.464.939 9.464.939

Απαιτιςεισ από ομολογιακό δάνειο 23 4.096.914 4.236.321

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 24 551.500 604.149

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ 18 3.720.000 -

φνολο μθ Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ 195.218.857 196.903.974

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό

Αποκζματα 20 750.015 708.809

Εμπορικζσ Απαιτιςεισ 21 17.911.513 14.318.406

ΦΠΑ ειςπρακτζοσ 2.364.621 2.764.377

Χρθματικά διακζςιμα και ιςοδφναμα αυτϊν 25 44.780.281 37.482.925

Απαιτιςεισ από ομολογιακό δάνειο 23 2.520.008 2.617.861

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 22 853.481 714.722

φνολο Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ 69.179.920 58.607.100

φνολο Ενεργθτικοφ 264.398.777 255.511.074

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Κδια Κεφάλαια

Μετοχικό Κεφάλαιο 26 95.402.521 95.233.016

Αποκεματικά υπζρ το άρτιο 55.334.815 55.334.815

Λοιπά Αποκεματικά 27 26.591.554 28.292.323

Αποτελζςματα εισ νζο 40.977.299 30.846.072

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 218.306.189 209.706.226

Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεώςεισ

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 35 21.092.909 -                         

Πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ 13.958 15.342

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 14 11.542.733 9.023.594

Επιχορθγιςεισ 31 4.513.376 4.683.663

Πρόβλεψθ κόςτουσ αποξιλωςθσ 29 3.563.706 3.907.295

φνολο Μακροπροκζςμων Τποχρεώςεων 40.726.682 17.629.894

Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεώςεισ

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 32 3.033.906 27.171.095

Βραχυπρόκεςμα δάνεια 33 607 605

Φόροσ Ειςοδιματοσ πλθρωτζοσ 1.564.876 161.993

766.517 841.261

φνολο Βραχυπροκζςμων Τποχρεώςεων 5.365.906 28.174.954

φνολο υποχρεώςεων 46.092.589 45.804.848

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώςεων 264.398.777 255.511.074

Δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ 30

 
 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 



ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΚΑΣΑΣΑΗ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 
2015 
 
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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θμειώςεισ 31.12.2015 31.12.2014

Ζςοδα από πϊλθςθ  ενζργειασ 5 28.199.599 24.981.327

Άλλα  ζςοδα -               94.688

28.199.599 25.076.015

Ζξοδα 

Αμοιβζσ προςωπικοφ και λοιπϊν ςυνεργατϊν 6 2.458.562 2.990.667

Αποςβζςεισ παγίων 7,15,16 6.398.841 7.136.084

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων 31 (170.287) (310.465)

Αναπροςαρμογι παγίων 15 -               1.743.973

Ζξοδα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 10 2.742.790 2.887.914

Φόροι και τζλθ 11 128.409 582.083

3% υπζρ OTA 836.539 736.988

Παροχζσ τρίτων 12 795.826 908.048

Αμοιβζσ τρίτων 477.432 634.617

Προβλζψεισ 13 (345.622) 347.642

Λοιπά ζξοδα (128.863) 266.693

Κζρδθ/(ηθμίεσ) εκμετάλλευςθσ 15.005.971 7.151.771

φνολο χρθματοοικονομικϊν εξόδων 8 (102.215)

φνολο χρθματοοικονομικϊν εςόδων 9 1.708.029 2.594.460

1.605.814 2.273.785

Κζρδθ προ φόρων 16.611.785 9.425.556

Φόροσ ειςοδιματοσ 14 (5.937.778) (2.441.974)

Κακαρά κζρδθ μετά από φόρουσ 10.674.008 6.983.582

(320.675)

 
 



ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 
 
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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31.12.2015 31.12.2014

Κζρδθ /(ηθμίεσ) χριςθσ 10.674.007 6.983.582

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ)

(280.000) -                 

81.200 -                 

(198.800) -                 

(1.442.072) 26.474.255

401.171 (6.883.306)

(834.343) -                 

(1.875.244) 19.590.949

(2.074.044) 19.590.949

8.599.963 26.574.531
φνολο ςυγκεντρωτικών (ηθμιών/κερδών χριςθσ μετά από

φόρουσ

Κζρδθ/(ηθμίεσ) από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των διακεςίμων

προσ πϊλθςθ.(θμείωςθ 18)

Φόροσ που αναλογεί (θμείωςθ 14)

Κακαρζσ λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμιζσ)/ ειςοδιματα που μεταφζρονται

ςτα αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ

Αναπροςαρμογι αξίασ παγίων ςτοιχείων (θμείωςθ 15)

Φόροσ που αναλογεί (θμείωςθ 14)

Προςαρμογι φόρου λόγω αλλαγισ ςυντελεςτι φόρου ειςοδιματοσ

(θμείωςθ 14)
Κακαρζσ λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμιζσ)/κζρδθ που δε μεταφζρονται

ςτα αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμιζσ)/κζρδθ χριςθσ, μετά από φόρουσ

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα που μεταφζρονται ςτα 

αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα που δε μεταφζρονται ςτα 

αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ

 
 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 



ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 
 
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά 

ζκδοςθσ 

μετοχών 

υπζρ το άρτιο

Σακτικό 

Αποκεματικό

Αποκεματικό 

Αναπροςαρμογισ  

παγίων

Αποκεματικό 

από εφλογθ 

αξία 

διακζςιμων 

προσ πώλθςθ

Αποτελζςματα 

εισ νζο

φνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Τπόλοιπο ςτισ 1 Ιανουαρίου 2014 75.693.016 55.493.871 1.367.255 6.949.372                           -   23.862.491 163.366.005 

Καζαξά θέξδε ρξήζεο - - - - - 6.983.582 6.983.582 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκηέο) 

ρξήζεο, κεηά απφ θφξνπο
- - - 19.590.948 - - 19.590.948 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

εηζνδήκαηα/ (δεκηέο) ρξήζεο, κεηά 

από θόξνπο

 -  -  -                 19.590.948    -             6.983.582   26.574.530 

ρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ - - - - - -                               -     

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 19.540.000 - 384.748 - - - 19.924.748 
Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ κείνλ 

αλαβαιιφκελν θφξν
- (159.056) - - - - (159.057)

Λνηπέο θηλήζεηο - - - - - -                               -     

Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 95.233.016 55.334.815 1.752.003 26.540.320                         -     30.846.073 209.706.226 

Τπόλοιπο ςτισ 1 Ιανουαρίου 2015 95.233.016 55.334.815 1.752.003 26.540.320                         -     30.846.073 209.706.226 

 - Καζαξά θέξδε ρξήζεο                            -                           -                           -     10.674.008 10.674.008 

- Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα                            -                           -                           -     (1.875.245) (198.800)                             -     (2.074.045)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

εηζνδήκαηα/ (δεκηέο) ρξήζεο, κεηά 

από θόξνπο

                           -                           -                           -     -                 1.875.245   -           198.800             10.674.008   8.599.963 

- ρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ                            -                           -     376.931 - - (376.931)                               -     

 - Λνηπέο θηλήζεηο 169.505                       -                           -     -3.654 - (165.851)                               -     

Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2015 95.402.521 55.334.815 2.128.934 24.661.421 -198.800 40.977.299 218.306.189 
 

 
Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 



ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 
(Ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 
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θμειώςεισ 31.12.2015 31.12.2014

Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ

Κζρδθ /(Ηθμιζσ) προ φόρων 16.611.785 9.425.556

 Πλζον /μείον προςαρμογζσ για:

Αποςβζςεισ παγίων 7, 15, 16 6.398.841 7.136.084

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων 31 (170.287) (310.465)

Αναπροςαρμογι παγίων 15                     -   1.743.973

Πιςτωτικοί τόκοι και μερίςματα 9 (1.708.029) (2.594.460)

Λοιπζσ προβλζψεισ 174.087 53.305

Πρόβλεψθ υποτίμθςθσ ςυμμετοχϊν 13 65.401 294.337

Χρεωςτικοί τόκοι 8 102.215 320.675

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ/ 

Αντιλογιςμόσ πρόβλεψθσ αποξιλωςθσ 8, 29 (510.000) 282.717

Λειτουργικό κζρδοσ προ μεταβολών 

κεφαλαίου κίνθςθσ 20.964.013 16.351.722

(Αφξθςθ)/μείωςθ ςε:

Εμπορικζσ απαιτιςεισ (3.593.106) 1.627.641

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 730.388 97.112

Αποκζματα (94.002) 161.264

(Αφξθςθ)/μείωςθ ςε:

Εμπορικζσ Τποχρεϊςεισ (24.137.189) (9.983.442)

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 21.092.909                           -   

Δουλευμζνεσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

(μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των 

τόκων) (82.002) (89.524)

Πλθρωμζσ φόρων ειςοδιματοσ (2.265.265) (3.294.663)

Κακαρζσ ταμειακζσ ειςροζσ από 

λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 12.615.748 4.870.110

Σαμειακζσ Ροζσ από επενδυτικζσ 

δραςτθριότθτεσ

Είςπραξθ τόκων και μεριςμάτων 1.433.280 2.048.841

Είςπραξθ φόρων                     -   6.749.819

Αγορά ενςϊματων και αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων 15,16 (2.750.475) (7.882.498)

υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ και διακζςιμα προσ 

πϊλθςθ 17,18 (4.000.000) 104.410

Κακαρζσ ταμειακζσ εκροζσ από 

επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ -5.317.195 1.020.572

Σαμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ 

δραςτθριότθτεσ

Κακαρι μεταβολι βραχυπρόκεςμου 

δανειςμοφ 2 (340.724)

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 26                     -   19.380.944

Πλθρωμι τόκων (1.200) (58.290)

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από 

χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ -1.198 18.981.930

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) 

χρθματικών διακεςίμων 7.297.355 24.872.612

Σαμειακά διακζςιμα και ταμειακά 

ιςοδφναμα ςτθν αρχι τθσ χριςθσ 25 37.482.925 12.610.313

Σαμειακά διακζςιμα και ταμειακά 

ιςοδφναμα ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ 25 44.780.280 37.482.925  
 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 



ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΗΜΔΙΧΔΙ ΔΠΙ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ 
31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ, εθηόο θη αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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1. ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
H Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Αλψλπκε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ.» ηδξχζεθε ην έηνο 1998 κε 

πεληεθνληαεηή δηάξθεηα. 

 

θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε κειέηε, ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, επίβιεςε, εγθαηάζηαζε, 

νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επέθηαζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε έξγσλ θαη ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο νπνηαζδήπνηε πεγήο, 

θάζε ζρεηηθή πξνο ηα αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ε αμηνπνίεζε ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο, ε ίδξπζε εηαηξεηψλ, σο θαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζχκπξαμε ή θαη 

ζπκκεηνρή ζε θάζε είδνπο θαη εζληθφηεηαο εηαηξείεο, επηρεηξήζεηο ή θνηλνπξαμίεο 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ κε φκνηνπο, ζπλαθείο ή επ‟ σθειεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζθνπνχο, 

ζηελ εκεδαπή ή θαη ζηελ αιινδαπή. 

Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Καπνδηζηξίνπ 3 ζηελ Αγία Παξαζθεπή, Αηηηθή, 

Διιάδα.  

2. ΒΑΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ - ΒΑΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ 

ΑΡΥΔ 

 
2.1 Βάζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥA») ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(ΓΛΠ) θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ ΓΠΥΑ, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (“EE”). 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ. ελέθξηλε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο ρξήζεο 2015, ηελ 24ε Μαξηίνπ 2016. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεινχλ ππφ ηελ αίξεζε 

ηεο έγθξηζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ. 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο 

(εθηφο απφ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε νη 

νπνίεο απνηηκήζεθαλ ζε εχινγεο αμίεο). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ 

θαη φια ηα θνλδχιηα ζηξνγγπινπνηνχληαη ζην πιεζηέζηεξν Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά.  
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2.2 ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΚΡΙΔΙ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  
 
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ησλ ΓΠΥΑ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα πξνβαίλεη 

ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ, ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ παξνπζηάδνληαη 

θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο 

εθηηκήζεηο απηέο. Οη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα πνπ ζεσξνχληαη αλακελφκελα ππφ θαλνληθέο 

ζπλζήθεο. Οη ελ ιφγσ εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ θαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο 

εθάζηνηε θηλδχλνπο. Οη ζεκαληηθφηεξεο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε γεγνλφηα ησλ 

νπνίσλ ε εμέιημε ζα κπνξνχζε λα κεηαβάιεη νπζησδψο ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ επφκελε δσδεθάκελε πεξίνδν είλαη ηα εμήο: 

 

Δύινγεο αμίεο θαη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 
Ζ Δηαηξεία απνηηκά ηα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο 

(εθηηκψκελεο εχινγεο αμίεο) φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ εηαηξεία αλεμάξηεησλ εθηηκεηψλ. 

Αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο εθηεινχληαη πεξηνδηθά (θάζε 3-5 ρξφληα). Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ 

αμηψλ ησλ ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ, 

παξαδνρψλ θαη θξίζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ θπξηφηεηα, αμία ελ ρξήζεη θαζψο θαη ηελ χπαξμε 

ηπρφλ νηθνλνκηθήο, ιεηηνπξγηθήο θαη θπζηθήο απαμίσζεο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ζπλνιηθή θαη 

ελαπνκείλνπζα σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε πεξηνδηθή 

επαλεμέηαζε. Οη ζπλνιηθέο σθέιηκεο δσέο φπσο απηέο έρνπλ εθηηκεζεί πεξηιακβάλνληαη 

παξαθάησ: 

 

Κτίρια και Σεχνικά ζργα  30 ζωσ 50 

Φωτοβολταϊκοί ςτακμοί 25

Τδροθλεκτρικοί ςτακμοί παραγωγισ 15 ζωσ 50

τακμοί παραγωγισ ΑΠΕ 25

Μεταφορικά μζςα 15

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 5 ζωσ 25
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Απνκείσζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  
 
Ζ ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, εθηηκά ηελ χπαξμε ή κε ελδείμεσλ 

απνκείσζεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο χπαξμεο 

ελδείμεσλ απνκείσζεο απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα πξνβεί ζε εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο 

αλαθνξηθά κε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηελ 

αλαθηεζηκφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαζψο θαη θξίζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ.  

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Δχινγεο Αμίαο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

εθαξκφζηεθε ε Πξνζέγγηζε ηεο Αγνξάο απφ επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο (ηεθκεξίσζε κε βάζε ηηο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο). ε θηίξηα εηδηθψλ ρξήζεσλ, κεραλήκαηα θαη ηερληθά έξγα, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο έγηλε κε βάζε ηελ Πξνζέγγηζε ηνπ Κφζηνπο, θαη εηδηθφηεξα 

κε ηε κέζνδν ηνπ αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο έγηλαλ νη 

πξνζαξκνγέο πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηε θπζηθή, ιεηηνπξγηθή θαη νηθνλνκηθή 

απαμίσζή ηνπο. 

 
Κόζηνο απνμήισζεο παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  
 
Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΛΠ 16 «Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία», ε αμία θηήζεο ελφο 

παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη ηελ αξρηθή εθηίκεζε γηα ηηο 

απαηηνχκελεο δαπάλεο απνμήισζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απηνχ. Οη 

δαπάλεο απηέο πνζνηηθνπνηνχληαη θαη αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο».  
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Πξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο από αγσγέο ηξίησλ 
 
Ζ Δηαηξεία ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ζε αγσγέο ηξίησλ θαηά ηεο 

Δηαηξείαο θαη γηα ησλ νπνίσλ ε έθβαζε ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε εθξνή πφξσλ γηα ην 

δηαθαλνληζκφ ηνπο. Ζ πξφβιεςε ζρεκαηίδεηαη κε βάζε ην αγψγηκν πνζφ θαη ηελ πηζαλφηεηα 

έθβαζεο ηεο δηθαζηηθήο δηακάρεο.  

 
Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο θαη αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ 
απαηηήζεσλ 
 
Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε θαζψο θαη γηα πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα πνζά πνπ εθηηκάηαη φηη ζα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ πξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν 

εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπο 

εθηηκψκελνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε θνξνινγηθνχο ειέγρνπο ησλ 

αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ, ζηε βάζε επξεκάησλ πξνεγνχκελσλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηειηθή εθθαζάξηζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πηζαλφλ λα απνθιίλεη απφ ηα ζρεηηθά 

πνζά ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη επί ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα 

πξνθχςνπλ θνξνινγηθά θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ νη δεκίεο δχλαληαη λα ζπκςεθηζηνχλ. Οη 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ ζα αλαγλσξηζηνχλ απαηηνχλ ζεκαληηθή θξίζε ηεο 

Γηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ην χςνο θαη ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ 

θεξδψλ.  

3. ΒΑΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΑΡΥΔ 

 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ αθφινπζσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ: 

 
Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
 
Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ή θαηαζθεπή ηνπο. 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απνηηκψληαη ζε εχινγεο 

αμίεο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο. Δθηηκήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηνδηθή βάζε απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο (θάζε ηξία κε πέληε ρξφληα) 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη, ε εχινγε αμία δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην αλαπφζβεζην 



ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΗΜΔΙΧΔΙ ΔΠΙ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ 
31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ, εθηόο θη αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

19 
 

ππφινηπν. Ζ εθηίκεζε ησλ παγίσλ δηελεξγήζεθε κε βάζε ηα δεδνκέλα ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014. 

Κάζε αχμεζε ηεο αμίαο πηζηψλεηαη ζε απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα, θαζαξή απφ 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο αλαπξνζαξκνγήο νη 

ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηελ πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπο θαη ηα 

θαζαξά πνζά επαλαδηαηππψλνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά. Σπρφλ κεηψζεηο 

πξψηα ζπκςεθίδνπλ πξνθχςαζεο ππεξαμίεο απφ πξνεγνχκελεο αλαπξνζαξκνγέο θαη θαηά ην 

ελαπνκείλαλ πνζφ βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Καηά ηελ απνκάθξπλζε ελφο 

αλαπξνζαξκνζκέλνπ ελζψκαηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο 

αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ ζηα απνηειέζκαηα εηο λέν. Οη 

επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνηνχληαη. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη ηα 

θξηηήξηα αλαγλψξηζήο ηνπο σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηα φια ηα πάγηα πνπ απνζχξνληαη, ε αμία 

θηήζεψο ηνπο θαη νη ζρεηηθέο απνζβέζεηο ηνπο, δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζε ή απφζπξζή 

ηνπο. Κάζε θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαγξαθή ελφο παγίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 
Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 
 
Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.  
 
Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα 
 
Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκεηψζεηο. ε πεξίπησζε απφζπξζεο ή πψιεζεο, ε αμία θηήζεσο θαη νη απνζβέζεηο, 

δηαγξάθνληαη. Κάζε θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαγξαθή πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ απφζβεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ 

απφζβεζεο θαη εληφο πεξηφδνπ πέληε εηψλ. 

 
Κόζηνο Γαλεηζκνύ 
 
Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, ηα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αγνξά, 

θαηαζθεπή ή ηελ παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν ρξεηάδεηαη κία ζεκαληηθή 

πεξίνδν ψζηε λα θαηαζηεί δηαζέζηκν πξνο ρξήζε ή πψιεζε θεθαιαηνπνηνχληαη σο κέξνο ηνπ 

θφζηνπο θηήζεο ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ ινγηζηηθή απηή αξρή εθαξκφδεηαη επί 

παγίσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 εθεμήο (λέεο θαηαζθεπέο). Όια ηα 

ππφινηπα θφζηε δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 
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Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο θαη πγγελείο Δπηρεηξήζεηο 
 
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κεησκέλεο κε ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. 

 

Ζ εηαηξεία δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 

10 ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 27 θαη ζηε βάζε φηη ε εηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή ηεο ΓΔΖ 

Α.Δ., δελ ππάξρνπλ ινηπνί κέηνρνη ψζηε λα έρνπλ αληηξξήζεηο επ‟απηνχ θαη ε κεηνρή ηεο δελ 

δηαπξαγκαηεχεηαη δεκφζηα (ζε εγρψξην ή αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην ή ζε εμσρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά πνπ πεξηιακβάλεη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αγνξέο). Ζ ΓΔΖ Α.Δ. εηνηκάδεη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ΓΠΥΑ, ζηηο νπνίεο ελνπνηείηαη ε Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο. Οη 

ελνπνηεκέλεο απηέο θαηαζηάζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα www.dei.gr.  

 
Απνκείσζε Με Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 
 
Ζ Δηαηξεία ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, εθηηκά ηελ χπαξμε ή κε ελδείμεσλ απνκείσζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. ε πεξίπησζε φπνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο, ε Δηαηξεία ππνινγίδεη ην 

αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ δηάζεζεο) 

θαη ηεο αμίαο ελ ρξήζεη. Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη ζε επίπεδν εμαηνκηθεπκέλνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ δελ παξάγεη ηακεηαθέο εηζξνέο νη 

νπνίεο λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ απηέο άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νκάδαο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ 

ηνπ, ηφηε ζεσξείηαη φηη ε αμία ηνπ έρεη απνκεησζεί θαη πξνζαξκφδεηαη ζην χςνο ηνπ αλαθηήζηκνπ 

πνζνχ ηνπ. Ζ αμία ελ ρξήζεη ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξν-θφξνπ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ην νπνίν αληαλαθιά 

ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο ρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ εχινγε αμία πψιεζεο (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ 

πψιεζεο) πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο, θαηά πεξίπησζε, εθαξκνγήο ελφο κνληέινπ απνηίκεζεο. Οη 

δεκίεο απνκείσζεο απφ ζπλερηδφκελε ιεηηνπξγία αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. ε 

θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ εμεηάδεηαη ην θαηά πφζν δεκίεο απνκείσζεο πνπ είραλ 

αλαγλσξηζηεί ζην παξειζφλ πθίζηαληαη πιένλ ή έρνπλ κεησζεί. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, 

πξαγκαηνπνηείηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Εεκίεο απνκείσζεο νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζην παξειζφλ,αληηινγίδνληαη κφλν ζε 

http://www.dei.gr/
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πεξίπησζε φπνπ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηειεπηαίαο δεκίαο απνκείσζεο. 

Σν απμεκέλν ππφινηπν ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ αληηινγηζκφ ηεο 

δεκίαο απνκείσζεο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ππφινηπν πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζηεί (κείνλ 

απνζβέζεηο), εάλ ε δεκία απνκείσζεο δελ είρε αλαγλσξηζηεί ζην παξειζφλ. Ο αληηινγηζκφο ηεο 

απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο εθηφο εάλ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν απνηηκάηαη ζε εχινγεο αμίεο, νπφηε ν αληηινγηζκφο αληηκεησπίδεηαη σο αχμεζε ηεο ήδε 

αλαγλσξηζκέλεο ππεξαμίαο. Μεηά ηνλ αληηινγηζκφ απηφ, νη απνζβέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε ην αλαζεσξεκέλν ππφινηπν (κείνλ ηελ 

ππνιεηκκαηηθή αμία) λα επηκεξηζηεί ηζφπνζα ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο βάζεη ηεο 

ππνιεηπφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο) 
 
Α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
Αξρηθή αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε 
 
Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ:  

 δάλεηα θαη απαηηήζεηο 

 ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ   

 δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε  

 ή παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο απνηειεζκαηηθά 

κέζα αληηζηάζκηζεο  

 
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηε δηνίθεζε αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ην κέζν απνθηήζεθε. 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο 

ε νπνία απνηειεί ζπλήζσο ην θφζηνο απφθηεζεο πιένλ, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ επελδχζεσλ 

πνπ δελ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, ησλ άκεζσλ δαπαλψλ 

ζπλαιιαγήο.  
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Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθέο 

απαηηήζεηο, ινηπέο απαηηήζεηο θαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. 

 

Γηαζέζηκα πξνο Πώιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  

Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, ηελ εκεξνκελία δειαδή ζηελ νπνία ε 

εηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ην ζηνηρείν. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη 

δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ηα πξνθχπηνληα θέξδε 

θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη απ‟ επζείαο ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Καηά ηελ 

πψιεζε ή ηε δηαγξαθή ή ηελ απνκείσζε ηεο επέλδπζεο ηα ζσξεπκέλα θέξδε ή δεκίεο 

κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ ηξέρνπζα αμία ησλ ελ ιφγσ επελδχζεσλ πνπ 

εκπνξεχνληαη ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά πξνθχπηεη απφ ηελ ζρεηηθή 

ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο επέλδπζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Αλαθνξηθά κε ηηο 

επελδχζεηο πνπ δελ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά, ε εχινγε αμία ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ζρεηηθέο ηερληθέο απνηίκεζεο. Απηέο νη ηερληθέο βαζίδνληαη ζε πξφζθαηεο ακθνηεξνβαξείο 

ζπλαιιαγέο παξφκνησλ επελδχζεσλ, αλαθνξά ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κίαο άιιεο 

επέλδπζεο κε παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηεο απνηηκψκελεο, αλάιπζε 

πξνεμνθιεκέλσλ ρξεκαηνξνψλ θαη κνληέια απνηίκεζεο επελδχζεσλ. Όηαλ ε εχινγε αμία δελ 

κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, νη επελδχζεηο απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. 

Δάλ πθίζηαηαη απνκείσζε ζε δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο, ην πνζφ ηεο απνκείσζεο 

ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο (θαζαξή απφ ηπρφλ απνπιεξσκέο 

θεθαιαίνπ θαη απνζβέζεηο) θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο, κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο 

πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζην παξειζφλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Σν πνζφ ηεο απνκείσζεο 

κεηαθέξεηαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Εεκίεο απνκείσζεο πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζζεί ζην παξειζφλ ζηα απνηειέζκαηα θαη αθνξνχλ επελδχζεηο ζε κεηνρηθνχο 

ηίηινπο δελ αληηζηξέθνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Αληηινγηζκνί απνκεηψζεσλ πνπ 

αθνξνχλ νκφινγα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο εθφζνλ ε αχμεζε ζηελ εχινγε 

αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κπνξεί αληηθεηκεληθά λα ζπζρεηηζηεί κε θάπνην γεγνλφο ην νπνίν 

έιαβε ρψξα κεηαγελέζηεξα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δεκίαο απνκείσζεο. 

 

 
 
Απαηηήζεηο θαη δάλεηα 
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Αθνξά ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα κε πξνζδηνξηδφκελεο ξνέο ηα νπνία δελ είλαη 

εηζεγκέλα ζε ελεξγή αγνξά. Απηά ηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε 

ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κέξδε ή δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεσο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο απφζβεζεο. 

 
Απνκείσζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ  
 
Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ 

ε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κίαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί.  

 
Απνκείωζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ πνπ απνηηκώληαη ζην αλαπόζβεζην θόζηνο 
 
Δθφζνλ πθίζηαληαη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο απαηηήζεσλ θαη δαλείσλ πνπ 

απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο ππνινγίδεηαη σο ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ 

δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί). Οη ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ 

πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ (ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ 

ππνινγίζηεθε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ ζηνηρείνπ). Σν ππφινηπν ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ 

κπνξεί λα απνκεησζεί είηε κέζσ δηαγξαθήο είηε κέζσ αλαγλψξηζεο πξφβιεςεο. Ζ ηξέρνπζα 

αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη κέζσ ρξεζηκνπνίεζεο πξφβιεςεο θαη ε 

δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ Δηαηξεία αξρηθά εμεηάδεη εάλ 

πθίζηαληαη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο ζε επίπεδν εμαηνκηθεπκέλσλ ζηνηρείσλ ηα 

νπνία ζεσξνχληαη ζεκαληηθά, ελψ ηα ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά 

νκαδνπνηνχληαη θαη εμεηάδνληαη ζην ζχλνιν ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ζπκπεξαίλεηαη φηη δελ 

ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο χπαξμεο απνκείσζεο γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ, ην ζηνηρείν απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε 

απνκείσζεο νκάδσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε παξφκνηνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. 

Δμαηνκηθεπκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε θαη γηα ηα 

νπνία δεκίεο απνκείσζεο ζπλερίδνπλ λα αλαγλσξίδνληαη, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε 

νκαδνπνηεκέλε εμέηαζε ζηνηρείσλ. Δάλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ην πνζφ ηεο απνκείσζεο 

κεησζεί θαη ε κείσζε απηή κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε θάπνην γεγνλφο ην νπνίν έιαβε ρψξα 

κεηαγελέζηεξα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δεκίαο απνκείσζεο, ην πνζφ ηεο δεκίαο πνπ 

αλαγλσξίζηεθε ζην παξειζφλ αληηινγίδεηαη. Μεηαγελέζηεξνη αληηινγηζκνί δεκηψλ απνκείσζεο 
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αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηνλ βαζκφ φπνπ ην ππφινηπν ηνπ ζηνηρείνπ 

δελ ππεξβαίλεη ην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ αληηινγηζκνχ. 

 

Απνζέκαηα 
 
Σα απνζέκαηα πεξηιακβάλνπλ αλαιψζηκα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά. 
 
Αλαιώζηκα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά 

Σα αλαιψζηκα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο 

θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, ε δε ηηκή θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε κέζνδν ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ. Σα πιηθά θαηαρσξνχληαη ζηα απνζέκαηα θαηά ηελ 

αγνξά ηνπο θαη εμνδνπνηνχληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη, θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

ρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο κε βάζε ην αλαθηήζηκν πνζφ απφ ηε 

ρξήζε ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ.   

 
Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα 
 
Οη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη άιιεο πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο κε αξρηθή ιήμε 

κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ ζεσξνχληαη σο ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. 

 
Μεηνρηθό Κεθάιαην 
 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αληαλαθιά ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο πνπ έρνπλ 

εθδνζεί θαη είλαη ζε θπθινθνξία. Πξφζνδνη πιένλ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο αλά κεηνρή 

θαηαρσξνχληαη ζηε «Γηαθνξά ππέξ ην Άξηην», ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σα έμνδα ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε 

αθαηξεηηθά ησλ πξνζφδσλ. 

 

Έληνθα Γάλεηα θαη Πηζηώζεηο 
 
Σα δάλεηα θαη νη πηζηψζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, ην νπνίν αληαλαθιά ηελ εχινγε 

αμία ηνπ ιεθζέληνο πνζνχ κεησκέλε θαηά ηα έμνδα ζχλαςεο ησλ ζρεηηθψλ δαλεηαθψλ 

ζπκβάζεσλ. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ησλ 

πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο ιακβάλνληαη ππφςε 

θάζε είδνπο έμνδα έθδνζεο δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ. 
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Από-αλαγλώξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Απαηηήζεσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 
 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο 
 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο (ή θαηά πεξίπησζε ην κέξνο κίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

απαίηεζεο ή ην κέξνο κίαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ) απφ-αλαγλσξίδνληαη 

φηαλ (1) ηα δηθαηψκαηα γηα ηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ έρνπλ εθπλεχζεη, (2) ε Δηαηξεία 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ 

αιιά έρεη αλαιάβεη ηαπηφρξνλα κία ππνρξέσζε πξνο ηξίηνπο λα ηα εμνθιήζεη πιήξσο ρσξίο 

ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ππφ ηελ κνξθή ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο θαη (3) ε Δηαηξεία έρεη 

κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ 

ελψ παξάιιεια είηε (α) έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή (β) 

δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε, αιιά έρεη κεηαβηβάζεη ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ. Όπνπ ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα εηζξνήο 

ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ αιιά παξάιιεια δελ έρεη 

κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηνηρείνπ, ηφηε ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη ζην βαζκφ ηεο ζπλερηδφκελεο 

ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ. Ζ ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ε νπνία 

έρεη ηε κνξθή εγγχεζεο επί ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ απνηηκάηαη ζηελ ρακειφηεξε αμία 

κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ πνπ κπνξεί 

ε Δηαηξεία λα θιεζεί λα θαηαβάιιεη. Όηαλ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή είλαη ππφ ηελ κνξθή 

δηθαησκάησλ αγνξάο θαη/ή πψιεζεο επί ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

δηθαησκάησλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ηακεηαθά), ν βαζκφο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηεο Δηαηξείαο 

είλαη ε αμία ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ δχλαηαη ε Δηαηξεία λα επαλαγνξάζεη, κε 

εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ελφο δηθαηψκαηνο πψιεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ην νπνίν απνηηκάηαη ζε 

εχινγεο αμίεο, φπνπ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηελ ρακειφηεξε 

κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ θαη ηελ ηηκή άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο  
 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απφ-αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε ππνρξέσζε δηαθφπηεηαη, 

αθπξψλεηαη ή εθπλέεη. ηελ πεξίπησζε φπνπ κία πθηζηάκελε ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ 

κία άιιε απφ ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή ζηελ πεξίπησζε 

φπνπ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνπο φξνπο κίαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο, ηφηε απφ-
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αλαγλσξίδεηαη ε αξρηθή ππνρξέσζε θαη αλαγλσξίδεηαη κία λέα ππνρξέσζε θαη ε δηαθνξά πνπ 

πξνθχπηεη ζηα ππφινηπα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 
πκςεθηζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Απαηηήζεσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 
 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κφλν φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνκηθά ην δηθαίσκα απηφ θαη 

πξνηίζεηαη λα ηηο ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή βάζε κεηαμχ ηνπο ή λα απαηηήζεη ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν θαη λα δηαθαλνλίζεη ηελ ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. 

 
Πξνβιέςεηο γηα Κηλδύλνπο θαη Έμνδα, Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελεο 
Απαηηήζεηο 
 
Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο, βάζεη ζπκβάζεσλ ή 

ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε 

εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Οη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα 

αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηελ δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Οη 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο εάλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά 

νθέιε είλαη ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 

 
Δπηρνξεγήζεηο Δπελδύζεσλ Παγίσλ ηνηρείσλ 
 
Ζ Δηαηξεία ιακβάλεη επηρνξεγήζεηο απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο) πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ζπγθεθξηκέλα έξγα ηα νπνία εθηεινχληαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ. Οη επηρνξεγήζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη θαηά ηελ είζπξαμή ηνπο θαη απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ σο έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ. Ζ απφζβεζε ινγίδεηαη βάζεη ηεο 

ππνιεηπφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ αληίζηνηρσλ παγίσλ θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο απνζβέζεηο 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.  
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Φόξνο Δηζνδήκαηνο (Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο) 
 
Σξέρωλ θόξνο εηζνδήκαηνο 
 
Ζ δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη 

βάζεη ησλ θεξδψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ ηεο Δηαηξείαο φπσο 

αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαζψο θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο 

θαη πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζεζκνζεηεκέλνπο ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 
Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 
 
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο 

ππνρξέσζεο ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο εθηφο εάλ ε ππνρξέσζε γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο 

πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ππεξαμίαο ή ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε κία ζπλαιιαγή, ε νπνία δελ είλαη ζπλέλσζε εηαηξεηψλ θαη θαηά ηελ 

ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή 

δεκία. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην 

βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν θέξδνο ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ 

αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. 

Γελ αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή πξνθχπηεη 

απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ ζε κηα ζπλαιιαγή πνπ 

δελ απνηειεί ζπλέλσζε εηαηξεηψλ θαη ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ 

θέξδνο νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκία. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

επαλεθηηκψληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλνληαη ζην βαζκφ πνπ δελ 

ζεσξείηαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ αξθεηά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ κέξνο ή ην 

ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ ρξήζε πνπ ε απαίηεζε ζα 

αλαθηεζεί ή ε ππνρξέσζε ζα ηαθηνπνηεζεί, θαη βαζίδνληαη ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη 
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θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ αλαγλσξηζζεί απ‟ 

επζείαο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα θαηαρσξείηαη απ‟ επζείαο ζηα ινηπά ζπλνιηθά 

εηζνδήκαηα θαη φρη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.  

 
Αλαγλώξηζε Δζόδσλ 
 
Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ 

ζηελ Δηαηξεία θαη ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ αμηφπηζηα. Σα έζνδα απφ πσιήζεηο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ινγίδνληαη ζηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ. Έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη θαη ην 

βαζκφ φπνπ ε αληίζηνηρε απαίηεζε ζα εηζπξαρζεί. Σα έζνδα ηφθσλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε 

ηελ ινγηζηηθή αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα 

κεξίζκαηα απηά έρνπλ εγθξηζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο εηαηξείαο πνπ ηα δηαλέκεη. 

 
Μηζζώζεηο  
 
Ο θαζνξηζκφο ηνπ θαηά πφζν κία ζπλαιιαγή εκπεξηέρεη κίζζσζε ή φρη βαζίδεηαη ζηελ νπζία ηεο 

ζπλαιιαγήο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, δειαδή θαηά πφζν ε 

εθπιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο εμαξηάηαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή θαηά πφζν ε ζπλαιιαγή εθρσξεί δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

 
Η Δηαηξεία ωο κηζζωηήο 
 
Πεξηπηψζεηο κηζζψζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηξίηνπο φπνπ ε Δηαηξεία δελ αλαιακβάλεη 

φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αληηκεησπίδνληαη 

σο ιεηηνπξγηθέο θαη ηα κηζζψκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε 

ζηαζεξή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 
Η Δηαηξεία ωο εθκηζζωηήο 
 
Πεξηπηψζεηο εθκηζζψζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ηξίηνπο φπνπ ε Δηαηξεία δελ κεηαβηβάδεη 

φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

αληηκεησπίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο θαη ηα κηζζψκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 
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Μεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα 
 
Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα πνπ παξέρνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 

αλαγλψξηζήο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
Γηαλνκή Μεξηζκάησλ 
 
Σα κεξίζκαηα πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο 

ππνρξέσζε ηε πεξίνδν εθείλε θαηά ηελ νπνία ε πξφηαζε δηαλνκήο ηεο Γηνίθεζεο εγθξίλεηαη απφ 

ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  

 

4. ΑΛΛΑΓΔ ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΓΝΧΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 
Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζπλάδνπλ κε εθείλεο πνπ είραλ πηνζεηεζεί θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, ε 

εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. 

 
Νέα Πξόηππα , ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηελ 
Δηαηξεία ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015 θαη δελ επηθέξνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» 

Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ 

έρεη επηβιεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη 

πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζε ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην 

ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ 

πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο 

επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε 

ηξία ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ.  
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ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεωλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ νπνηαζδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζε ηνπ ΓΠΥΑ 11 ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο.   

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ („portfolio exception‟) έρεη εθαξκνγή ζε 

φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο 

ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9. 

ΓΛΠ 40 «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα» 

Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην ΓΛΠ 40 θαη ην ΓΠΥΑ 3 

δελ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελα. 

Νέα Πξόηππα , ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ 
έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ  θαη δελ πηνζεηήζεθαλ λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία 

 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9 θαη 
ΓΠΥΑ 7 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2018) 

Σν ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε θαη 

επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα κνληέιν αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην 

νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη 

ζήκεξα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε 

αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ο Όκηινο 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018) 

Σν ΓΠΥΑ 15 εθδφζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2014. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη έλα εληαίν, 

θαηαλνεηφ κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ φια ηα ζπκβφιαηα κε πειάηεο ψζηε λα 
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βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη κία 

νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 

ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή αξρή είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ηα 

έζνδα κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο 

ζην πνζφ ην νπνίν αλακέλεη λα δηθαηνχηαη ζε αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Ζ 

εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 15 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 

Σν ΓΠΥΑ 16 εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο ηνπ 

πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε 

πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. 

Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, 

ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν 

εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν 

ζχκβαζεο. Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 16 ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε.  

ΓΛΠ 19 Αλαζεσξεκέλν (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο 
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2015) 

Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ 

κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηεί ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ 

εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα 

παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ 

κηζζνχ.  
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ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «Από θνηλνύ πκθσλίεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο φηαλ 

απνθηά ζπκκεηνρή ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία „επηρείξεζε‟.  

ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ησλ Δπηηξεπηώλ Μεζόδσλ 
Απόζβεζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη επίζεο 

δηεπθξηλίδεη πσο ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 41 (Σξνπνπνηήζεηο) «Γεσξγία: Γηαξθείο θπηείεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο 
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο αιιάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά ησλ δηαξθψλ θπηεηψλ, φπσο 

ηα ακπέιηα θαη ηα δέληξα πνπ παξάγνπλ θξνχηα. Οη δηαξθείο θπηείεο πξέπεη λα 

ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα ηδηνθαηαζθεπαζκέλα ελζψκαηα πάγηα. πλεπψο, 

νη ηξνπνπνηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο δηαξθείο θπηείεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16, 

αληί ηνπ ΓΛΠ 41. Ζ παξαγσγή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο δηαξθείο θπηείεο παξακέλεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 41.  

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο πξνθεηκέλνπ λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο 

θαη ζπγγελείο ζηηο αηνκηθέο ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο μεθαζαξίδεη ηνλ νξηζκφ 

ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνηήζεηο) “Γλσζηνπνηήζεηο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 1 ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ.  
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ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) “Δηαηξείεο επελδύζεσλ: Δθαξκνγή ηεο 
απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ θαη 

ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνηήζεηο) “Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε 
κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ δάλεηα πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2015) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε 

νξηζκέλα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ.  

ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο „πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο‟ θαη νξίδεη δηαθξηηά 

ηνλ „φξν απφδνζεο‟ θαη ηνλ „φξν ππεξεζίαο‟. 

ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεωλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ 

νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή 

σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: 

Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ 

ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. 
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ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο 

βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. 

ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» 

Καη ηα δχν πξφηππα ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνληαη ε πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη 

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο. 

ΓΛΠ 24 «Γλωζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλωλ κεξώλ» 

Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία 

εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή 

ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2014 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα 

ΓΠΥΑ.  

ΓΠΥΑ 5 «Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη 
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρεία (ή νκάδα ζηνηρείσλ) 

αλαηαμηλνκείηαη απφ «δηαθξαηνχκελν πξνο πψιεζε» ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο δηαλνκή», ή 

ην αληίζεην, απηφ δελ απνηειεί αιιαγή ζην ζρέδην γηα πψιεζε ή δηαλνκή θαη δελ πξέπεη λα 

ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή. 

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα 

πξνζδηνξίζεη εάλ νη φξνη κίαο ζπκθσλίαο γηα εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε θαη 

δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο – πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 



ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΗΜΔΙΧΔΙ ΔΠΙ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ 
31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ, εθηόο θη αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

35 
 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ 

απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 34.  

ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο, φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ην ζεκαληηθφ είλαη 

ην λφκηζκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα ζηελ νπνία απηέο 

πξνθχπηνπλ. 

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ «πιεξνθφξεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε 

αιινχ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν. 

5.ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΧΛΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 
Σα έζνδα απφ πψιεζε ελέξγεηαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

2015 2014

Πωλιςεισ ενζργειασ από Α/Π 14.945.043 12.633.516

Πωλιςεισ ενζργειασ από ΜΤΘ 12.534.182 11.781.570

Πωλιςεισ ενζργειασ από Φ/Β 720.374 566.241

φνολο 28.199.599 24.981.327  

6.ΑΜΟΙΒΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 

 
Οη ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη ινηπψλ ζπλεξγαηψλ αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

2015 2014

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 240.357 183.523

υνολικι χρζωςθ κόςτουσ παρεχόμενου 

προςωπικοφ από ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ 

2.119.002 1.598.292

Αμοιβζσ λοιπϊν ςυνεργατϊν 99.204 1.208.852

φνολο 2.458.562 2.990.667  
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Ο αξηζκφο ηνπ έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2015 αλέξρεηαη ζε 4 άηνκα 

(2014: 5) 

 

7. ΑΠΟΒΔΔΙ ΠΑΓΙΧΝ 

 
Οη απνζβέζεηο παγίσλ αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

2015 2014

Αποςβζςεισ ενςϊματων 

ακινθτοποιιςεων(θμείωςθ 15)

6.398.661 7.109.261

Αποςβζςεισ αςϊματων ακινθτοποιιςεων 

(θμείωςθ 16)

180 26.823

φνολο 6.398.841 7.136.084  
 

8. ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

2015 2014

Σόκοι δανείων 1.200 17.297

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ 

αποξιλωςθσ (θμείωςθ 29) 78.850 282.717

Προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν 13.019 8.234

Λοιπά 9.146 12.427

φνολο 102.215 320.675  
 
 

9. ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΟΓΑ 

 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

2015 2014

1.114.304 1.948.882

238.646 251.619

355.079 393.959

φνολο 1.708.029 2.594.460

Λοιποί πιςτωτικοί τόκοι 

Μερίςματα (θμείωςθ 28)

Σόκοι ζςοδα ομολογιακοφ δανείου 

(θμείωςθ 23)
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10.ΔΞΟΓΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 
Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαιχνληαη 
σο εμήο: 

2015 2014

Ζξοδα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ΔΕΘ Α.Ε. 1.728.612 1.913.273

Δαπάνεσ επιςκευϊν & ςυντθριςεων από 

τρίτουσ

1.014.178 974.641

φνολο 2.742.790 2.887.914  
 

11. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΔΛΗ 

 
Οη θφξνη θαη ηα ηέιε ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , αλαιχνληαη σο εμήο: 

2015 2014

Ζκτακτθ ειςφορά Ν. 4093/2012                        -     476.920

Λοιποί φόροι τζλθ 128.409 105.163

φνολο 128.409 582.083  
 
χκθσλα κε ηελ παξ. 1.2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λφκνπ 4093 ηεο 12/11/2012 πνπ αθνξά 

ξπζκίζεηο ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ, επηβάιιεηαη έθηαθηε εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηνπο παξαγσγνχο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζηαζκνχο ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηνπ ηηκήκαηνο 

ησλ πσιήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο(πξν ΦΠΑ) πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 01.07.2012 έσο θαη 30.06.2014 θαη αθνξά ηνπο ιεηηνπξγνχληεο ζηαζκνχο, 

θαζψο θαη φζνπο ζηαζκνχο ηεζνχλ ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ή ελεξγνπνηεζεί ε ζχλδεζή ηνπο 

εθεμήο. 

Με ηνλ λφκν Ν4254/2014 θαηαξγήζεθε ε έθηαθηε εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηνπο παξαγσγνχο 

ελέξγεηαο ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε ρξέσζε ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο λα 

ζηακαηήζεη ηνλ Μάξηην ηνπ 2014. 
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12.ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 

 
Οη παξνρέο ηξίησλ ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

2015 2014

Σθλεπικοινωνίεσ 81.044 80.723

Ενοίκια 355.126 424.029

Αςφάλιςτρα 15.865 17.991

Ζξοδα μετριςεων 136.799 282.379

Δαπάνεσ φωτιςμοφ 80.457 71.612

Λοιπά 126.535 31.314

φνολο 795.826 908.048  
 

13. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 

 
Οη πξνβιέςεηο  πνπ επηβάξπλαλ ηα απνηέιεζκα αλαιχνληαη σο εμήο: 

2015 2014

Πρόβλεψθ υποτίμθςθσ ςυμμετοχϊν (θμείωςθ  17) 65.401 294.337

Πρόβλεψθ απαξίωςθσ αποκεμάτων (θμείωςθ 20) 93.361 48.663

Αντιλογιςμόσ πρόβλεψθσ αποξιλωςθσ (θμείωςθ 29) (510.000)                      -   

Πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ 5.616 4.642

φνολο (345.622) 347.642  
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14. ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

 

χκθσλα κε ην λέν θνξνινγηθφ λφκν Ν.4334/2015 ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα είλαη 29% γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη κεηά.  Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο 

ρξήζεηο 2012-2014.  Δηδηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2015 έρεη ππαρζεί ζηνλ θνξνινγηθφ 

έιεγρν ησλ ηαθηηθψλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 

5 Ν. 2238/ 1994 θαη έιαβε Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 

2012,  2013 θαη 2014. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2015 ήδε δηελεξγείηαη απφ ηελ 

BAKER TILLY GREECE ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ. Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, πέξα απφ απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη απεηθνλίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
 
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε ηνπ 2014 είλαη: 
 

2015 2014

Σρζχων φόροσ ειςοδιματοσ 3.770.611 2.440.562

Αναβαλλόμενοσ φόροσ 2.167.167 (183.262)

Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου                           -     184.674

φνολο 5.937.778 2.441.974

Κζρδθ προ φόρων 16.611.785 9.425.556

Ονομαςτικόσ ςυντελεςτισ φόρων 0,29 0,26

Φόροσ ςτον ονομαςτικό ςυντελεςτι 4.817.418 2.450.645

Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου                           -     184.674

Μθ εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ 167.297 313.364

Μόνιμεσ Διαφορζσ 1.070.362                             -     

Αλλαγι ςυντελεςτι 497.904                             -     

Ειςόδθμα μθ υποκείμενο ςτο φόρο (323.148) (506.709)

Λοιπζσ κινιςεισ (292.055)                             -     

φνολο 5.937.778 2.441.974
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Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο πξνέξρνληαη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ 

θνξνινγηθήο βάζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ινγηζηηθήο ηνπο βάζεο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
Οη  αλαβαιιφκελνη θφξνη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2014 πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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Αν. Φορολ. 

Aπαίτθςθ/ 

(Τποχρζωςθ)

Αποτζλεςμα 

περιόδου

Αν. Φορολ. 

Aπαίτθςθ/ 

(Τποχρζωςθ)
2014 2015 2015

Διαγραφι εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ 1.015.606 - (941.072) 74.534

Προβλζψεισ και μεταβατικοί πακθτικοφ 254.608 - (7.808) 246.801

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ 81.200 81.200

Πάγια (3.895.279) - (298.044) (4.193.323)

Αναπροςαρμογι Παγίων (8.630.975) 401.171 - (8.229.804)

Αλλαγι Φορολογικοφ υντελεςτι - (834.343) - (834.343)

Πρόβλεψθ υποτίμθςθσ ςυμμετοχϊν 1.070.362 - (1.070.362) 0

Επιχορθγιςεισ 293.054 - 64.435 357.490

Κεφαλαιοποίθςθ Αφξθςθσ Κεφαλαίου 91.153 - - 91.153

Λοιπζσ κινιςεισ (238.019) - 13.889 (224.129)

Πρόβλεψθ αποξιλωςθσ 1.015.896 - 54.217 1.070.113

Πρόβλεψθ εςόδου - - 17.578 17.578

φνολο (9.023.593) (351.972) (2.167.167) (11.542.733)

Περιγραφι

Κακαρι Θζςθ 

 
*Πεξηιακβάλεη επίδξαζε αιιαγήο θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή
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15. ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ 

Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  αλαιχνληαη σο εμήο: 

Οικόπεδα κτίρια Μθχανιματα Μεταφορικά μζςα

Ζπιπλα & λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ

Ακινθτοποιιςεισ 

υπό εκτζλεςθ & 

προκαταβολζσ φνολο

Αξία κτιςεωσ

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 3.802.774 30.511.026 82.364.557 10.600 973.833 61.558.923 179.221.713

Προςκικεσ 121.615 17.059 - -                          23.063 7.710.709 7.872.446

Μειϊςεισ -                   -                 (1.890.000) -                          -                      (517.098) (2.407.098)

Μεταφορζσ -                   9.875 46.651 -                          -                      (56.526) -                  

υμψθφιςμόσ κόςτουσ με ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -                   (6.018.158) (21.916.750) -                          -                      -                        (27.934.908)

Αποτίμθςθ παγίων ςε εφλογθ αξία 1.947.554 3.564.043 19.218.685 -                          -                      -                        24.730.282

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 5.871.943 28.083.845 77.823.143 10.600 996.896 68.696.008 181.482.435

Προςκικεσ 527.511 -                          26.383 2.185.906 2.739.800

Μειϊςεισ -                   -                 -                 -                          -                      (69.670) (69.670)

Μεταφορζσ -                   4.577.457 8.115.234 -                          -                      (12.692.691) -                  

υμψθφιςμόσ κόςτουσ με ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -                   -                 -                 -                          -                      -                        -                  

Αποτίμθςθ παγίων ςε εφλογθ αξία -                   -                 -                 -                          -                      -                        -                  

Διαγραφζσ -                   -                 -                 -                          -                      (75.110) (75.110)

Κεφαλαιοποίθςθ λόγω πρόβλεψθσ κόςτουσ 

αποξιλωςθσ (ςθμείωςθ 27) -                   -                 87.562 -                          -                      -                        87.562

Σακτοποίθςθ αποτίμθςθσ 413.294 (306.950) (714.100) -                          (62.379) -                        (670.135)

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 6.285.237 32.354.352 85.839.350 10.600 960.900 58.044.443 183.494.882

ωρευμζνεσ αποςβζςεισ

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 -                   -                 -                 8.266 492.887 -                        501.153

Προςκικεσ -                   1.535.281 5.452.498 2.067 119.415 -                        7.109.261

Μειϊςεισ -                   -                 (1.890.000) -                          -                      -                        (1.890.000)

υμψθφιςμόσ κόςτουσ με ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -                   (6.018.158) (21.916.750) -                          -                      -                        (27.934.908)

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 -                   -                 -                 10.333 612.302 -                        622.635

Προςκικεσ -                   946.115 5.308.626 1.371 142.547 -                        6.398.659

Μειϊςεισ -                   -                 -                 -                          -                      -                        -                  

υμψθφιςμόσ κόςτουσ με ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -                   -                 -                 -                          -                      -                        -                  

Σακτοποίθςθ αποτίμθςθσ -                   572.082 349.744 (8.833) (141.054) -                        771.939

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 -                   1.518.197 5.658.370 2.871 613.795 -                        7.793.233

Αναπόςβεςτθ αξία τθν  1 Ιανουαρίου 2014 3.802.774 30.511.026 82.364.557 2.334 480.946 61.558.923 178.720.560

Αναπόςβεςτθ αξία ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 5.871.943 28.083.845 77.823.143 267 384.594 68.696.008 180.859.800

Αναπόςβεςτθ αξία ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2015 6.285.237 30.836.155 80.180.980 7.729 347.105 58.044.443 175.701.649
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ε εηαηξεία πξνέβε ζε ηαθηνπνίεζε ηεο απνηίκεζεο 

ηεο αμίαο νξηζκέλσλ  Παγίσλ κεηψλνληαο ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο  ππεξηίκεζεο ζπλνιηθήο αμίαο 

€ 27.143 θαηά € 1.442.072 (θαζαξφ απφ ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν) θπξίσο ιφγσ ηεο 

απνμήισζεο ηνπ ΑΠ Μαξκαξίνπ ην νπνίν είρε αξρηθά ζπκπεξηιεθζεί ζηελ απνηίκεζε ηνπ 

2014.  

Δκπξάγκαηα βάξε: Eπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο δελ πθίζηαληαη 

εκπξάγκαηα βάξε. 

 
Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 δηελεξγήζεθε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ηεο εηαηξείαο. Ζ 

κειέηε απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ δηελεξγήζεθε απφ ηελ American Appraisal θαη 

πξνέθπςε ππεξαμία πνζνχ €27.143ρηι., ππναμία €669ρηι νη νπνίεο θαηαρσξήζεθαλ ζηελ 

θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαη ππναμία €1.744ρηι. ε νπνία επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο (αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπκςεθίζηεθε πνζφ πνπ αθνξνχζε ηα ζπγθεθξηκέλα πάγηα 

ζηελ θαζαξή ζέζε) 
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16. ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 

Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Λογιςμικό Τπεραξία φνολο

Αξία κτιςεωσ

1/1/2014 290.718 397.318 688.036

Προςκικεσ 10.052 - 10.052

31/12/2014 300.770 397.318 698.088

Προςκικεσ 10.676 - 10.676

31/12/2015 311.446 397.318 708.764

1/1/2014 273.946 -         273.946

Προςκικεσ 26.824 - 26.824

31/12/2014 300.770 -         300.770

Προςκικεσ 180 - 180

31/12/2015 300.950 -         300.950

Αναπόςβεςτθ αξία

1/1/2014 16.772 397.318 -         414.090

31/12/2014 -         397.318 -         397.318

31/12/2015 10.496 397.318 -         407.814

ωρευμζνεσ αποςβζςεισ
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17. ΔΠΔΝΓΤΔΙ Δ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΚΑΙ ΤΓΓΔΝΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 
Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
(Α) ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

2015 2014

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΘΛΙΟ ΕΝΑ Α.Ε. 312.087 319.329

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΘΛΙΟ ΔΤΟ Α.Ε. 333.061 340.689

ΘΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟ ΕΝΑ Α.Ε. 318.095 325.905

ΘΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟ ΔΤΟ Α.Ε. 52.954 60.123

SOLARLAB A.E. 5.525 18.117

ΘΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΕΝΑ Α.Ε.

20.255 28.046

ΘΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΤΟ Α.Ε.

15.392 22.688

ΦΟΙΒΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ Α.Ε. 218.676 226.550

φνολο 1.276.045 1.341.447  

 
Αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο  ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξείαο επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 
 
ΑΡΚΑΓΙΚΟ ΗΛΙΟ ΔΝΑ & ΓΤΟ ΑΔ  
 

Με ην ππ‟ αξηζκ. 35/12.12.2012 Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζηεθε 

ε έγθξηζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Έξγνπ: 

«Φσηνβνιηατθνί ηαζκνί νλνκαζηηθήο ηζρχνο 39 MW θαη 11 MW ζηε Μεγαιφπνιε Αξθαδίαο» 

θαζψο θαη ε έγθξηζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πην πάλσ Έξγνπ. 

 
ηηο 04 Φεβξνπαξίνπ 2013 δεκνζηεχηεθαλ νη αθφινπζνη Γηαγσληζκνί: 
 
- ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 0006/2013/Δ/ΖΛΔ 
 
«ΔΡΓΟ: ΜΔΛΔΣΖ-ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΩΝ Π/Μ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΡΓΩΝ Ζ/Μ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΤΟ (2) ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΗΥΤΟ 39MW ΚΑΗ 
11MW, ΣΖ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ ΑΡΚΑΓΗΑ». 
 
- ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 0007/2013/Δ/ΖΛΔ 
 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΤΡΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Ζ/Μ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΤΟ (2) ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΗΥΤΟ 39MW ΚΑΗ 
11MW, ΣΖ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ ΑΡΚΑΓΗΑ». 
 
- ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ : 0008/2013/Δ/ΖΛΔ 
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«ΔΡΓΟ: ΜΔΛΔΣΖ – ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΔΓΔΡΖ ΔΝΟ (1) ΝΔΟΤ Τ/ 
150/20 kV ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΓΔΖ ΣΩΝ Φ/Β ΣΑΘΜΩΝ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ». 
 
ηηο 20 Μαξηίνπ 2013 έιεμε ε πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. ην δηαγσληζκφ ππ‟αξ. 

0006/2013/Δ/ΖΛΔ ππέβαιε πξνζθνξά κία (1) εηαηξεία, ε ΔΡΓΟΣΔΜ Α.Σ.Δ.Β.Δ.. Σελ ίδηα 

εκέξα, έιεμε ε πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηηο 2 αθφκε Γηαθεξχμεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ Φ/Β ηαζκνχ ηεο Μεγαιφπνιεο, ππ‟ αξηζκ. 0007/2013/Δ/ΖΛΔ θαη ππ‟ 

αξηζκ. 0008/2013/Δ/ΖΛΔ. Μέρξη ηελ ψξα ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ Πξνζθνξψλ  δελ 

παξαδφζεθε ζηηο ζρεηηθέο Δπηηξνπέο θακία Πξνζθνξά. 

 

Με ηελ απφ 26.04.2013 θαη ππ‟αξ.ΓΑ/Γ/252/13 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ. θεξχρζεθαλ σο άγνλνη νη ππ‟αξ. 0007/2013/Ζ/ΖΛΔ θαη 

0008/2013/Ζ/ΖΛΔ Γηαθεξχμεηο θαη καηαηψζεθε ν Γηαγσληζκφο πνπ πξνθεξχρζεθε κε ηελ 

ππ‟αξ. 0006/2013/Δ/ΖΛΔ Γηαθήξπμε.  

 

-        ΆΓΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΠΟ 
 

Ζ αδεία παξαγσγήο ησλ εηαηξηψλ είλαη κέρξη ην έηνο 2032. 

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ επελδχζεσλ ησλ εηαηξηψλ αθνξά ζε κειέηεο γηα ρνξήγεζε Έγθξηζεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ νη νπνίεο θαη ηζρχνπλ κέρξη θαη ην έηνο 2018.  

 
 
- ΆΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 
Ο Φ/Β ηαζκφο έρεη ιάβεη ήδε κία παξάηαζε ηζρχνο άδεηαο εγθαηάζηαζεο, ε νπνία έιεμε ζηηο 

29.09.2012. ηηο 25.09.2012 δηαηππψζεθαλ εθ λένπ αηηήκαηα πξνο ηε Γ.Γ Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ γηα παξάηαζε ηζρχνο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο έθαζηνπ Φ/Β ηαζκνχ θαηά 

ηξηάληα δχν (32) κήλεο. 

ηε ζπλέρεηα ε ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ. εθκεηαιιεπφκελε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4203/2013 

αηηήζεθε θαη εμαζθάιηζε ηελ αλαβίσζε ησλ Αδεηψλ Δγθαηάζηαζεο ησλ 2 Φ/Β ηαζκψλ έσο 

ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2014. Δπηπιένλ αηηήζεθε εκπξφζεζκα (ζηηο 30/10/2014) ζηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ ηελ παξάηαζε ησλ 

Αδεηψλ Δγθαηάζηαζεο γηα 2 έηε. H Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε απέξξηςε ην ζρεηηθφ αίηεκα ζηηο 

12 Οθησβξίνπ 2015 θαζψο ζχκθσλα κε γλσκνδφηεζε ηνπ ΑΓΜΖΔ (29/09/2015) έπαςε λα 

ηζρχεη ε Οξηζηηθή Πξνζθνξά χλδεζεο, ζε ζπλέρεηα κε απνδνρήο ηεο λέαο πξνζθνξάο 

ζχλδεζεο θαη πξνζθφκηζεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο Δηαηξείεο ΑΡΚΑΓΗΚΟ ΖΛΗΟ ΔΝΑ 

& ΓΤΟ ΑΔ. 



ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΗΜΔΙΧΔΙ ΔΠΙ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ 
31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ, εθηόο θη αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

47 
 

 
- ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Ζ ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ. αλακέλνληαο ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ, πνπ 

θπξίσο αθνξά ην λέν ηξφπν πινπνίεζεο κέζσ Γηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηηκνιφγεζεο ηεο 

ελέξγεηαο απφ ΦΒ ηαζκνχο, ζα αμηνινγήζεη εθ λένπ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ Έξγσλ. 

 
ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΝΑ & ΓΤΟ ΑΔ 
 
ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2013, ε ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ αλαθνίλσζε ηελ πξνθήξπμε δχν 

θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 15MW έθαζην, ζην Ληγληηηθφ Κέληξν Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο Μειέηεο Πξνκήζεηαο θαη Καηαζθεπήο.  

 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ απνηεινχζαλ ε κειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία θαη ε ρξεκαηνδφηεζε, δχν θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ζηελ πεξηνρή Πηνιεκαΐδαο, 

λνκνχ Κνδάλεο, ζπλνιηθήο ηζρχνο 30MW.  

 

Καηά ηελ 26.03.2013, εκεξνκελία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ γηα ηνπο ελ 

ιφγσ Γηαγσληζκνχο, δελ ππεβιήζε θακία πξνζθνξά. 

 

Με ηελ απφ 26.04.2013 θαη ππ‟αξ. ΓΑ/Γ/252/16 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΖ 

ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ. θεξχρζεθαλ σο άγνλνη νη Γηαγσληζκνί. 

Ζ ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ. εθκεηαιιεπφκελε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4203/2013 αηηήζεθε 

εκπξφζεζκα (ζηηο 30/09/2014) ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

ηελ παξάηαζε ησλ Αδεηψλ Δγθαηάζηαζεο ησλ 2 Φ/Β ηαζκψλ γηα 2 έηε. Οη Άδεηεο 

Δγθαηάζηαζεο παξαηάζεθαλ έσο ηηο 17.10.2016.  

 

Ζ ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ. αλακέλνληαο ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ, πνπ 

θπξίσο αθνξά ην λέν ηξφπν πινπνίεζεο κέζσ Γηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηηκνιφγεζεο ηεο 

ελέξγεηαο απφ ΦΒ ηαζκνχο, ζα αμηνινγήζεη εθ λένπ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ Έξγσλ. 

 
SOLARLAB A.E. 
 
Σνλ Ηνχλην 2007 ε εηαηξεία SOLARLAB Α.Δ. [πξψελ ΑΗΣΩΛΗΚΟ ΖΛΗΟ ΔΝΑ Α.Δ. (ε αιιαγή 

ζηελ επσλπκία έγηλε ζηηο 22/7/2008)] ππέβαιε ζηελ ΡΑΔ αίηεζε γηα άδεηα παξαγσγήο 

Φσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ ηζρχνο 5,5 MW ζηελ πεξηνρή ηνπ Τδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ ηξάηνπ 
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ζην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο (ζην εμήο ην «Έξγν»). Ζ ελ πξνθεηκέλσ θαη ππ‟αξηζκ.2178/2010 

άδεηα εμεδφζε ζηηο 03.12.2010.  

 

ηηο 02.12.2011 εθδφζεθε ε απφθαζε  Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ. 

 

ηηο 28.06.2012 απεζηάιε ζηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. επηζηνιή γηα ηε ρνξήγεζε Πξνζθνξάο χλδεζεο 

κε ζπλεκκέλε εγγπεηηθή επηζηνιή χςνπο 615.000,00€, φπσο απαηηνχληαλ γηα ηελ επηβεβαίσζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Πξνζθνξάο χλδεζεο  ζχκθσλα κε ηελ παξ.13. ηνπ 

άξζξνπ 39 ηνπ λ.4062/2012. 

 

Με ην απφ 16εο Ηνπιίνπ 2012 πξαθηηθφ Γ Νν 19 απνθαζίζηεθε νκφθσλα απφ ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε ζχλαςε θαη ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζχλδεζεο κε ηελ ΓΔΓΓΖΔ 

Α.Δ θαη ηεο ζχκβαζεο αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ ΛΑΓΖΔ Α.Δ γηα 

θσηνβνιηατθφ ζηαζκφ ηζρχνο 5,5 ΜW ζην θαηάληε πξαλέο ηνπ θξάγκαηνο ηξάηνπ, ζηε ζέζε 

“ηξάηνο” ζηα φξηα ησλ Γήκσλ ηξάηνπ θαη Νεάπνιεο ζην Ννκφ. 

 

ηηο 13 επηεκβξίνπ 2012, ειήθζε ε νξηζηηθή πξνζθνξά ζχλδεζεο απφ ηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. Ζ 

πξνζθνξά δελ έγηλε απνδεθηή φπσο γλσζηνπνηήζεθε κέζσ ζρεηηθήο επηζηνιήο ζηε ΓΔΓΓΖΔ 

Α.Δ. ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2012 θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή επεζηξάθε.  

 

ηηο 27 Ννεκβξίνπ 2012 εζηάιε επηζηνιή πξνο ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ γλσζηνπνίεζε επηζπκίαο 

λέαο εμέηαζεο αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε Πξνζθνξάο χλδεζεο ρσξίο πξνηεξαηφηεηα έλαληη 

ινηπψλ αηηεκάησλ, θαζψο πιένλ ην έξγν δελ ππάγεηαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.4062/2012. 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη πιεξψζεη ην ηέινο δηαθξάηεζεο Άδεηαο Παξαγσγήο γηα ην έηνο 2015. 

Ζ ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ. αλακέλνληαο ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ, πνπ 

θπξίσο αθνξά ην λέν ηξφπν πινπνίεζεο κέζσ Γηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηηκνιφγεζεο ηεο 

ελέξγεηαο απφ ΦΒ ηαζκνχο, ζα αμηνινγήζεη εθ λένπ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ Έξγσλ 
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ΗΛΙΑΚΟ ΒΔΛΟ ΔΝΑ ΑΔ 

 
 Με ηελ ππ‟αξ. 33/30.01.2013 Απφθαζε Γ ΓΔΖ Α.Δ. απνθαζίζηεθε ε καηαίσζε ηεο 

πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο ηξαηεγηθνχ Δηαίξνπ θαη ε πξνθήξπμε 

δηαγσληζκνχ κε ζθνπφ ηελ αλάζεζε χκβαζεο Παξαρψξεζεο γηα ηε κειέηε, πξνκήζεηα, 

θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ Έξγνπ. Οη αιιαγέο 

πνπ επήιζαλ ζην Ννκνζεηηθφ πιαίζην (Ν.4152/2013 θαη Τπνπξγηθή Απφθαζε 

Τ.Α.Π.Δ./Φ1/1288/9011), θπξίσο φζνλ αθνξά ζηηο λέεο ηηκέο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

αιιά θαη ζηηο πξνζεζκίεο πινπνίεζεο ησλ Φ/Β ηαζκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηηκψλ απηψλ, 

είραλ σο απνηέιεζκα ηε κε δεκνζίεπζε ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ.  

 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2015 κε απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο παξαηάζεθε ε άδεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ ΦΒ ηαζκνχ ηζρχνο 200 MW ηεο εηαηξείαο 

ΖΛΗΑΚΟ ΒΔΛΟ ΔΝΑ Α.Δ. έσο ηηο 28.12.2016 θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηελ ΓΔΖ 

ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ κε βάζε ην Νφκνπ 4203/2013. 

 

Ζ ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ. αλακέλνληαο ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ, πνπ 

θπξίσο αθνξά ην λέν ηξφπν πινπνίεζεο κέζσ Γηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηηκνιφγεζεο ηεο 

ελέξγεηαο απφ ΦΒ ηαζκνχο, ζα αμηνινγήζεη εθ λένπ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ Έξγσλ. 

 
ΗΛΙΑΚΟ ΒΔΛΟ ΓΤΟ Α.Δ. 
 
Σν Γ.. ηεο ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ. κε αξ. πξση. ΓΑ/Γ/258/02.07.2013 απνθάζηζε ηε κε 

πινπνίεζε ηνπ Φ/Β ηαζκνχ. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αίηεκα πξνο ηελ ΓΔΓΓΖΔ γηα 

ηελ επηζηξνθή ηνπ θφζηνπο ησλ αλεθηέιεζησλ έξγσλ ζχλδεζεο. Με ην αίηεκα απηφ 

απηνδηθαίσο ιχζεθαλ νη πκβάζεηο χλδεζεο θαη Πψιεζεο. Σέινο, ην Γ.. ηεο εηαηξείαο 

ΖΛΗΑΚΟ ΒΔΛΟ ΓΤΟ Α.Δ. ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 2014 απνθάζηζε θαη γηα ηελ αλάθιεζε ηεο  

ρνξεγεζείζαο άδεηαο παξαγσγήο. ηε ζπλέρεηα ε ΡΑΔ 17.02.2014 απνθάζηζε ηελ αλάθιεζε 

ηεο Άδεηαο Παξαγσγήο. 

Ζ ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ. αλακέλνληαο ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ, πνπ 

θπξίσο αθνξά ην λέν ηξφπν πινπνίεζεο κέζσ Γηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηηκνιφγεζεο ηεο 

ελέξγεηαο απφ ΦΒ ηαζκνχο, ζα αμηνινγήζεη εθ λένπ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ Έξγσλ. 
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ΦΟΙΒΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ 
 
ΒΙΠΔ ΚΑΡΓΙΣΑ 
 
Σν Γ. ηεο εηαηξείαο ΦΟΗΒΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ζηηο 29 Απξηιίνπ 2013 απνθάζηζε ηε κε πινπνίεζε 

ηνπ Φ/Β ηαζκνχ ζηελ ΒΗΠΔ Καξδίηζαο, ηελ αλάθιεζε ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο παξαγσγήο 

θαη ηε καηαίσζε ηεο αγνξνπσιεζίαο ηνπ γεπέδνπ ΒΗΠΔ Καξδίηζαο. ηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε αίηεκα πξνο ηελ ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ θφζηνπο ησλ 

αλεθηέιεζησλ έξγσλ ζχλδεζεο. Με ην αίηεκα απηφ απηνδηθαίσο ιχζεθαλ νη πκβάζεηο 

χλδεζεο θαη Πψιεζεο θαη ε ΡΑΔ ζηηο 19.07.2013 απνθάζηζε ηελ αλάθιεζε ηεο Άδεηαο 

Παξαγσγήο.   

 
ΒΙΠΔ ΓΡΑΜΑ 
 
Σν Γ.. ηεο ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ Α.Δ. κε αξ. πξση. ΓΑ/Γ/258/02.07.2013 απνθάζηζε ηε κε 

πινπνίεζε ηνπ Φ/Β ηαζκνχ ζηελ ΒΗΠΔ Γξάκαο θαη ηε καηαίσζε ηεο αγνξνπσιεζίαο ηνπ 

γεπέδνπ ΒΗΠΔ Γξάκαο.  ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αίηεκα πξνο ηελ ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ 

επηζηξνθή ηνπ θφζηνπο ησλ αλεθηέιεζησλ έξγσλ ζχλδεζεο. Με ην αίηεκα απηφ απηνδηθαίσο 

ιχζεθαλ νη πκβάζεηο χλδεζεο θαη Πψιεζεο. Σέινο, ην Γ.. ηεο εηαηξείαο ΦΟΗΒΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 2014 απνθάζηζε ηελ αλάθιεζε ηεο  ρνξεγεζείζαο άδεηαο 

παξαγσγήο. ηε ζπλέρεηα ε ΡΑΔ ζηηο 17.02.2014 απνθάζηζε ηελ αλάθιεζε ηεο Άδεηαο 

Παξαγσγήο.   

 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο έρεη ζαλ ζθνπφ, ηελ  ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ  ζπγαηξηθψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ εηαηξεηψλ ,κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα  

δηακνξθσζεί ην θαηάιιειν λνκνζεηηθφ  πιαίζην  αιιά θαη νη γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο  

ζα  ην επηηξέςνπλ. πλεπψο έρνπκε αμηνινγήζεη φηη ε ζσξεπκέλε πξφβιεςε πνπ έρεη 

θαηαρσξεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31.12.2015 αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε 

ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο είλαη επαξθήο.  

Δπηπιένλ ε Γηνίθεζε ηεο ΓΔΖ, εμεηάδεη  ηελ δπλαηφηεηα ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκπξάμεσλ κε 

ηδηψηεο επελδπηέο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ  αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπγαηξηθψλ θαη 

ζπγγελψλ εηαηξεηψλ. 
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ηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο αλσηέξσ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζε απηέο έρνπλ σο εμήο: 

 

Θυγατρικζσ 2015 2014

Χώρα & Ζτοσ

Κδρυςθσ Αντικείμενο

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΘΛΙΟ ΖΝΑ Α.Ε. 100% 100% Ελλάσ, 2007 ΑΠΕ

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΘΛΙΟ ΔΤΟ Α.Ε. 100% 100% Ελλάσ, 2007 ΑΠΕ

ΘΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟ ΖΝΑ Α.Ε. 100% 100% Ελλάσ, 2007 ΑΠΕ

ΘΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟ ΔΤΟ Α.Ε. 100% 100% Ελλάσ, 2007 ΑΠΕ

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

ΘΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΖΝΑ Α.Ε. 100% 100% Ελλάσ, 2007 ΑΠΕ

ΘΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΤΟ Α.Ε. 100% 100% Ελλάσ, 2007 ΑΠΕ

ΦΟΙΒΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ Α.Ε. 100% 100% Ελλάσ, 2007 ΑΠΕ

Ποςοςτό ςυμμετοχισ

 
 
 
 

2015 2014

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΘΛΙΟ ΕΝΑ Α.Ε. 7.242 11.370

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΘΛΙΟ ΔΤΟ Α.Ε. 7.628 12.331

ΘΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟ ΕΝΑ Α.Ε. 7.810 4659,35

ΘΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟ ΔΤΟ Α.Ε. 7.169 15.749

SOLARLAB A.E. 12.592 12.290

ΘΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΤΣ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΑ Α.Ε.

7.791 106.954

ΘΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΤΣ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΤΟ Α.Ε.

7.296 107.312

ΦΟΙΒΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ Α.Ε. 7.873 23.673

φνολο Τποτίμθςθσ 65.401 294.337  
 
 
 
 
Παξαηίζεληαη ηα πνζά  ηεο ζσξεπηηθήο πξφβιεςεο. 



ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΗΜΔΙΧΔΙ ΔΠΙ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ 
31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ, εθηόο θη αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

52 
 

2015 2014

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΘΛΙΟ ΕΝΑ Α.Ε. 308.913 301.671

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΘΛΙΟ ΔΤΟ Α.Ε. 276.939 269.311

ΘΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟ ΕΝΑ Α.Ε. 161.905 154.095

ΘΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟ ΔΤΟ Α.Ε. 142.046 134.877

SOLARLAB A.E. 123.475 110.883

ΘΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΤΣ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΑ Α.Ε.

114.745 106.954

ΘΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΤΣ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΤΟ Α.Ε.

114.608 107.312

ΦΟΙΒΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ Α.Ε. 117.735 109.862

φνολο Τποτίμθςθσ 1.360.366 1.294.964

ωρευτικι υποτίμθςθ 

ςυμμετοχισ
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(Β) ΤΓΓΔΝΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

2015 2014

ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ - ΡΟΚΑ ΑΒΕΕ 805.315 805.315

ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ - ΣΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ Α.Ε. 1.081.349 1.081.349

ΓΙΣΑΝΘ Α.Ε. 2.069.849 2.069.849

ΒΟΡΕΙΝΟ ΠΕΛΛΘ Α.Ε. 43.659 43.659

ΜΤΘ ΜΙΞΙΩΣΙΚΟΤ Α.Ε. 2.015.179 2.015.179

ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ - EDFEN GREECE Α.Ε. 3.041.718 3.041.718

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΤΚΟ Α.Ε. 67.620 67.620

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΑΜΠΟ ΒΙΓΛΙΕ Α.Ε. 77.910 77.910

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΙΛΙΗΑ Α.Ε. 70.560 70.560

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΤΚΙΒΑΡΙ Α.Ε. 83.790 83.790

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΟΝΟΤΦΡΙΟ Α.Ε. 72.030 72.030

PPC FINANCE PLC 6.560 6.560

RENEWABLE ENERGY APPLICATIONS LIMITED 29.400 29.400

φνολο 9.464.939 9.464.939

 

 

τοιχεία αναφορικά με τισ ανωτζρω ςυγγενείσ επιχειριςεισ κακϊσ και το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ 

Εταιρείασ ςε αυτζσ ζχουν ωσ εξισ: 
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υγγενείσ 2015 2014
Χώρα & Ζτοσ 

Κδρυςθσ Αντικείμενο

ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ-ΡΟΚΑ ΑΒΕΕ 49% 49% Ελλάσ, 2000 ΑΠΕ

ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ-ΣΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΕ 49% 49% Ελλάσ, 2000 ΑΠΕ

ΓΙΣΑΝΘ Α.Ε. 49% 49% Ελλάσ, 2000 ΑΠΕ

ΒΟΡΕΙΝΟ ΠΕΛΛΘ Α.Ε. 49% 49% Ελλάσ, 2001 ΑΠΕ

ΜΤΘ ΜΙΞΙΩΣΙΚΟΤ Α.Ε. 49% 49% Ελλάσ, 2004 ΑΠΕ

ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ-EDFENGREECEA.E. 49% 49% Ελλάσ, 2007 ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΤΚΟ Α.Ε. 49% 49% Ελλάσ, 2008 ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΑΜΠΟ ΒΙΓΛΙΕ Α.Ε. 49% 49% Ελλάσ, 2008 ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΙΛΙΗΑ Α.Ε. 49% 49% Ελλάσ, 2008 ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΤΚΙΒΑΡΙ Α.Ε. 49% 49% Ελλάσ, 2008 ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ.ΟΝΟΤΦΡΙΟ Α.Ε. 49% 49% Ελλάσ, 2008 ΑΠΕ

PPC FINANCE PLC 10% 10% Αγγλία, 2009 ΑΠΕ

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

Ποςοςτό ςυμμετοχισ

 
 

Ζ Δηαηξεία εληφο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 δελ ζπκκεηείρε ζε απμήζεηο 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ Θπγαηξηθψλ & πγγελψλ επηρεηξήζεσλ   

Σα έζνδα πνπ είρε  ε Δηαηξεία απφ κεξίζκαηα πξνεξρφκελα  απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο γηα ηε 

ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 αλήιζαλ ζε Δπξψ 1.114.304 

(2014:Δπξψ1.948.882). (εκείσζε 9) 

 

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 δελ πξνέθπςαλ πεξαηηέξσ ελδείμεηο απνκείσζεο ζπγγελψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε ζπλνιηθή πξφβιεςε απνκείσζεο ζπκκεηνρψλ παξακέλεη ίδηα κε ηελ Υξήζε ηνπ 

2014 θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ 2.821.813 €. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλάιπζε. 

 

(Β) ΤΓΓΕΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

2015 2014

ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ-ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΕΧΝΟΔΟΜΙΚΘ ΑΕ 170.221 170.221

ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ - EDFEN GREECE Α.Ε. 2.651.592 2.651.592

φνολο 2.821.813 2.821.813

ωρευτικι Τποτίμθςθ 

υμμετοχισ
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18. ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΠΡΟ ΠΧΛΗΗ 

 
Ζ εηαηξεία ηελ 30ε Γεθεκβξίνπ 2015  πξνέβε ζε θαηαβνιή πνζνχ 4 εθ επξψ πξνθεηκέλνπ  λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ  ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο ε νπνία 

πηζηνπνηήζεθε θαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξαπέδεο. 

Ζ Δηαηξία θαηέηαμε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκν πξνο Πψιεζε, ην 

νπνίν κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε απνηηκήζεθε ζηελ εχινγε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 

θαη αλαγλσξίζηεθε ζην απνζεκαηηθφ δηαζέζηκν πξνο πψιεζε δεκία πνζνχ Δπξψ 280.000 ε 

νπνία κεηά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν αλέξρεηαη ζην πνζφ Δπξψ 198.800.  

 
 



ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΗΜΔΙΧΔΙ ΔΠΙ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ 
31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ, εθηόο θη αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

56 
 

19. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΜΔ ΤΝΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

Σα ππφινηπα κε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ζε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 

ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 2014 έρνπλ σο εμήο: 

Απαιτιςεισ Τποχρεώςεισ Απαιτιςεισ Τποχρεώςεισ

Θυγατρικζσ επιχειριςεισ

ΘΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟ ΕΝΑ Α.Ε. 2.443 - - -

ΘΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟ ΔΤΟ Α.Ε. 2.443 - - -

ΜΤΘ ΟΙΝΟΤΑ Α.Ε. - - -

ΘΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΑ Α.Ε. 2.443 - - -

ΘΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΤΟ Α.Ε. 2.443 - - -

SOLARLAB A.E. 2.443 - - -

ΦΟΙΒΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ Α.Ε. 2.443 - - -

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΘΛΙΟ ΕΝΑ Α.Ε. 2443 - - -

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΘΛΙΟ ΔΤΟ Α.Ε. 2.443 - - -

19.546 - - -

υγγενείσ εταιρείεσ

ΔΕΘΑΝΑΝΕΩΙΜΕ- ΝΑΝΚΟ ΜΤΘΕ ΓΙΣΑΝΘ 

ΑΕ

- - 233 -

ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ - ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ Α.Ε. 61.005 - 294.000 -

ΕΕΝ ΒΟΙΩΣΙΑ Α.Ε. 6.648.037 - 6.897.722 -

ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΔΙΕΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ 233 - - -

RENEWABLE ENERGY APPLICATIONS 

LIMITED

- 29.400 - 29.400

ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ -EDF EN GREECE AE 2.200 - - -

6.711.475 29.400 7.191.955 35.960

Λοιπζσ

ΔΕΘ Α.Ε. 865.070 2.595.867 837.370 5.583.387

ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε. 8.201.015 10.906 4.080.898 -

ΑΔΜΘΕ Α.Ε. 230.243 - 19.557 126.695

9.296.328 2.606.773 4.937.825 5.710.082

φνολο 16.027.349 2.636.173 12.129.780 5.739.482

2015 2014
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Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 

2014 έρνπλ σο εμήο: 

 

Σιμολογιςεισ 

προσ

Σιμολογιςεισ 

από

Σιμολογιςεισ 

προσ

Σιμολογιςεισ 

από

Θυγατρικζσ επιχειριςεισ

ΘΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟ ΕΝΑ Α.Ε. 2.400 - 2.400 -

ΘΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟ ΔΤΟ Α.Ε. 2.400 - 2.400 -

ΘΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΑ Α.Ε. 2.400 - 2.400 -

ΘΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΤΟ Α.Ε. 2.400 - 2.400 -

SOLARLAB A.E. 2.400 - 2.400 -

ΦΟΙΒΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ Α.Ε. 2.400 - 2.400 -

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΘΛΙΟ ΕΝΑ Α.Ε. 2.400 - 2.400 -

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΘΛΙΟ ΔΤΟ Α.Ε. 2.400 - 2.400 -

19.200 - 19.200 -

υγγενείσ επιχειριςεισ

ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ-ΡΟΚΑ ΑΒΕΕ - - 209.382 -

ΕΕΝ ΒΟΙΩΣΙΑ Α.Ε. - - 1.151.500 -

ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ – ΝΑΝΚΟ ΜΤΘΕ ΓΙΣΑΝΘ Α.Ε - - 588.000 -

- - 1.948.882 -

Λοιπζσ

ΔΕΘ Α.Ε. - 3.409.474 264,31 3.506.107

ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε. 15.101.263 2.035.149 12.738.625 85.829

ΑΔΜΘΕ Α.Ε. - 32.832 - 21.688

15.101.263 5.477.455 12.738.890 3.613.624

2015 2014

 
 
 

Απαίηεζε πνζνχ  €6.607ρηι κε ηε εηαηξεία ΔΔΝ ΒΟΗΩΣΗΑ Α.Δ αθνξά ζε ππφινηπν 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ (εκείσζε 22) ελψ πνζφ €41ρηι αθνξά ζε ινηπέο ζπλαιιαγέο. 

 

Οη ζπλαιιαγέο κε ηελ εηαηξεία ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ αθνξνχλ ζε πψιεζε ελέξγεηαο πνζνχ 15.101.262 

επξψ ζε ιήςε ππεξεζηψλ δηάζεζεο πξνζσπηθνχ πνζνχ 14.732 Δπξψ, θφζηνο ζχλδεζεο 

δηθηχνπ πνζνχ 1.942.460 επξψ  θαη ιήςε δηαθφξσλ ππεξεζηψλ πνζνχ 77.955 Δπξψ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξία γηα ηα ππφ 

εθηέιεζε πάξθα ηεο. 
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Δπίζεο, νη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηελ ΓΔΖ ΑΔ αθνξνχλ ζε δαπάλεο δαλεηζζέληνο 

πξνζσπηθνχ πνζνχ 1.454.779 Δπξψ (εκείσζε 6), δαπάλεο ζπληεξήζεσλ γηα ηνπο ζηαζκνχο 

ηεο εηαηξίαο 1.726.568 Δπξψ (εκείσζε 10) ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ζε αγνξέο γηα πάξθα ηα 

νπνία βξίζθνληαη ππφ εθηέιεζε. 

 

Ακνηβέο Γηνίθεζεο 

 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ γηα ηε ρξήζε 

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ήηαλ Δπξψ 95.170,72 (2014: Δπξψ 106.503,91). 

 

20. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

 
Σα απνζέκαηα ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

2015 2014

Αποκζματα/Ανταλλακτικά 1.042.056 948.054

Πρόβλεψθ για απαξιωμζνα αποκζματα (292.040) (239.245)

φνολο 750.015 708.809  
 
Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο ησλ απαμησκέλσλ απνζεκάησλ έρεη σο εμήο: 
 

2015 2014

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (239.245) (190.582)

Πρόβλεψθ περιόδου (θμείωςθ 13) (93.361) (48.663)

Χρθςιμοποίθςθ Πρόβλεψθσ 40.566              -     

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (292.040) (239.245)  
 
Γελ πθίζηαληαη βάξε επί ησλ απνζεκάησλ ηεο Δηαηξείαο. 
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21. ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  αλαιχνληαη σο εμήο: 

2015 2014

ΛΑΓΘΕ Α.Ε. 8.448.854 8.930.471

Απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ (θμείωςθ 19) 9.357.333 5.262.940

Απαιτιςεισ από λοιποφσ πελάτεσ 105.326 124.995

φνολο 17.911.513 14.318.406  
 
Ζ ρξνληθή αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο : 
 

61-90 >91

θμζρεσ θμζρεσ

2015 17.911.513 2.450.226 4.365.949 2.123.821 8.971.517

2014 14.318.406 2.429.815 1.908.614 2.303.287 7.676.690

31-60 

θμζρεσφνολο <30 μζρεσ

 
 
 
Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο παξφιν πνπ είλαη ιεμηπξφζεζκεο είλαη πιήξσο αλαθηήζηκεο. 
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22. ΛΟΙΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 
Οη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  αλαιχνληαη 
σο εμήο: 
 

2015 2014

Χρεϊςτεσ διάφοροι 132 391.997

   Απαιτιςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ (θμείωςθ 19) 21.979 2.433

Λοιπζσ προκαταβολζσ και πιςτϊςεισ 669.527 158.294

Ζξοδα επομζνων χριςεων 161.843 161.998

φνολο 853.481 714.722  
 

23. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΓΑΝΔΙΟ 

 
Ζ Δηαηξεία εκθαλίδεη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 απαίηεζε απφ 

ρνξεγεζέληα Οκνινγηαθά Γάλεηα ζηελ ΔΔΝ ΒΟΗΩΣΗΑ Α.Δ. πνζνχ επξψ 6.607 ρηι. (2014: 6.854 

ρηι. επξψ (εκείσζε 18). Σα ρνξεγεζέληα δάλεηα αθνξνχλ: 

 

 Γάλεην πνζνχ 2.520 ρηι επξψ κε εκεξνκελία απνπιεξσκήο 31.12.2016 
 

 Γάλεην πνζνχ 4.086 ρηι επξψ κε εκεξνκελία απνπιεξσκήο 31.12.2023  
 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ην ελ ιφγσ δάλεην εγθξίζεθε παξάηαζε απνπιεξσκήο κέρξη  ην έηνο 

2023 θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γ  ηεο εηαηξείαο θαηφπηλ ζρεηηθήο  εηζήγεζεο  πνπ 

ζηεξίρηεθε ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ ππνβιήζεθε απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο ΔΔΝ Βνησηίαο. 

 

Δπηπιένλ ε παξαπάλσ απαίηεζε απφ ηα  νκνινγηαθά δάλεηα είλαη πξνζαπμεκέλε κε ηφθνπο 

πνζνχ 238 ρηι. επξψ γηα ηε ρξήζε 2015 κείνλ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν πνζνχ 36 ρηι. επξψ 

ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απνπιεξσκέο πνζνχ 439 ρηι επξψ. 

 

Δπίζεο εκθαλίδεηαη  ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 απαίηεζε απφ 

ρνξεγεζέλ Οκνινγηαθφ Γάλεην ζηελ ΓΔΖ Α.Δ. πνζνχ επξψ 10.224 (2014: 10.225 επξψ).  Ζ 

παξαπάλσ απαίηεζε απφ  νκνινγηαθφ δάλεην είλαη πξνζαπμεκέλε κε ηφθνπο πνζνχ 550 επξψ  

γηα ηε ρξήζε 2015 κείνλ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν πνζνχ 82 επξψ ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

απνπιεξσκέο πνζνχ 468 επξψ. 
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24. ΛΟΙΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη 

σο εμήο: 

 

2015 2014

Δοςμζνεσ Εγγυιςεισ Ενοικίων 28.014 30.901

Προπλθρωκείςεσ Μιςκϊςεισ Γθσ 523.486 573.248

φνολο 551.500 604.149  
 

25. ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΚΑΙ ΙΟΓΤΝΑΜΑ 

 

Οη θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο: 

2015 2014

Σαμείο 348 4.268

Κατακζςεισ όψεωσ 44.779.933 4.478.657

Προκεςμιακζσ κατακζςεισ                  -     33.000.000

φνολο 44.780.281 37.482.925   
  
Σα έζνδα ηφθσλ απφ θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο ινγηζηηθνπνηνχληαη ζηελ ρξήζε πνπ 

αθνξνχλ θαη αλέξρνληαη ζε επξψ 355.079(2014: επξψ 393.959) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (εκείσζε 9). 

 

26. ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ 

95.402.521 απνηεινχκελν απφ 95.402.521 θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο επξψ 

(επξψ 1) ε θαζεκία θαη έρεη θαηαβιεζεί νινζρεξψο. 
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27. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΑ 

 
Σα ινηπά απνζεκαηηθά ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

2015 2014

Σακτικό αποκεματικό 2.128.935 1.752.003

Αποκεματικό από διακζςιμα προσ πϊλθςθ (198.800)                     -     

Αποκεματικό αναπροςαρμογισ αξίασ πάγιων 

ςτοιχείων 24.661.419 26.540.320

26.591.554 28.292.323  
 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

ζρεκαηίδνπλ απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο ην 5% ζαλ ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κέρξηο φηνπ 

απηφ θηάζεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηεο Δηαηξείαο απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ.  

 
28. ΜΔΡΙΜΑΣΑ  
 
 
 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο, νη εηαηξείεο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα δηαλέκνπλ θάζε έηνο κεξίζκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην 35% ησλ 

θεξδψλ κεηά θφξσλ θαη κεηά ην ζρεκαηηζκφ ηνπ θαηά λφκν ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Ζ κε 

δηαλνκή κεξίζκαηνο ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 70% ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 

Δπηπιένλ, ε ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία απαηηεί λα πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο φηαλ (α) ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κεηά 

απφ απηή ηε δηαλνκή είλαη κηθξφηεξα απφ ηα ίδηα θεθάιαηα πιένλ ησλ κε δηαλεκνκέλσλ 

απνζεκαηηθψλ θαη (β) ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ εμφδσλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ηα έθηαθηα απνζεκαηηθά ζπλ ην ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν. Γηα ηελ ρξήζε 2014 

ε Δηαηξεία δελ πξνέβε ζηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ζπλεδξίαζε 

ηεο 24εο Μαξηίνπ 2016 πξνηείλεη πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηελ 

δηαλνκή κεξίζκαηνο πνζνχ επξψ 3.549.108,00 
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29. ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΚΟΣΟΤ ΑΠΟΞΗΛΧΗ 

 
Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΛΠ 16 «Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία», ε αμία θηήζεο ελφο 

παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη ηελ εθηίκεζε γηα ηηο 

απαηηνχκελεο δαπάλεο απνμήισζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απηνχ. Οη 

δαπάλεο απηέο πνζνηηθνπνηνχληαη θαη αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο».  

 
 
 
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ελ ιφγσ πξφβιεςεο αλαιχεηαη παξαθάησ: 
 

2015 2014

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 3.907.295 3.624.578

Επιβάρυνςθ ςτα Αποτελζςματα (θμείωςθ 8) 78.850 282.717

Ποςό που κεφαλαιοποιικθκε (θμείωςθ 15) 87.562                  -     

Αντιλογιςμόσ πρόβλεψθσ αποξιλωςθσ 

(θμείωςθ 13)

(510.000)                  -     

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 3.563.706 3.907.295  

 

30. ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 

 

Οη δεδνπιεπκέλεο θαη νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
2015 2014

Πιςτωτζσ διάφοροι 454.498 380.111

Τποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ (θμείωςθ 19) 29.400 29.400

Δεδουλευμζνα ζξοδα 213.412 285.583

Τποχρεϊςεισ από φόρουσ τζλθ 23.080 88.829

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 4.400  2344

Λοιπά 41.727 54.995

φνολο 766.517 841.261  
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31. ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ 

 
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ έρεη σο εμήο: 
 

2015 2014

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 4.683.663 4.994.129

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων ςτα αποτελζςματα (170.287) (310.465)

Τπόλοιπο 31Δεκεμβρίου 4.513.376 4.683.663  
 
Οη παξαπάλσ επηρνξεγήζεηο  ιήθζεθαλ γηα ηελ αγνξά ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
 

32. ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 

 
Οη εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

2015 2014

Τποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ 2.606.773 5.717.025

Τποχρεϊςεισ προσ ENERCON                  -     21.002.682

Λοιποί προμθκευτζσ 427.133 448.994

Επιταγζσ πλθρωτζεσ                  -     2.394

φνολο 3.033.906 27.171.095  
Ζ κεηαβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο Enercon αλαιχεηαη ζηε ζεκείσζε 35 
 

33. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜA ΓΑΝΔΙΑ 

 
Καηά ηελ ρξήζε 2015, ε εηαηξεία δελ έθαλε ρξήζεο νξίσλ πίζησζεο αιιειφρξεσλ 
ινγαξηαζκψλ. Οκνίσο θαη γηα ην έηνο 2014 
 
Παξνρή εγγπήζεσλ από ΓΔΗ Α.Δ. 
 
Καηά ηελ 31.12.2015, ε Μεηξηθή Δηαηξεία έρεη εγγπεζεί γηα ζπλνιηθφ πηζησηηθφ φξην κέζσ 

αλνηρηψλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ 8 εθαη., απφ ηα νπνία έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο 31.12.2015 πνζφ χςνπο Δπξψ 875 ρηι., ην νπνίν αθνξά ζε εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο. 

 

34. ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΔΑ – ΙΔΡΑΡΥΗΗ ΔΤΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 

 

Σα πνζά πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο γηα ηα δηαζέζηκα, 

ηνπο πειάηεο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο, ηηο πξνθαηαβνιέο, ηνπο πξνκεζεπηέο, θαη ηηο ινηπέο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο εχινγεο αμίεο ιφγσ ηεο 
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βξαρππξφζεζκεο ιήμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απηψλ κέζσλ. Οη εχινγεο αμίεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα πψιεζε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγή 

αγνξά θαη αθνξνχλ κεηνρέο νη νπνίεο απνηηκψληαη ζην επίπεδν 1. 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ θαη ππνρξεψζεσλ απνηηκψληαη ζην επίπεδν 2 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο είηε άκεζα ή έκκεζα παξαηεξήζηκα ζηνηρεία. Ζ εχινγε αμία ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ (πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) πεξηιακβάλεηαη ζην Δπίπεδν 3 ηεο ηεξαξρίαο 

εχινγεο αμίαο. 

Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηελ θαησηέξσ ηεξαξρία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο 

εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, αλά ηερληθή απνηίκεζεο: 

Δπίπεδν 1: δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο, 

Δπίπεδν 2: ινηπέο ηερληθέο γηα ηηο νπνίεο φιεο νη εηζξνέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

θαηαγεγξακκέλε εχινγε αμία είλαη παξαηεξήζηκεο είηε άκεζα είηε έκκεζα, 

Δπίπεδν 3: ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηζξνέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

θαηαγεγξακκέλε εχινγε αμία θαη δελ βαζίδνληαη ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ ππήξμαλ κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ 1 θαη 2, νχηε 

κεηαθνξέο εληφο θαη εθηφο ηνπ επηπέδνπ 3 γηα ηελ κέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο. 

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδεηαη κηα ζχγθξηζε ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ  ηεο Δηαηξείαο πνπ δηαθξαηνχληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο θαη 

ησλ εχινγσλ αμηψλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ) ηα νπνία απνηηκνχληαη πεξηνδηθά ζε αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο:  

 

 



ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΗΜΔΙΧΔΙ ΔΠΙ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ 
31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ, εθηόο θη αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

66 
 

2015 2014 2015 2014

175.701.646 180.859.800 175.701.646 180.859.800

3.720.000 -                     3.720.000 -                  

6.616.922 6.854.182 4.567.821 6.854.182

17.911.513 14318406 17.911.513 14318406

853.481 714.722 853.481 714.722

44.780.281 37.482.925 44.780.281 37.482.925

21.092.909 -                     18.842.576 -                  

3.033.906 27.171.095 3.033.906 27.171.095

Διακζςιμα προσ Πϊλθςθ (θμείωςθ 18)

Λογιςτικι Αξία Εφλογθ Αξία

Μθ Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (θμείωςθ 15)

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία

Εμπορικζσ Τποχρεϊςεισ (θμείωςθ 32)

Απαιτιςεισ από Ομολογιακό δάνειο (θμείωςθ 23)

Εμπορικζσ απαιτιςεισ (θμείωςθ 21)

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ (θμείωςθ 22)

Χρθματικά Διακζςιμα (θμείωςθ 25)

Χρθματοοικονομικζσ Τποχρεώςεισ

Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ (θμείωςθ 35)

 

35. ΓΔΜΔΤΔΙ, ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΚΑΙ ΔΠΙΓΙΚΔ ΓΙΑΦΟΡΔ 

   
Δπηδηθίεο θαη ζπλαθείο απαηηήζεηο, ππνρξεώζεηο. 
 
εκαληηθή επηδηθία ηεο Δηαηξείαο απνηειεί ε εθθξεκήο ππφζεζε κε ηελ ENERCON GmbH θαη 

ηελ Prenecon S.A. γηα ηελ νπνία ε εηαηξία έρεη αζθήζεη ηελ απφ 30.4.2013 αγσγή ελψπηνλ ηνπ 

Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Ζ αλσηέξσ αγσγή αθνξά ηελ ζχκβαζε πξνκήζεηαο θαη 

εγθαηάζηαζεο ελλέα (9) αηνιηθψλ πάξθσλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 35,10 MW κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο 

θαη ηεο πξψηεο σο άλσ εηαηξείαο. Αίηεκα ηεο Δηαηξείαο είλαη ε έληνθε θαηαβνιή ζε απηήλ απφ 

ηηο ελαγφκελεο (επζπλφκελεο απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξσλ) απνδεκίσζεο χςνπο  9.545.330 

Δπξψ, θαζψο θαη ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο χςνπο 5.000.000 Δπξψ ζε 

ζρέζε κε επηά (7) απφ ηα σο άλσ ελλέα (9) αηνιηθά πάξθα  Γηθάζηκνο γηα ηελ ζπδήηεζε ηεο 

αγσγήο απηήο έρεη νξηζζεί ε 14.1.2016 θαη, θαηφπηλ αλαβνιήο, ε 22.3.2018. Πεξαηηέξσ, ε 

Δηαηξεία άζθεζε θαη ηελ απφ 18.11.2014 ζπκπιεξσκαηηθή αγσγή ελψπηνλ ηνπ Πνιπκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαηά ησλ απηψλ σο άλσ εηαηξεηψλ, κε ηελ νπνία δηεθδηθεί 

ζπκπιεξσκαηηθή απνδεκίσζε χςνπο 954.615 Δπξψ, θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθή ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγν) εζηθήο βιάβεο χςνπο 400.000 Δπξψ. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή αγσγή αθνξά 

ζηα ππφινηπα δχν (2) αηνιηθά πάξθα ηεο σο άλσ χκβαζεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο. 
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Γηθάζηκνο γηα ηελ ζπδήηεζε θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αγσγήο έρεη νξηζζεί ε 14.1.2016 θαη, 

θαηφπηλ αλαβνιήο, ε 22.3.2018. 

ην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζε ζρέζε κε ηελ σο άλσ πηζαλή απαίηεζή 

ηεο, ε Δηαηξεία έρεη αλαζηείιεη ηελ πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ ηεο πξψηεο σο άλσ εηαηξείαο ζε 

ζρέζε κε ηελ σο άλσ ζχκβαζε απφ ηηο 29.7.2011. 

Δπίζεο, θαηά ηεο Δηαηξείαο έρεη αζθεζεί ελψπηνλ ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ 

αγσγή ηεο Prenecon S.A., ε νπνία επηδφζεθε ηελ 01.09.2015 θαη κε ηελ νπνία δεηείηαη λα 

ππνρξεσζεί ε Δηαηξεία λα θαηαβάιεη σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο εθ 

πξνβαιιφκελεο αδηθνπξαμίαο ην ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ 7.000.000 Δπξψ. Γηθάζηκνο 

γηα ηελ ζπδήηεζε ηεο αγσγήο απηήο είρε νξηζζεί ε 14.1.2016 θαη, θαηφπηλ αλαβνιήο, ε 

22.3.2018. 

Σέινο, θαηά ηεο Δηαηξείαο έρεη αζθεζεί ελψπηνλ ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ε απφ 

11.11.2015 αγσγή ηεο ENERCON GmbH, κε ηελ νπνία δεηείηαη λα ππνρξεσζεί ε Δηαηξεία λα 

θαηαβάιεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 18.380.277,27 Δπξψ, πιένλ λνκίκσλ ηφθσλ, αλαθνξηθά κε 

ηηκνιφγηα πνπ έρεη εθδψζεη ε ελάγνπζα πξνο ηελ Δηαηξεία. Γηθάζηκνο γηα ηελ ζπδήηεζε ηεο 

αγσγήο απηήο είρε νξηζζεί ε 14.1.2016 θαη, θαηφπηλ αλαβνιήο, ε 22.3.2018.» 

Λφγσ φηη ε δηθάζηκνο γηα ηηο ελ ιφγσ αγσγέο έρεη νξηζζεί λα ζπδεηεζεί ζηηο 22/3/2018 ε 

Δηαηξεία πξνέβε ζηε ηξέρνπζα ρξήζε ζε αλαηαμηλφκεζε ηεο ππνρξέσζεο πιεξσκήο ησλ 

ηηκνινγίσλ πξνο ηελ ENERCON πνζνχ € 21.092.909 απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ζηηο καθξνπξφζεζκεο. 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη δελ ζα ππάξμεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο απφ ηελ εμέιημε ησλ ππνζέζεσλ απηψλ.  

 

36. ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

 

Σν ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εζηηάδεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη πξνζβιέπεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ δπζκελψλ απνηειεζκάησλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία 

πξνζδηνξίδεη, αμηνινγεί θαη εάλ θαηαζηεί αλαγθαίν αληηζηαζκίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ Δηαηξεία δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο θεξδνζθνπηθήο 



ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΗΜΔΙΧΔΙ ΔΠΙ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ 
31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ, εθηόο θη αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

68 
 

θχζεο. Ζ Δηαηξεία ζε πεξηνδηθή βάζε ειέγρεη θαη αλαζεσξεί ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ 
 
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο, απνηεινχληαη απφ αιιειφρξενπο ινγαξηαζκνχο. Ο 

θχξηνο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαρείξηζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ εζηηάδεηαη 

ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο, σο ζπλέπεηα κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ κεδεληθφ  δαλεηζκφ ηεο εηαηξείαο κε 31.12.15, εθηηκάηαη φηη πηζαλέο 

απμνκεηψζεηο επηηνθίσλ δε ζα έρνπλ θακία  επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

εηαηξείαο. 

 

Κίλδπλνο ηηκήο πιηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ 
 
Οη ηηκέο ησλ θπξηφηεξσλ πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία ηφζν γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο, φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, θαζνξίδνληαη απφ ηελ εζληθή θαη δηεζλείο αγνξέο 

εκπνξεπκάησλ θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο 

ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ. 

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Γηα ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ε Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν, 

δεδνκέλνπ φηη πσιεί ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην δηαζπλδεδεκέλν (ΛΑΓΖΔ Α.Δ.) θαη κε 

δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα (ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.). Παξφια απηά, ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ζπγθπξία 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ξεπζηφηεηα ιφγσ πηζαλψλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ.  

 

 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε γηα επαξθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία 

θαη αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, κέζσ ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ηακεηαθψλ ηνπ ξνψλ, θαη δξα θαηάιιεια, κέζσ 

ηεο εμαζθάιηζεο επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ θαη ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, επηδηψθνληαο ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο.  
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Μαθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα - Δπηβνιή ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ 
 
Με ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηεο 28.06.2015 (ΦΔΚ 65 Α728.06.2015) θεξχρζεθε 

Σξαπεδηθή αξγία ελψ ηαπηφρξνλα επηβιήζεθαλ έιεγρνη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. Ζ ηξαπεδηθή 

αξγία έιεμε ζηηο 20.07.2015, ελψ παξακέλνπλ ζε ηζρχ νη έιεγρνη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. Οη 

έιεγρνη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ πεξηιακβάλνπλ έλα εκεξήζην φξην γηα φιεο ηηο αλαιήςεηο απφ 

ATM θαη πεξηνξηζκνχο ζηηο πιεξσκέο ζην εμσηεξηθφ. Καηά ζπλέπεηα, επεξεάδνπλ ηηο εγρψξηεο 

ζπλαιιαγέο θαη ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο μέλνπο πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη 

εηζπξάμεηο απφ κέξνο ησλ πειαηψλ εκθαλίδνπλ θαζπζηεξήζεηο, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηε 

ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. Όζν νη έιεγρνη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί επί ηνπ 

παξφληνο παξακέλνπλ ζε ηζρχ,  ε  Δηαηξεία ζα πξέπεη λα δεηά έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο.   

Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηβνιή 

ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ θαζψο θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ Διιεληθή 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε, έρεη επηηείλεη ηελ νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα ζηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ έρεη 

θαη πηζαλψο λα ζπλερίζεη λα επεξεάδεη δπζκελψο ηελ ιεηηνπξγία, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. ηηο 14 Απγνχζηνπ 2015, ην Διιεληθφ 

Κνηλνβνχιην ςήθηζε ηνλ Ν. 4336/2015 ζρεηηθά κε ην ηξίην πξφγξακκα ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο 

Οηθνλνκίαο χςνπο Δπξψ 86 δηο ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ ζε δφζεηο 

θαηφπηλ επίηεπμεο ζηφρσλ. Σα πξψηα δχν παθέηα κέηξσλ, έρνπλ ήδε εγθξηζεί απφ ηε Βνπιή. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ πινπνηεζεί ην πξφγξακκα ζηήξημεο δελ είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζνχλ κε 

αθξίβεηα νη πεξαηηέξσ ελδερφκελεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε 

πηζαλή επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο 
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Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ 
 
Δπί ηνπ παξφληνο ν δείθηεο θαζαξνχ ρξένπο σο πξνο ίδηα θεθάιαηα έρεη σο εμήο: 
 

ςε Εκατ. Ευρϊ 2015 2014

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ 0 0

Μείον: χρθματικά διακζςιμα 45 38

Κακαρό χρζοσ (45) (38)

Κδια κεφάλαια 218 210

Δείκτθσ κακαροφ χρζουσ προσ

ίδια κεφάλαια

-21% -18%

 
 
Κίλδπλνο από ηελ έιιεηςε αζθάιηζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
 
Ζ Δηαηξεία, δελ αζθαιίδεη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ελ ιεηηνπξγία. Ωζηφζν ιφγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ησλ έξγσλ κηα ελδερφκελε δεκία ζε κεκνλσκέλν έξγν δελ εθηηκάηαη 

φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο. Έξγα ππφ θαηαζθεπή 

αζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Γελ αζθαιίδνληαη επίζεο ηα απνζέκαηα πιηθψλ – 

αληαιιαθηηθψλ. Οη θίλδπλνη αζηηθήο επζχλεο αζθαιίδνληαη.  

 
 
Αλεκνινγηθέο θαη Τδξνινγηθέο ζπλζήθεο 
 
Ζ εμέιημε ησλ αλεκνινγηθψλ θαη πδξνινγηθψλ ζπλζεθψλ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

θεξδνθνξία ηεο Δηαηξείαο. Οη δηαθπκάλζεηο απηέο δελ επεξεάδνπλ ηελ καθξνπξφζεζκε 

απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο ε νπνία ππνινγίδεηαη ζε κέζεο ηηκέο αλεκνινγηθψλ 

θαη πδξνινγηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη παξαηεξήζεηο. 
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37. ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 

 
ΔΠΔΝΓΤΔΙ 

Καηαζθεπή Αηνιηθνύ Πάξθνπ ζην Ρέζπκλν. 

Σν Μάξηην ηνπ 2014, ζην ΑΠ Ρέζπκλν (ζέζε Κνπξηλφ) νινθιεξψζεθε ε αλέγεξζε νθηψ Α/Γ εθ 

ησλ ζπλνιηθψλ έληεθα, θαζψο κε ηελ απφ 13.02.2014 Πξνζσξηλή Γηαηαγή θαη ελ ζπλερεία κε 

ηελ ππ' αξηζ. 401/2014 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ δηεηάρζε λα κελ 

πξνρσξήζεη ε αλέγεξζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηξηψλ κε εγθαηαζηαζεηζψλ Α/Γ κέρξη ηελ 

έθδνζε απφθαζεο επί ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο αθχξσζεο, ε νπνία έρεη ήδε ζπδεηεζεί ελψπηνλ 

ηνπ Δ' Σκήκαηνο ηΔ. Ζ απφθαζε ήηαλ ζεηηθή ππέξ ηεο ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ. Σν Γεθέκβξην 

ηνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δηαζχλδεζεο ηνπ ΑΠ κε ην δίθηπν ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ, θαηφπηλ ηεο έθδνζεο δπλαηφηεηαο ρνξήγεζεο ηκεκαηηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ 

ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 ν Αλάδνρνο μεθίλεζε ηελ 

δηαδηθαζία αλέγεξζεο ησλ Α/Γ, ε νπνία παξνπζηάδεη θαζπζηεξήζεηο ιφγσ ησλ γλσζηψλ 

αληηδξάζεσλ κέξνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 

Τβξηδηθό έξγν Ιθαξίαο 

Σν έξγν ζπλνιηθήο ηζρχνο 6,85 MW ζπλδπάδεη ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε δχν κνξθψλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, Αηνιηθήο θαη Τδξνειεθηξηθήο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ Τβξηδηθνχ 

Έξγνπ Ηθαξίαο αλακέλεηαη λα απνπεξαησζεί θαη ην έξγν λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία εληφο ηνπ 2017. 

 

Γηθαηώκαηα εθκεηάιιεπζεο γεσζεξκηθώλ πεδίσλ 

Με Απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΚΑ έγηλε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ 

Γηεζλνχο Πιεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (πξνθήξπμε 07.09.2011), γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ 

δηθαησκάησλ έξεπλαο Γεσζεξκηθνχ Γπλακηθνχ Γεκφζηνπ Μεηαιιεπηηθνχ ρψξνπ ζηηο πεξηνρέο 

α) νπζάθη-Ννκνχ Κνξηλζίαο, β) Λεθάλε πεξρεηνχ, Ννκνχ Φζηψηηδαο, γ) Πεξηνρή 

Αθξνπνηάκνπ-Ννκνχ Καβάιαο θαη δ) Νήζνπ Ηθαξίαο. Σν Γ ηεο εηαηξείαο έρεη εγθξίλεη ηελ 

απνδνρή ησλ εθκηζζψζεσλ, σζηφζν εθθξεκνχλ νη ππνγξαθέο ησλ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ 

πξάμεσλ κε ην ΤΠΔΚΑ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ππνγξαθή ησλ σο άλσ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ 

πξάμεσλ κίζζσζεο έρεη παξαηαζεί έσο ηελ 30 Ηνπλίνπ 2016. Δπίζεο, κε ην Άξζξν 30 ηνπ Ν. 

4342/2015 (ΦΔΚ 9 Β΄ 143/9.11.2015) παξαηάζεθαλ θαηά πέληε έηε νη κηζζψζεηο ησλ 

δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Γεσζεξκηθνχ Γπλακηθνχ ζηηο πεξηνρέο α) Μήινπ-

Κηκψινπ-Πνιπαίγνπ, β) λήζνπ Νηζχξνπ, γ) λήζνπ Λέζβνπ θαη δ) ρεξζνλήζνπ Μεζάλσλ. 
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Αδεηνδόηεζε δύν λέσλ Αηνιηθώλ Πάξθσλ ζηε Ρνδόπε 

Σνλ Ννέκβξην 2015 εθδφζεθαλ απφ ηε ΡΑΔ, ηξνπνπνηήζεηο αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηξία λέα Αηνιηθά Πάξθα ζηε Ρνδφπε ζπλνιηθήο ηζρχνο 122,5 MW θαη 

πξνυπνινγηζκνχ 155,2 εθαη. Δπξψ. 

Αλαθαηαζθεπή (Repowering) ΜΤΗ Λνύξνπ 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2014, ε ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ πξνθήξπμε αλνηθηφ δηεζλή Γηαγσληζκφ γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαθαίληζεο Μηθξνχ Τδξνειεθηξηθνχ ηαζκνχ 

(ΜΤΖ) ΛΟΤΡΟ, ηζρχνο 8,84 MW, κε πξνυπνινγηζκφ Δπξψ 6,4 εθαη. κε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηελ 24 Ηνπλίνπ 2014. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ ΜΤΖ πξνέθπςαλ λέα δεδνκέλα 

φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, νη 

νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο επαλαπξνθήξπμήο ηνπ. 

Αλακέλεηαη ε επαλαπξνθήξεμε ηνπ Γηαγσληζκνχ εληφο ηνπ επφκελνπ δηκήλνπ. 

38. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

 

Γελ ππήξμαλ γεγνλφηα κεηά ηελ 31/12/2015 πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο. 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο  1 έσο 72 ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 24 Μαξηίνπ 2016 θαη 

ππνγξάθνληαη γηα ινγαξηαζκφ απηνχ απφ ηνπο : 
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