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Ι. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ 2019 

 
 

Κύριοι Μέτοχοι,  

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, άρθρο 150 και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για 

την κλειόμενη χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παρούσα 

έκθεση περιγράφονται συνοπτικά οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2019, τα σημαντικότερα γεγονότα 

που έλαβαν χώρα (πριν και μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων). Επίσης, γίνεται περιγραφή 

των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία κατά το 2020 και παρατίθενται 

οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 

 
Α. Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις Περιόδου Αναφοράς χρήσης 2019 Σε όλη την διάρκεια του 2019 
συνεχίστηκε η βελτίωση των βασικών μεγεθών και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας με αποτέλεσμα την 
αντίστοιχη ενίσχυση θετικού οικονομικού κλίματος τα οποία αποτυπώθηκαν τόσο στους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας 
που αναμένεται να διαμορφωθεί στο ύψος 1,9%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και στις 
αποδόσεις των κρατικών ομόλογών όπου το ομόλογο 10 έτους διάρκειας κινήθηκε ακόμα και κάτω του ορίου 1%. Η 
βελτίωση αυτή έγινε φανερή και στις συνθήκες λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και συνέβαλε 
ουσιαστικά στην εδραίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε η άρση και των 
τελευταίων περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που είχαν τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του 2015 και αφορούσαν στην 
μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Το γεγονός αυτό αναμένεται να συμβάλει 
καθοριστικά στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.  
 
Το ίδιο γεγονός, σε συνδυασμό με την βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, οδήγησε τους διεθνείς οίκους 
πιστοληπτικής αξιολόγησης (όπως η Standard & Poor’s) στην αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας σε «ΒΒ-» από 
«Β+» (Οκτώβριος 2019) με θετικές προοπτικές, δημιουργώντας ελπίδα για ενδεχόμενη περαιτέρω αναβάθμιση στο 
άμεσο χρονικό διάστημα.  
 
Οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας οδήγησαν στην βελτίωση της χρηματοδότησης και της ρευστότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση του 
μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας.  Οι συνθήκες χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων βελτιώθηκαν, 
γεγονός που επενεργεί θετικά στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και στις δυνατότητές του να επιτελέσει τον 
διαμεσολαβητικό του ρόλο. Διευκρινίζεται ότι το περιβάλλον εξαιρετικά χαμηλών ή και αρνητικών επιτοκίων στην 
ευρωζώνη αποτελεί σημαντική παράμετρο που επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης.  
 
Η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας τόσο της Ελληνικής Οικονομίας, όσο και της Παγκόσμιας Οικονομίας συνολικά, 
τίθενται εκ νέου σε δοκιμασία από την εμφάνιση και εξάπλωση του Covid-19 το αντίκτυπο του οποίου στην οικονομική 
δραστηριότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια στην παρούσα φάση καθώς δεν είναι ακόμα γνωστή η διάρκεια της 
εξάπλωσης του φαινομένου αυτού.  
 

Γενικότερα, ο κλάδος των ΑΠΕ και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με την ενίσχυση της πράσινης 

οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αειφόρο ανάπτυξη της 

παγκόσμιας οικονομίας, ενισχύουν σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον και διευρύνουν τις προοπτικές περαιτέρω 

ανάπτυξής τους σε βάθος χρόνου. Το πλαίσιο αυτό δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την συνέχιση της πορείας της 

εταιρείας μας και με γνώμονα την πεποίθηση ότι ο κλάδος των ΑΠΕ θα συνεχίσει να αποτελεί κορυφαία επενδυτική 

επιλογή, η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΕ συνέχισε την εφαρμογή του επιχειρηματικού της σχεδιασμού. 
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Για το 2019 οι πωλήσεις της εταιρείας  ανήλθαν σε 4.100 χιλ. ευρώ έναντι 0 χιλ. ευρώ το 2018, γεγονός που οφείλεται 

στην έναρξη λειτουργίας του αιολικού της πάρκου στην Ελλάδα στο Δήμο Αμαρυνθίου-Ευβοίας . 

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε 3.863 χιλ. ευρώ έναντι  λειτουργικών 

ζημιών 18 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 21.561,1%. 

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1.990 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 37 χιλ. ευρώ το 2018 , ενώ 

τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.521 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 38 χιλ. ευρώ  το 2018 

αυξημένα κατά 4.153,5%. 

 

Όλα τα αποτελέσματα της εταιρείας προέρχονται από δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την 

εκμετάλλευση ενός Αιολικού Πάρκου ισχύος 18,4 MW στην θέση ΘΕΣΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙ  νομού Ευβοίας Δήμου Αμαρυνθίου . 

 

Τα χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν σε 3.134,0  χιλ. ευρώ, ενώ η καθαρή δανειακή θέση της εταιρείας (δανειακές 

υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 21.523,0 χιλ. ευρώ.   

 

Περιβαλλοντικά θέματα 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τομείς φιλικούς προς το περιβάλλον όπως είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στο 

πλαίσιο αυτό η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει και παρακολουθεί προσεκτικά τα περιβαλλοντικά θέματα με σκοπό την 

πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άσκηση της δραστηριότητας της. 

Η εταιρεία είναι πλήρως συμμορφωμένη με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.  

 

Διαχείριση Προσωπικού  

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

 

Β. Σημαντικά γεγονότα για την χρήση 2019 
Κατά το έτος 2019 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στη θέση ΘΕΣΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙ  νομού Ευβοίας 

συνολικής ισχύος 18,4 MW και ξεκίνησε η παραγωγική του λειτουργία . 

Γ. Σημαντικά Γεγονότα μετά την λήξη της χρήσης 2019 
Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη της χρήσης 2019 μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των 
συνημμένων οικονομικών καταστάσεων δεν έχει προκύψει κάποιο σημαντικό για την Εταιρεία γεγονός, εκτός από την 
εκδήλωση της πανδημίας του ιού COVID-19 (κορωνοϊού) για την οποία γίνεται εκτενέστερη αναφορά στην Ενότητα Δ 
και ειδικότερα στην παράγραφο «Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες». 

 

Δ . Προοπτικές, κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Οι θετικές προοπτικές της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΕ για την επόμενη χρήση 2020  παραμένουν 

σταθερές.  

Η Διοίκηση στοχεύει στην διασπορά των σχετικών κινδύνων και στην εξισορρόπηση των πιθανών επιπτώσεων επί των 

οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας.  Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί συνεχώς και συστηματικά τις εξελίξεις στην 

Ελληνική οικονομία, συνομιλεί και συνεργάζεται με χρηματοοικονομικούς παράγοντες και ειδικούς αναλυτές των 

διεθνών αγορών και, βρίσκεται σε άμεση, συνεχή και συστηματική συνεργασία με τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στον οποίο ανήκει η εταιρεία.  
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Αποτέλεσμα της ανωτέρω μεθόδευσης είναι ότι η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία αναφοράς των ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων, διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα, συνεχίζει να είναι απόλυτα 

συνεπής έναντι των υποχρεώσεών της προς προμηθευτές, Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. πιστωτές και 

υλοποιεί με επιτυχία το επενδυτικό της πρόγραμμα. 

 

Οι δραστηριότητες  της εταιρείας υπόκεινται και σε άλλους κινδύνους και αβεβαιότητες, όπως κίνδυνο της αγοράς 

(διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα επιτόκια, στις τιμές της αγοράς κ.λπ.), χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους (πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας κ.λπ.), ανεμολογικές και καιρικές συνθήκες. 

Για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και τον περιορισμό της αρνητικής επίδρασής τους στα 

αποτελέσματα, η Εταιρεία παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των μεταβλητών που επηρεάζουν το κόστος και τις πωλήσεις 

και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα, κατά περίπτωση προϊόντα, όπως καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και 

πιστωτές, λοιπούς λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, χρεόγραφα, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα 

δάνεια. 

Ακολούθως αναλύεται η επίπτωση των βασικότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία  ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της και ενσωματώνει τις προκύπτουσες πληροφορίες στον πιστωτικό της 

έλεγχο.  

Το σύνολο των απαιτήσεων της εταιρείας αφορά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ΔΑΠΕΕΠ. Η Εταιρεία  παραδοσιακά, 

λόγω της φύσεως των εργασιών της, δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις, εκτός 

από καθυστερήσεις των εισπράξεων από τον ΔΑΠΕΕΠ,  που έχουν περιοριστεί σημαντικά με την εφαρμογή του 

Ν.4254/14. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα χρηματικά διαθέσιμα και τις λοιπές απαιτήσεις είναι χαμηλός, δεδομένου ότι οι 

συναλλασσόμενοι είναι τράπεζες με υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση, το δημόσιο ή εταιρείες του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα. Επίσης, η Διοίκηση πιστεύει ότι κατά το 2020 θα συνεχιστεί ο περιορισμός των ελλειμμάτων στο 

σύστημα διαχείρισης της ενέργειας, όπως έχουν υποσχεθεί αρμόδιες αρχές και φορείς, οπότε θα περιοριστεί ο 

πιστωτικός κίνδυνος. 

Τέλος, θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι 
απαραίτητες απομειώσεις είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, μονό στην Ελλάδα, συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

Σε ότι αφορά στις συναλλαγές της εταιρείας με οίκους του εξωτερικού, αυτές γίνονται κατά κανόνα με ευρωπαϊκούς 

ομίλους όπου το νόμισμα διακανονισμού είναι το ευρώ και ως εκ τούτου δεν προκύπτει συναλλαγματικός κίνδυνος. 

 
Κίνδυνος επιτοκίου 
Η πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιεί την έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίου όσον αφορά στη μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση της λειτουργίας της.  
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, τα μακροπρόθεσμα δάνεια που λαμβάνει η εταιρεία φέρουν σταθερό επιτόκιο για το 
σύνολο της διάρκειάς τους. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας είναι στο σύνολό του σε ευρώ με κυμαινόμενο 
επιτόκιο συνδεδεμένο με το euribor και έχει ληφθεί, κατά κύριο λόγο, ως γέφυρα κάλυψης προσωρινών 
χρηματοδοτικών αναγκών κατά την φάση  της υλοποίησης - κατασκευής της επένδυσης της εταιρείας. Το εν λόγω δάνειο 
αναμένεται άμεσα να αποπληρωθεί με τη σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου. Κατά συνέπεια η Εταιρεία εκτίθεται σε 
κίνδυνο επιτοκίου προερχόμενο από τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της που είναι σε κυμαινόμενο επιτόκιο αλλά 
παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της αγοράς των επιτοκίων προκειμένου να επέμβει όπου κριθεί αναγκαίο. 



ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2019 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 

 

6 
 

Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης 2019 έναντι του βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού και των καταθέσεων του Ομίλου, σε μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +20% –20% (2018: +/-20% 

επίσης). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της 

αγοράς και μέχρι σήμερα παρουσιάζονται σταθερές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

 

 2019  2018 

Ποσά σε χιλ. € 20% (20%)  20% (20%) 

Αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρους - Εταιρεία (0) 0  (0) 0 
 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε άλλους κινδύνους τιμών επιτοκίων.  

 

Ανάλυση κινδύνου αγοράς 
 Η Εταιρεία, για τα χρηματοοικονομικά  περιουσιακά της στοιχεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς.  

 
Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 
Η ρευστότητα της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, καθώς, εκτός από τα υπάρχοντα χρηματικά διαθέσιμα, το Αιολικό 

Πάρκο δημιουργεί συνεχείς, ικανοποιητικές χρηματοροές. Οι καθαρές χρηματοροές κατά το 2019 από λειτουργικές 

δραστηριότητες ανήλθαν σε 2.099 χιλ. ευρώ έναντι 615 χιλ. ευρώ το 2018. Η Εταιρεία  διαχειρίζεται τις ανάγκες 

ρευστότητας με τακτικό ταμειακό προγραμματισμό, προσεκτική παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και μεθοδική διαχείριση  των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι 

ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και 

σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος 

προσδιορίζονται μηνιαία. 

Η Εταιρεία διατηρεί διαθέσιμα σε τράπεζες για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ημερών.  

 
Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Διακυμάνσεις ανεμολογικών δεδομένων 
Η Εταιρεία παραμένει εκτεθειμένη στις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των δεδομένων, κάτι όμως που δεν επηρεάζει την 
μακροχρόνια αποδοτικότητα των έργων της, καθώς για την υλοποίηση των επενδύσεων της προηγούνται εκτεταμένες 
μελέτες που αφορούν στην μακρόχρονη συμπεριφορά των παραπάνω δεδομένων.  
 
Ειδική αναφορά στις επιπτώσεις του κορωνοϊού COVID-19 
Είναι γεγονός ότι η εκδήλωση της πανδημίας του ιού COVID-19 (κορωνοϊού) βρήκε τους πολίτες και τις πολιτικές ηγεσίες 
όλου του κόσμου εντελώς απροετοίμαστες για την αντιμετώπισή της, γεγονός που οδήγησε πολύ γρήγορα στην ραγδαία 
εξάπλωσή της νόσου και στην δημιουργία αισθημάτων ανασφάλειας και φόβου για την τελική έκβαση του 
πρωτοφανούς αυτού φαινομένου.  
Η Εταιρεία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό εφαρμόζοντας τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Παρά τον αιφνιδιασμό, ο Όμιλος και οι εταιρείες που την συνθέτουν αμέσως μετά τις πρώτες 
ανακοινώσεις, κινήθηκε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, σχεδίασε και άρχισε αμέσως να υλοποιεί ένα πλάνο 
μέτρων και ενεργειών με κύριους στόχους: την ασφάλεια και την υγεία όλων, τον ασφαλή επαναπατρισμό των στελεχών 
του, όπου αυτό απαιτείται, την αξιοποίηση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορικής για τον περιορισμό των 
μετακινήσεων και ταξιδιών στο ελάχιστο δυνατόν, καθώς και σύγχρονων, ευέλικτων τρόπων εργασίας ανάλογα με τις  
ατομικές ή ειδικές ανάγκες ομάδων εργαζομένων, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση της εταιρείας σε κάθε απαίτηση 
οποιασδήποτε οργανωτικής - λειτουργικής μονάδας της εταιρικής δομής. 
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Η αμεσότητα και αποτελεσματικότητα της αντίδρασης του Ομίλου και των Εταιρειών που τον απαρτίζουν στην 
αντιμετώπιση της κρίσης επιβεβαίωσε την ορθότητα σχεδιασμού και εφαρμογής του οργανωτικού μοντέλου του 
Ομίλου, σύμφωνα με το οποίο η Διοίκηση έχει την δυνατότητα να αναθέτει καθήκοντα ad hoc σε επιλεγμένο 
διευθυντικό στέλεχος αναλόγως της ικανότητας ή/και της ειδικής εμπειρίας που ενδέχεται να διαθέτει για την επίλυση 
συγκεκριμένου προβλήματος, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχει στην οργανωτική δομή του Ομίλου. Ο αναλαμβάνων 
το συγκεκριμένο καθήκον ενεργεί ως Project Manager, με αυξημένες εξουσίες και αρμοδιότητες, ο δε Υπηρεσιακός 
Μηχανισμός υποχρεούται να τον υποστηρίζει καθ΄ όλη την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του. Ο  Project Manager, 
σε καθημερινή επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΔΣ και όποιο άλλο στέλεχος του οποίου επιθυμεί την υποστήριξη, 
ενημερώνει αναλυτικά για την πορεία του έργου που εκτελεί, και ιδιαίτερα για τους ενδεχόμενους κινδύνους που 
καλείται να αντιμετωπίσει, εξασφαλίζοντας την ταχύτητα λήψης των απαιτούμενων αποφάσεων προς επίτευξη του 
εκάστοτε επιδιωκόμενου στόχου. 
 
Παράλληλα, και για την διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου στον οποίο η Εταιρεία συμμετέχει, τέθηκε 
σε εφαρμογή ειδικό πρόγραμμα τηλεργασίας για σημαντικό αριθμό εργαζομένων και εκ περιτροπής εργασίας για όσους 
χρειάζεται να βρίσκονται στα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται για τους γονείς 
ανηλίκων τέκνων και για όσους χρειάζονται αυξημένη προσοχή και φροντίδα.  
 
Η Διοίκηση του Ομίλου στον οποίο η Εταιρεία συμμετέχει, σε γραπτή επικοινωνία του Κυρίου Γ.Περιστέρη, Προέδρου 
του ΔΣ της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προς το σύνολο των 
εργαζομένων στους δύο Ομίλους, επιβεβαίωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι ο 
Όμιλός μας αποτελεί και βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της απασχόλησης και στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας. Έχουμε, λοιπόν, το χρέος να ανταποκριθούμε όσο καλύτερα μπορούμε και σε αυτή την πρόκληση, 
προς όφελος των εργαζομένων μας, των συνεργατών μας, των μετόχων μας και της χώρας  μας. Κι αυτό θα συνεχίσουμε 
να κάνουμε και υπό αυτές τις συνθήκες.  
 
Μόλις η κρίση δημόσιας υγείας ξεπεραστεί, θα κληθούμε όλοι μας, Πολιτεία, επιχειρήσεις κι εργαζόμενοι, να 
υπερβάλλουμε εαυτούς ώστε με έντονη και διαρκή προσπάθεια, ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως, να περιορίσουμε 
τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. Είναι υποχρέωση όλων μας να προετοιμαζόμαστε από τώρα για μια δυναμική 
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, η οποία μόλις πρόσφατα άρχισε να συνέρχεται από τις οδυνηρές επιπτώσεις 
της πολυετούς κρίσης. Χρειάζεται εγρήγορση, προετοιμασία, κι ετοιμότητα από όλους. 
 
Η χώρα μας μας χρειάζεται για μία ακόμη φορά και είμαστε και πάλι παρόντες στην πρώτη γραμμή. Το κάναμε όλοι μαζί 
στα δέκα χρόνια της οικονομικής κρίσης, από την οποία βγήκαμε νικητές. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και σε 
αυτή τη νέα περιπέτεια, από την οποία ελπίζω κι εύχομαι να βγούμε και πάλι όλοι μαζί νικητές, έχοντας πάντα ως 
κυρίαρχη προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία όλων μας». 
 
Οικονομικοί φορείς, διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, επενδυτές και οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το 2020 το παγκόσμιο 
ΑΕΠ θα κυμανθεί περίπου στο -4%, και ότι θα απαιτηθεί συνεχής, υψηλός ρυθμός  ανάπτυξης τουλάχιστον για δύο 
χρόνια ώστε να επανέλθει η παγκόσμια οικονομία στα προ της επιδημικής κρίσης επίπεδα. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ήδη 
αξιοποιεί το κλίμα εμπιστοσύνης των αγορών και επενδυτών προς την ελληνική οικονομία και την άρση των 
περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων ώστε να απομακρύνει τον κίνδυνο ακύρωσης ή επιβράδυνσης στην υλοποίηση 
του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου. Επιπλέον, η σημαντική δραστηριότητα του Ομίλου σε αγορές του 
εξωτερικού και ιδιαίτερα στην Βόρεια Αμερική, συμβάλει στη διασπορά των σχετικών κινδύνων και στην εξισορρόπηση 
των επιπτώσεων επί των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, σε περίπτωση αστοχίας συνέχισης της πορείας ανάκαμψης 
της ελληνικής οικονομίας.  
 
Τυχόν τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου 
στην Ελλάδα και να δυσχεράνει, μεταξύ άλλων, τους όρους χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του, καθώς και τις 
συναλλαγές με τους προμηθευτικούς οίκους του εισαγόμενου εξοπλισμού. Τα ανωτέρω ενδεχόμενα, εφόσον 
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επαληθευθούν, είναι πιθανό να επηρεάσουν προσωρινά την αποδοτικότητα της εγχώριας δραστηριότητας του Ομίλου. 
Ο κίνδυνος αυτός είναι γενικός, ισχύει για το σύνολο των παραγωγών ΑΠΕ και δεν αφορά μόνο στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 
 
Η Διοίκηση του Ομίλου στον οποίο η εταιρεία συμμετέχει δηλώνει τα ακόλουθα: 1) τυχόν καθυστέρηση στην είσπραξη 
των εσόδων των Εταιρειών του Ομίλου από τον ΔΑΠΕΕ δεν φαίνεται σήμερα ότι μπορεί να ξεπεράσει την αξία 
παραγωγής έξι μηνών, όπως συνέβη στο παρελθόν. Εντός του 2020, μια καθυστέρηση είσπραξης επί έξι μήνες θα 
δημιουργήσει, έστω προσωρινά, ταμειακό θέμα ιδιαίτερης προσοχής της τάξης των 120 εκ. Ευρώ. Η ταμειακή 
ρευστότητα του Ομίλου στον οποίο η Εταιρεία συμμετέχει (299 εκ. Ευρώ – ταμειακών διαθέσιμων 257 εκ € και 
δεσμευμένων καταθέσεων 42 εκ. €  την 31/12/219) επιτρέπει στην Διοίκηση να διαχειριστεί το ενδεχόμενο ταμειακό 
πρόβλημα με σχετική ευκολία, χωρίς να διακόψει τον ρυθμό υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος. Σε περίπτωση 
που η καθυστέρηση ξεπεράσει τους 6-8 μήνες παραγωγής, η Διοίκηση θα αναπρογραμματίσει το πλάνο των 
επενδύσεων, τον  επιχειρηματικό και ταμειακό της σχεδιασμό έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ταμειακές 
ανάγκες και να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες στο ελάχιστο δυνατόν. Η ελεγχόμενη επιβράδυνση ή/και, κατά 
περίπτωση, ακύρωση προγραμματισμένων επενδύσεων θα αποδειχθεί αναπόφευκτη εάν η καθυστέρηση της είσπραξης 
υπερβεί τα λογικά όρια και τις πρακτικές λειτουργίας της αγοράς.  
Ακόμα, όμως, και σε μια τέτοια περίπτωση, ο Όμιλος στον οποίο η Εταιρεία συμμετέχει, λόγω μεγέθους, ικανότητας, 
εμπειρίας και αποφασισμένης στρατηγικής, είναι έτοιμος να αγωνιστεί για την διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην 
αγορά των ΑΠΕ και την συνέχιση της υπεροχής του έναντι του ανταγωνισμού. 
 
Θέση της Διοίκησης είναι ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην παγκόσμια 
και στην ελληνική οικονομία και να προσδιοριστούν αυτές που θα έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση στην λειτουργία, την 
χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και την οικονομική θέση της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου 
στον οποίο η Εταιρεία συμμετέχει. Επίσης, η εν λόγω επίπτωση δεν μπορεί, επί του παρόντος, να ποσοτικοποιηθεί. 
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Διοίκηση μεριμνά για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της 
στην ελληνική επικράτεια, εφαρμόζοντας διαδικασίες συνεχούς εντοπισμού και αξιολόγησης όλων των κινδύνων που 
ενδεχομένως θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον. Σε άμεση, συνεχή και συστηματική συνεργασία με τον Risk Manager 
και τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου, η Διοίκηση σχεδιάζει και εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης κάθε εντοπιζόμενου 
κινδύνου ώστε να περιορίζει τις αρνητικές του επιπτώσεις στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Η οργανωτική 
αποτελεσματικότητα του Ομίλου και η συνεχής μέριμνα της Διοίκησης να χρησιμοποιεί τα διευθυντικά της στελέχη κατά 
project και ειδικό θέμα, ανάλογα με την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία, και ανεξάρτητα από την εταιρεία στην 
οποίαν επισήμως ανήκουν, έχουν δημιουργήσει έναν αποδεδειγμένα ικανό, ευέλικτο και αποτελεσματικό μηχανισμό 
αντιμετώπισης κάθε πιθανής κρίσης σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου και αν εμφανιστεί. Στην βασική αυτή αρχή 
οφείλεται και η άμεση αντίδραση της Διοίκησης και του ανωτέρω μηχανισμού για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
κρίσης με σύνεση, ψυχραιμία και στρατηγική προοπτική. 
 
Ως προς την οικονομική του θέση, η Εταιρεία, παρά την υφιστάμενη οικονομική κρίση, κατά την ημερομηνία αναφοράς 
των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, αλλά και σήμερα, διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία 
και ρευστότητα και συνεχίζει να είναι απόλυτα συνεπής έναντι των υποχρεώσεών του προς προμηθευτές, δημόσιο, 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. πιστωτές. 
 
Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη της χρήσης 2019 μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των 
συνημμένων οικονομικών καταστάσεων δεν έχει προκύψει καμία σημαντική ζημία, ούτε προέκυψε πιθανότητα για 
τέτοια ζημία. 
 
Ε. Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) 
Ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στον οποίο εντάσσεται η Εταιρία, χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης 
Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης 
Απόδοσης» της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el) που εφαρμόζονται από την 3η 
Ιουλίου 2016 στους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ). Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τους ΕΔΜΑ στο 
πλαίσιο λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και 
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για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών της. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των 
χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας και της χρηματοοικονομικής της θέσης.  
 
Οι εναλλακτικοί δείκτες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. Κατά την περιγραφή των 
επιδόσεων της Εταιρείας χρησιμοποιούνται οι κάτωθι δείκτες: 
 
EBIΤ (Earnings Before Interest & Taxes) – Κέρδη προ τόκων και φόρων: είναι ένας δείκτης με τον οποίο η Διοίκηση της 
Εταιρείας κρίνει την λειτουργική απόδοση στον τομέα δραστηριότητάς της. Το στοιχείο ορίζεται ως: Κέρδη /(ζημίες) προ 
φόρου εισοδήματος, +/- Καθαρά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, +/- Πρόβλεψη υποτίμησης παγίων και 
απαιτήσεων. 
 
EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation & Amortization) - «Κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων»: Ο δείκτης υπολογίζεται ως: Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) + 
Αποσβέσεις χρήσης ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι 
η λειτουργία του τομέα δραστηριότητας. 
 
«Περιθώριο Μικτού Κέρδους»  είναι ένας δείκτης με τον οποίο η Διοίκηση αξιολογεί της αποδοτικότητα των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ορίζεται ως ποσοστό Μικτό κέρδος προς τον Κύκλο Εργασιών. 
 
«Καθαρό χρέος / (Πλεόνασμα)» είναι ένας δείκτης με τον οποίο η Διοίκηση κρίνει την ταμειακή θέση της Εταιρείας σε 
κάθε χρονική στιγμή. Το στοιχείο ορίζεται ως το σύνολο των υποχρεώσεων από δάνεια μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. 
 
«Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων» είναι ένας δείκτης με τoν οποίo η Διοίκηση 

αξιολογεί την χρηματοοικονομική μόχλευση της Εταιρείας. Ως Δανειακές Υποχρεώσεις ορίζεται το σύνολο των 

Βραχυπρόθεσμων Δανείων, Μακροπρόθεσμων Δανείων και των Μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 

πληρωτέων την επόμενη χρήση. Ως Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων ορίζεται το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και 

των δανειακών υποχρεώσεων,  μειωμένο κατά το ποσό των χρηματικών διαθεσίμων που δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε 

περιορισμό χρήσης ή δέσμευση.  

 

Στους κάτωθι πίνακες παρατίθενται οι δείκτες «EBIT», «EBITDA», «Περιθώριο Μικτού Κέρδους» και «Καθαρό Χρέος/ 

Πλεόνασμα»: 

 

 

ΕΔΜΑ 31ης Δεκεμβρίου 2019  31ης Δεκεμβρίου 2018 

    

Κύκλος εργασιών 4.100  - 

    

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) ανά τομέα 1.521  (38) 

Αποσβέσεις (1.040)  - 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (833)  (19) 

Φόρος εισοδήματος (469)  (1) 

Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIΤ) 2.823  (18) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIΤDA) 3.863  (18) 

 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 31ης Δεκεμβρίου 2019  31ης Δεκεμβρίου 2018 
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31ης Δεκεμβρίου 2019    

Κύκλος εργασιών 4.100  - 

Κόστος πωλήσεων (1.477)  - 

Μικτό κέρδος 2.623  - 

 

Καθαρό χρέος / (πλεόνασμα) 31ης Δεκεμβρίου 2019  31ης Δεκεμβρίου 2018 

31ης Δεκεμβρίου 2019    

Μακροπρόθεσμα δάνεια 5.126  7.808 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 19.396  - 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση 135  - 

Χρηματικά διαθέσιμα (3.134)  (3) 

Καθαρό χρέος / (πλεόνασμα) 21.523  7.805 

 

 

 

Ο δείκτης «Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων» κατά το τέλος των χρήσεων 2019 και 

2018 έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. € 31.12.2019  31.12.2018 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 19.396  - 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 5.126  7.808 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση 135  - 

Δανειακές υποχρεώσεις 24.657  7.808 

    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.962  2.441 

Δανειακές υποχρεώσεις 24.657  7.808 

Μερικό σύνολο 28.619  10.249 

   Χρηματικά διαθέσιμα 3.134  3 

Μερικό σύνολο 3.134  3 

Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων 25.485  10.246 

Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων 97%  76% 

 

 
Ζ. Ίδιες Μετοχές και λοιπές πληροφορίες 
Η εταιρεία από την έναρξη της έως και σήμερα δεν έχει προβεί σε απόκτηση ίδιων μετοχών και διατηρεί ένα  

υποκατάστημα στην θέση ΘΕΣΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙ  ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ .  

 
 
 
Η. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 
Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς 

ή/και Διοίκηση με την Εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, καθώς και η μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της 

μητρικής Εταιρείας, επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά στελέχη της Εταιρείας. Η Εταιρεία 
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προμηθεύεται από τα συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια προμηθεύει αγαθά και παρέχει υπηρεσίες 

σε αυτά.  

 31.12.2019 

 Αγορές/Έξοδα Πωλήσεις/Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Μητρική 1.830  -  -  1.378 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 247  -  -  8.898  

Σύνολο 2.077  -  -  10.276  

     

 31.12.2018 

 Αγορές/Έξοδα Πωλήσεις/Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Μητρική 8.984  -  -  16.639  

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 28  -  -  5.753  

Σύνολο 9.012  -  -  22.392  

 

 

 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη για το 2019 αναλύονται παρακάτω: 

 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Αγορές/ 

Έξοδα 
Πωλήσεις/ 

Έσοδα 
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Αμοιβές συντήρησης  Αιολικού Πάρκου (ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.) 112 - - 139 

Αμοιβές κατασκευής Αιολικού Πάρκου (ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.) 1.540 - - 1.044 

Ταμειακή Διευκόλυνση (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.) - - - 100 

Τόκοι Δανείου (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.) 158 - - 5.135 

Τόκοι Δανείου (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.) 178 - - 95 

Τόκοι Δανείου (EUROWIND Α.Ε.) 62 - - 31 

Μεταβίβαση Πάγιων Στοιχείων (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.) - - - 3.725 

Προμήθειες ηλεκτρικής ενέργειας ( ΗΡΩΝ ) 27 - - 7 

 

 

 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2020, 
Πρόεδρο ΔΣ 

 
 
 

Γεώργιος Αγραφιώτης 
ΑΖ 074349 
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IΙ. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η 
Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις 
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση 
της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική τους 
επίδοση και τις  ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Βάση γνώμης  

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες 
ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού 
μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην 'Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων", 
αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. Η γνώμη μας επί των οικονομικών 
καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα 
διασφάλισης επί αυτών. 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και , 
με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις 
που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε 
εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να 
αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.  
 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει 
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας 
να συνεχίσει την δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε 
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία  ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή 
από το να προβεί σ 'αυτές τις ενέργειες. 
 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

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

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

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

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

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

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

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

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές 
απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
της χρήσης που έληξε την 31/12/2019. 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχο μας, για την εταιρεία  ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 

 
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 
Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154 

 
Παλαιό Φάληρο, 01 Απριλίου 2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Γεώργιος Τσουκαλάς 
Α.Μ ΣΟΕΛ: 27621 
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ΙΙΙ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019) 

 

 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
 
Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΕ 
την 1η Απριλίου 2020 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.w-amarinthou.gr αλλά και 
στο www.terna-energy.gr όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.w-amarinthou.gr/
http://www.w-rachoulas.gr/
http://www.w-rachoulas.gr/
http://www.terna-energy.gr/
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
 

 Σημείωση
  

31.12.2019  31.12.2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     

Ενσώματα πάγια στοιχεία 5 27.536  24.197 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  3  - 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις  -  3 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  27.539  24.200 

     
Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Εμπορικές απαιτήσεις 6 1.918  - 

Απαιτήσεις από συμβάσεις με πελάτες 7 424  - 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 8 1.457  2.631 

Χρηματικά διαθέσιμα 9 3.134  3 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  6.933  2.634 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  34.472  26.834 

     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους     

Μετοχικό κεφάλαιο 10 240  240 

Διαφορά υπέρ το άρτιο 10 2.280  2.280 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο  1.442  (79) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  3.962  2.441 

     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμα δάνεια 11 5.126  7.808 

Λοιπές προβλέψεις 12 274  259 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 15 177  - 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  5.577  8.067 

     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Προμηθευτές 13 4.751  15.864 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 11 19.396  - 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση 11 135  - 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 14 362  462 

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 15 289  - 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  24.933  16.326 

     
Σύνολο υποχρεώσεων  30.510  24.393 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  34.472  26.834 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

Η Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, καθώς δεν προκύπτει 
καμία επίδραση από την υιοθέτησή του (βλ. αναλυτικά Σημείωση 2.ΣΤ.i). 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 
 

 
Σημείωση

  
01.01 -

31.12.2019  
01.01 -

31.12.2018 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες     

Κύκλος εργασιών 16 4.100  - 

Κόστος πωλήσεων 17 (1.477)  - 

Μικτό κέρδος  2.623  - 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 17 (3)  (17) 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 18 203  (1) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  2.823  (18) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 19 (833)  (19) 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρου εισοδήματος  1.990  (37) 

Φόρος εισοδήματος 15 (469)  (1) 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης  1.521  (38) 

     

Λοιπά συνολικά εισοδήματα     

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 
αποτελέσματα  -  - 

     

     

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) χρήσης  1.521  (38) 

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
 

Η Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, καθώς 
δεν προκύπτει καμία επίδραση από την υιοθέτησή του (βλ. αναλυτικά Σημείωση 2.ΣΤ.i). 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019 
 

   
01.01 -

31.12.2019 
 

01.01 -
31.12.2018 

 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     
 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρου εισοδήματος  1.990  (37) 

 
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από 
λειτουργικές δραστηριότητες     

      

 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 5 1.040  - 

 Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 19 833  19 

 
Λειτουργικό κέρδος/(ζημίες) προ μεταβολών του κεφαλαίου 
κίνησης  3.863  (18) 

      
 (Αύξηση)/Μείωση σε:     

 Εμπορικές απαιτήσεις από συμβάσεις με πελάτες  (2.342)  - 

 Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  1.174  (1.948) 

      

 Αύξηση/(Μείωση) σε:     

 Προμηθευτές και υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες  (494)  2.329 

 Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  (99)  252 

 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις  (3)  - 

 Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες  2.099  615 

      
 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

 Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων  5 (14.999)  (10.752) 

 Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (14.999)  (10.752) 

      
 Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες     

 Εισπράξεις από αυξήσεις κεφαλαίου  -  2.400 

 Εισπράξεις για μακροπρόθεσμα δανεία  5.000  7.700 

 Πληρωμές για  μακροπρόθεσμα δανεία  (7.574)  - 

 Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων  19.396  - 

 Τόκοι Πληρωθέντες  (791)  (19) 

 
Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες  16.031  10.081 

      
 Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων  3.131  (56) 

 Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης 9 3   59 

 Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης 9 3.134  3 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
 

Η Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, καθώς 
δεν προκύπτει καμία επίδραση από την υιοθέτησή του (βλ. αναλυτικά Σημείωση 2.ΣΤ.i). 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018 
 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 Διαφορά υπέρ το 
άρτιο 

 Αποθεματικά  Υπόλοιπο κερδών 
εις νέο 

 Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2018 120   -   -   (41)  79  

Καθαρές ζημίες περιόδου -   -   -   (38)  (38) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα          
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες περιόδου -   -   -   (38)  (38) 

          
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 120   2.280   -   -   2.400  

Συναλλαγές με μετόχους της εταιρείας 120   2.280   -   -   2.400  

31ης Δεκεμβρίου 2018 240   2.280   -   (79)  2.441  

 
 
 
 
 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
 

Η Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, καθώς δεν προκύπτει καμία επίδραση 
από την υιοθέτησή του (βλ. αναλυτικά Σημείωση 2.ΣΤ.i). 
 Επίσης, η Εταιρεία κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, αναγνώρισε τη συνολική επίδρασή του στο κονδύλι «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» την 01/01/2018, ενώ από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 την 
01/01/2018 δεν είχε προκύψει επίδραση. Αναλυτικά η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, αναλύονται στη Σημείωση 2.ΣΤ.i των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019 
 
 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
Διαφορά υπέρ το 

άρτιο 
 Αποθεματικά  

Υπόλοιπο κερδών 
εις νέο 

 Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2019 240  2.280  -  (79)  2.441 

Καθαρά κέρδη περιόδου -  -  -  1.521  1.521 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα          

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου -  -  -  1.521  1.521 

          

31ης Δεκεμβρίου 2019 240  2.280  -  1.442  3.962 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

* Η Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, καθώς δεν προκύπτει καμία επίδραση από 
την υιοθέτησή του (βλ. αναλυτικά Σημείωση 2.ΣΤ.i).
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Η «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ  ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.» συστάθηκε με την υπαρ.4271/10−11−2011 Συμβολαιογραφική Πράξη με αριθμό 
ΓΕΜΗ 118351401000, (ΦΕΚ 11922/11.11.2011). Έχει έδρα την Αθήνα, οδός Λ. Κηφισίας 124, Τ.Κ. 11526 και η διάρκεια 
της είναι 50 έτη. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
Η εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό ούτε κατά την κλειόμενη χρήση και ούτε κατά την προηγούμενη χρήση 
Στην εταιρεία συμμετέχει η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ με ποσοστό 100%. 
 
Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 
01/04/2020 και υπόκεινται στην οριστική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είναι δε διαθέσιμες στο 
επενδυτικό κοινό στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Λ. Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα) και την ιστοσελίδα της Εταιρείας στο 
διαδίκτυο. 
 
Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και 
της οποίας το ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία την 31/12/2019 ανέρχεται σε 100% (31/12/2018: 100%). έμμεση 
συμμετοχή μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.). 
 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2019 που καλύπτουν την ετήσια περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 
Διερμηνειών τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες 
της. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη Σημείωση 4, έχουν 
εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 
 
Α.Συνέχιση δραστηριότητας 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της 
λειτουργίας της ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον. 
 
Είναι γεγονός ότι η εκδήλωση της πανδημίας του COVID-19 (κορωνοϊού) βρήκε τους πολίτες και τις πολιτικές ηγεσίες 
όλου του κόσμου εντελώς απροετοίμαστες για την αντιμετώπισή της, γεγονός που οδήγησε πολύ γρήγορα στην ραγδαία 
εξάπλωσή της νόσου και στην δημιουργία αισθημάτων ανασφάλειας και φόβου για την τελική έκβαση του πρωτοφανούς 
αυτού φαινομένου. Η Εταιρεία και ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στον οποίο εντάσσεται κινήθηκε με ταχύτητα και 
αποφασιστικότητα, σχεδίασε και άρχισε αμέσως να υλοποιεί ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών και για τη διασφάλιση 
της υγείας όλων των εργαζομένων και τη διασφάλιση της Επιχειρησιακής του Συνέχειας. H Διοίκηση μεριμνά για τη 
διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της στην ελληνική επικράτεια, εφαρμόζοντας διαδικασίες συνεχούς εντοπισμού 
και αξιολόγησης όλων των κινδύνων που ενδεχομένως θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον. Η οργανωτική 
αποτελεσματικότητα του Ομίλου έχει δημιουργήσει έναν αποδεδειγμένα ικανό, ευέλικτο και αποτελεσματικό 
μηχανισμό αντιμετώπισης κάθε πιθανής κρίσης σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου και αν εμφανιστεί.  
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Ως προς την οικονομική της θέση, η Εταιρεία, παρά την υφιστάμενη οικονομική κρίση, κατά την ημερομηνία αναφοράς 
των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, αλλά και κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών, διατηρεί ικανοποιητική 
κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα και συνεχίζει να είναι απόλυτα συνεπής έναντι των υποχρεώσεών της προς 
προμηθευτές, δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. πιστωτές. 
 
 
Β.Βάση επιμέτρησης 
Οι συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019, έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του 
ιστορικού κόστους.   
 
Γ.Νόμισμα παρουσίασης 
Το νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόμισμα της χώρας της έδρας της Εταιρείας) και όλα τα ποσά παρουσιάζονται 
σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
Δ.Συγκρισιμότητα 

Τα συγκριτικά μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων δεν έχουν αναμορφωθεί, καθώς δεν έχει προκύψει ουδεμία 
επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16  

 
Ε.Χρήση εκτιμήσεων 
Η σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης κατά 
την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης επηρεάζουν το 
ποσό στο οποίο αποτιμώνται ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη 
διάρκεια της χρήσης για ορισμένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόμενες εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις. 
 
Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία και άλλους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων που θεωρούνται λογικά κάτω 
από τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν στο μέλλον και ως συνέπεια, τα 
πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισμούς. 
 
Οι τομείς που απαιτούν τον μεγαλύτερο βαθμό κρίσης καθώς και οι τομείς στους οποίους οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές 
έχουν σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στη Σημείωση 3 των Οικονομικών 
Καταστάσεων. 
 
Στ. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι οι ίδιες με αυτές που 
ακολουθήθηκαν στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 
2018, εκτός από την υιοθέτηση των τροποποιήσεων ορισμένων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 (βλ. Σημειώσεις 2.ΣΤ.i) και 2.ΣΤ.ii)). 
 

i)  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
  έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική 
από την 01/01/2019 ή μεταγενέστερα. 

 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
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Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του 

IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο 

μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή 

σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη 

αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη μίσθωση. Η Εταιρεία εξέτασε την επίδραση του νέου προτύπου και προέκυψε ότι δεν υπάρχει καμία επίδραση 

στις Οικονομικές της Καταστάσεις, καθώς και δεν έχει συνάψει συμβάσεις μίσθωσης με αντισυμβαλλόμενα μέρη. 

 
ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι 
Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει 
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει 
τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι 
επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 
στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των 
υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του 
ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της 
«αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν 
αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες 
επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική 
απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, εφόσον πληρείται 
μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των 
εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων 
συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του 
ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2019) 
Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία 
αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 
βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: 
Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον 
φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 
23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των 
οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον 
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προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την 
τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών.  
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή 
περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις. 
 
ii)  Iii  iiiΝέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν 
 έχουν τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
 
 

Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης 

και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την 

επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και 

γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του 

ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό 

Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, 

επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς 

επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της 

αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

 

Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου 

της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές 

αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός 

των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση 

στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου 

να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο 
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ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις 

Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις 

αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον 

ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου” (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις συγκεκριμένων 

λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από 

την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις 

σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες 

κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων 

αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες 

πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω 

συνθήκες αβεβαιότητας. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 

Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 

01/01/2020. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 

προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να 

προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο 

τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους 

πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους 

ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της 

επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Η Εταιρία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις 

για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια 

ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να 

αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι 

τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού 

θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν 

επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής 

του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση 

των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να 

διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
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στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 

 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
απαιτεί από τη Διοίκηση τον σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα στοιχεία του 
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα 
έσοδα και έξοδα κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 
 
Συγκεκριμένα, ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές 
γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες, οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και ως εκ τούτου 
τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Μία λογιστική εκτίμηση 
θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας 
και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της 
Διοίκησης βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ 
επαναξιολογούνται συνεχώς βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 
 
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε 
να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, τους επόμενους 12 μήνες έχουν ως κάτωθι: 
 

3.1 Σημαντικές κρίσεις της Διοίκησης 
Οι βασικές κρίσεις της Διοίκησης κατά τη διαδικασία της εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, οι οποίες 

έχουν σημαντικότερη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις (εκτός εκείνων που αναλύονται στη Σημείωση 3.2), 

αναλύονται κατωτέρω. 

 
i) Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
Τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ελέγχονται για απομείωση οποτεδήποτε γεγονότα ή 
αλλαγές σε καταστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη, σύμφωνα με τη 
λογιστική πολιτική που περιγράφεται στη Σημείωση 4.2. 
 
 

 
3.2 Αβεβαιότητα εκτιμήσεων και παραδοχές 
Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 
γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Μία λογιστική 
εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την  χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 
Εταιρείας και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες 
εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με 
ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και 
τις προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. 
 
 

i) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 
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Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν 
στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση. Η τελική εκκαθάριση 
των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές 
καταστάσεις (περαιτέρω πληροφορίες στη Σημείωση 15). 

 
ii) Ωφέλιμες ζωές αποσβέσιμων στοιχείων του ενεργητικού 
Η Εταιρεία, για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, εξετάζει σε κάθε περίοδο αναφοράς την ωφέλιμη ζωή και την 
υπολειμματική αξία των ενσώματων και άυλων στοιχείων του ενεργητικού με γνώμονα τις τεχνολογικές, θεσμικές 
και οικονομικές εξελίξεις, καθώς και την εμπειρία από την εκμετάλλευσή τους. Την 31/12/2019 η Διοίκηση εκτιμά 
ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 
 
iii) Προβλέψεις για περιβαλλοντική αποκατάσταση 
Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη έναντι των σχετικών υποχρεώσεών της για αποξήλωση του τεχνικού εξοπλισμού 
των αιολικών πάρκων και αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου που απορρέουν από την κείμενη 
περιβαλλοντική νομοθεσία ή από δεσμευτικές πρακτικές της Εταιρείας. Η πρόβλεψη αποκατάστασης 
περιβάλλοντος αντανακλά, κατά την ημερομηνία αναφοράς, την παρούσα αξία (βάσει του κατάλληλου 
προεξοφλητικού επιτοκίου) της υποχρέωσης αποκατάστασης μειωμένης με την εκτιμωμένη ανακτήσιμη αξία των 
υλικών που εκτιμάται ότι θα αποξηλωθούν και θα πωληθούν (περαιτέρω πληροφορίες στη Σημείωση 4. 
 
 

 
iv) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων, απαιτεί από τη διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών 
και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μην συμβούν 
καθώς και των πιθανών συνεπειών που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στην δραστηριότητα της Εταιρείας. Ο 
καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει 
κρίσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα, νόμους, κανονισμούς κτλ. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες 
είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο 
μέλλον. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει τα 
γεγονότα βάσει των οποίων μπορεί να οδηγηθεί και σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της (βλ. Σημείωση 25). 

 

v) Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες από απαιτήσεις από πελάτες 
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών, με την οποία, η πρόβλεψη ζημίας επιμετράται σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία. Η 
Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλύψει επαρκώς τη ζημία που 
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη 
αναπροσαρμόζεται σε κάθε περίοδο αναφοράς, με μεταβολές επί αυτής να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
της χρήσης.

  

4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 
Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης 
της Εταιρείας. 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα σε ξένο νόμισμα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία των συναλλαγών.  
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Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά 
τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις 
ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 
 
 
4.1 Ενσώματα πάγια 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους, μείον τις 
σωρευμένες αποσβέσεις και τις σωρευμένες ζημίες απομείωσης των παγίων, εφόσον υπάρχουν. Το κόστος κτήσης 
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτόμενες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων αυτών. Μεταγενέστερες δαπάνες 
καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση 
που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του 
παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. 
 

Οι επισκευές και συντηρήσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία 
πραγματοποιούνται. 
 
Τα στοιχεία των ενσώματων παγίων διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται 
περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή 
ενός ενσώματου παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 
 
Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαμβάνουν πάγια υπό εκτέλεση και απεικονίζονται στο κόστος τους. Οι 
ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται μέχρι να ολοκληρωθεί το πάγιο και να τεθεί σε θέση και κατάσταση 
λειτουργίας. 
 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με 
την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

Ενσώματα Πάγια 
Ωφέλιμη ζωή (σε 
έτη) 

Κτίρια και τεχνικά έργα 25 
Μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις 25 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10 
 
 
Οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση τουλάχιστον κάθε τέλος χρήσης.  
 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, τότε η διαφορά (απομείωση) 
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του 
τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 
 
Οι τόκοι που προέρχονται από δάνεια που συνάφθηκαν ειδικά ή γενικά για τη χρηματοδότηση της κατασκευής 
ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων, κεφαλαιοποιούνται στη χρήση στην οποία προκύπτουν, κατά την διάρκεια 
της κατασκευαστικής περιόδου των ενσώματων παγίων, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης (βλέπε 
Σημείωση5). 
 

4.2 Κόστος δανεισμού 
Το κόστος δανεισμού το οποίο αποδίδεται άμεσα στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή επιλέξιμων στοιχείων του 
ενεργητικού για τα οποία απαιτείται σημαντική περίοδος μέχρι να είναι έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση ή πώλησή 
τους, προστίθεται στο κόστος κτήσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων μέχρι την χρονική στιγμή που αυτά θα είναι 
ουσιαστικά έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση ή πώλησή τους. Το κόστος δανεισμού στις υπόλοιπες περιπτώσεις 
επιβαρύνει τα κέρδη ή τις ζημίες της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται. 
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4.3 Απομείωση αξίας μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού (άυλα στοιχεία του ενεργητικού και ενσώματα 
πάγια ) 
Για τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση, πραγματοποιείται έλεγχος απομείωσης, 
όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η αναπόσβεστη αξία τους μπορεί να μην είναι πλέον 
ανακτήσιμη. Όταν η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει την ανακτήσιμη 
αξία τους, τότε το επιπλέον ποσό αφορά ζημία απομείωσης και καταχωρείται απευθείας ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
Αντίστοιχα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον υφίστανται 
σχετικές ενδείξεις) είναι στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στο κόστος κτήσης. 
 

Για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το 
οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι 
η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου  μείον των εξόδων πώλησης και της αξίας 
χρήσης. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το 
περιουσιακό στοιχείο ή τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης 
για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. 
 
Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας 
Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους, το οποίο είναι το υψηλότερο μεταξύ 
εύλογης αξίας μείον τα κόστη πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Για τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης, η 
Διοίκηση προσδιορίζει τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές για κάθε Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών 
προσδιορίζοντας ένα κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο προκειμένου να υπολογίσει την παρούσα αξία αυτών των 
ταμειακών ροών. Προεξοφλητικοί παράγοντες προσδιορίζονται μεμονωμένα για κάθε Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών 
Ροών και αντικατοπτρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία κινδύνων που έχουν προσδιοριστεί από τη Διοίκηση για κάθε ένα από 
αυτά. 
Περαιτέρω χρησιμοποιούνται παραδοχές οι οποίες επικρατούν στην αγορά της ενέργειας. Η περίοδος που εξετάζεται 
από τη διοίκηση, υπερβαίνει τα πέντε έτη, διάστημα το οποίο ενθαρρύνεται από το ΔΛΠ 36, καθώς ιδιαίτερα για τις 
ανανεώσιμες ενεργειακές μονάδες ακόμα και μια μεγαλύτερη περίοδος θα κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. 
 

Οι ζημίες απομείωσης χρεώνονται pro rata στα στοιχεία του ενεργητικού της συγκεκριμένης Μονάδας Δημιουργίας 
Ταμειακών Ροών. 
 
Μία ζημία απομείωσης αναστρέφεται εάν η ανακτήσιμη αξία μίας Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών υπερβαίνει 
την λογιστική της αξία. 
 
Σε μία τέτοια περίπτωση, η αυξημένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, δεν θα υπερβαίνει τη λογιστική αξία, 
που θα είχε προσδιοριστεί (καθαρής απόσβεσης), αν δεν είχε αναγνωριστεί καμία ζημία απομείωσης, στο περιουσιακό 
στοιχείο, σε προηγούμενα έτη. 
 
 

4.4 Χρηματικά διαθέσιμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά 
ταμειακών διαθεσίμων που υπόκεινται σε μη σημαντικό κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. 
 
 

Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από καταθέσεις σε τράπεζες 
όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 
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4.5  Χρηματοοικονομικά μέσα 

 
4.5.1   Αναγνώριση και παύση αναγνώρισης 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνον όταν, η Εταιρεία καθίσταται συμβαλλόμενη του χρηματοοικονομικού 
μέσου. 
 
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού όταν και μόνο όταν εκπνεύσουν τα 
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή όταν 
μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού και επί της ουσίας μεταβιβάζονται ουσιωδώς όλοι οι 
κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με τo συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού. Μία 
χρηματοοικονομική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνο όταν, 
εξοφλείται – δηλαδή όταν η δέσμευση που καθορίζεται στη σύμβαση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
 
4.5.2 Ταξινόμηση και αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν ένα σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης και 
επιμετρώνται στην τιμή της συναλλαγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 15, τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 
του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία προσθέτοντας το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την 
περίπτωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και αποτελεσματικά 
μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 

 χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος, 

 χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, και 
 
Η Εταιρεία κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους δεν έχει ταξινομήσει χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην 

κατηγορία «χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων», ούτε στην 

κατηγορία «χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων». 

 
Η ταξινόμηση κάθε χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, προσδιορίζεται βάσει: 

 του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού, και 

 των χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών ροών τους. 
 
 

4.5.3 Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράτε στο αποσβεσμένο κόστος όταν πληρούνται οι κατωτέρω 
συνθήκες: 

I. το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού είναι η διακράτηση με 

σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, 

II. οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται αποκλειστικά σε 

αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου (“SPPI” κριτήριο). 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται στο 
αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επίδραση 
από την προεξόφληση δεν είναι σημαντική, η προεξόφληση παραλείπεται. 
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Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν 
διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά, καθώς επίσης τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, καθώς 
επίσης και τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της κατά την 31/12/2019 χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που να είναι 
ταξινομημένα στις άλλες κατηγορίες που ορίζει το ΔΠΧΑ 9. 
 
 
4.5.4 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής αντιμετώπισης των ζημιών απομείωσης για τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς αντικατέστησε τον χειρισμό του ΔΛΠ 39 για αναγνώριση 
πραγματοποιηθέντων ζημιών με την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Η απομείωση ορίζεται στο 
ΔΠΧΑ 9 ως αναμενόμενη πιστωτική ζημία (ECL), η οποία είναι η διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμιακών ροών που 
οφείλονται στον κάτοχο συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και των ταμειακών ροών που 
αναμένεται να εισπραχθούν, δηλαδή τα ελλείμματα μετρητών που προκύπτουν από γεγονότα αθέτησης, 
προεξοφλημένο κατά προσέγγιση στο αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου. 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για όλα τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Ο στόχος των 
απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για το σύνολο της 
διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική 
αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας 
όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και 
στοιχείων που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις της οικονομικής κατάστασης των πελατών και του 
οικονομικού περιβάλλοντος. 
 
Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ: 

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την 

αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1) και για 

τα οποία αναγνωρίζεται η αναμενόμενη πιστωτική ζημία για τους επόμενους 12 μήνες,  

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική 

αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2). Για αυτά τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζεται η αναμενόμενη πιστωτική ζημία έως τη λήξη τους. 

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης κατά την 

ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3) και για τα οποία αναγνωρίζεται η αναμενόμενη πιστωτική ζημία έως τη λήξη τους. 

 
 
Εμπορικές απαιτήσεις, λοιπές απαιτήσεις και απαιτήσεις από συμβάσεις πελάτες 
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις υπολογίζοντας 
τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, οι 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες συνιστούν τις αναμενόμενες ελλείψεις στις συμβατικές ταμειακές ροές, λαμβάνοντας 
υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά 
τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί έναν πίνακα προβλέψεων έχοντας 
ομαδοποιήσει τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά μέσα με βάση τη φύση και ενηλικίωση των υπολοίπων και λαμβάνοντας 
υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους οφειλέτες, προσαρμοσμένα για μελλοντικούς παράγοντες σε 
σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον.  
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4.5.5 Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
Καθώς οι λογιστικές απαιτήσεις για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό όμοιες σε σχέση 
με αυτές που ορίζονταν στο ΔΛΠ 39, οι λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις δεν επηρεάστηκαν από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9. 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως δανειακές υποχρεώσεις, προμηθευτές, 
καθώς και λοιπές υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η 
εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά με τον δανεισμό. Μετά την αρχική 
αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος με βάση τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί 
ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες 
μετά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 
 
i) Δανειακές υποχρεώσεις 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, το οποίο αντανακλά την εύλογη αξία των 
εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης, όπου αυτά είναι σημαντικά. Μετά την αρχική 
αναγνώριση, τα έντοκα δάνεια επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά μεταξύ του 
αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν οι υποχρεώσεις 
αποαναγνωρίζονται ή απομειώνονται και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 
 
 
ii) Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και επιμετρώνται 
μεταγενέστερα στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
Οι εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται 
με βάση τις συμφωνηθείσες πιστώσεις. 
 
4.5.7  Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό 
ποσό απεικονίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης μόνο εάν υπάρχει το παρόν νομικό δικαίωμα να συμψηφίσει 
τα αναγνωρισμένα ποσά και προτίθεται να τα εκκαθαρίσει σε καθαρή βάση ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και 
να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 
 
4.6 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες απαιτήσεις 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 
παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και μπορεί να πραγματοποιηθεί μία 
αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των 
οικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που 
αναμένεται να απαιτηθεί για διευθέτηση της υποχρέωσης. Όταν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι 
σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης αποτελεί η παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου 
να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 
 
Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να διακανονιστεί μια υποχρέωση για την 
οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται. 
 
Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το 
ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στις οικονομικές 
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καταστάσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 
εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές εισροές από 
οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται 
ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
 
Προβλέψεις αποκατάστασης φυσικού τοπίου 
Στις προβλέψεις αποκατάστασης φυσικού τοπίου, η Εταιρεία αναγνωρίζει τις προβλέψεις που για την αποξήλωση των 
ανεμογεννητριών από το Αιολικό Πάρκο και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου. Οι προβλέψεις αποξήλωσης 
και αποκατάστασης αντανακλούν την παρούσα αξία, κατά την ημερομηνία αναφοράς, του εκτιμώμενου κόστους, 
μειωμένου κατά την εκτιμώμενη υπολειμματική αξία των ανακτήσιμων υλικών. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 
ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν τη 
παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την εκκαθάριση της υποχρέωσης αποξήλωσης και 
αποκατάστασης. Η σχετική πρόβλεψη αναγνωρίζεται σε αύξηση του κόστους κτήσης των ανεμογεννητριών και 
αποσβένεται με βάση τη σταθερή μέθοδο εντός της 25ετούς διάρκειας της σύμβασης παραγωγής ενέργειας.  
 
Η απόσβεση - έξοδο των κεφαλαιοποιηθέντων δαπανών αποξήλωσης και αποκατάστασης περιλαμβάνεται στη 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος μαζί με τις αποσβέσεις των Αιολικών Πάρκων. Τυχόν μεταβολές στις εκτιμήσεις 
αναφορικά με το εκτιμώμενο κόστος ή με το προεξοφλητικό επιτόκιο προστίθενται ή αφαιρούνται αντίστοιχα στο 
κόστος του παγίου. Η επίδραση της προεξόφλησης του εκτιμώμενου κόστους καταχωρείται στα αποτελέσματα ως έξοδο 
τόκου. 
 
4.7 Έσοδα 
Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, καθιερώνεται ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων από συμβόλαια 
με πελάτες: 

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

2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 

3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής 

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

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

 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται στο ποσό κατά το οποίο μία οντότητα προσδοκά να έχει ως αντάλλαγμα για τη 
μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν αντισυμβαλλόμενο. Κατά την ανάθεση μιας σύμβασης καθορίζεται 
και η λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων καθώς και των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής. 
 
Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη. Εάν το υποσχόμενο αντάλλαγμα σε μια σύμβαση περιλαμβάνει μεταβλητό 
ποσό, η οικονομική οντότητα εκτιμά το ποσό του ανταλλάγματος που θα δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των 
υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη. Το ποσό ανταλλάγματος μπορεί να μεταβάλλεται λόγω εκπτώσεων, 
επιδοτήσεων τιμής, επιστροφών χρημάτων, πιστώσεων, μειώσεων τιμής,  κινήτρων, πρόσθετων παροχών απόδοσης, 
κυρώσεων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων. Το υποσχόμενο αντάλλαγμα μπορεί επίσης να μεταβάλλεται, εάν το δικαίωμα 
μιας οικονομικής οντότητας επί του ανταλλάγματος εξαρτάται από την επέλευση ή μη επέλευση μελλοντικού γεγονότος. 
Για παράδειγμα, ένα ποσό ανταλλάγματος θα είναι μεταβλητό, εάν το προϊόν έχει πωληθεί με δικαίωμα επιστροφής ή 
εάν έχει δοθεί υπόσχεση σταθερού ποσού ως πρόσθετη παροχή απόδοσης για την επίτευξη συγκεκριμένου ορόσημου. 
 
Η μεταβλητότητα που σχετίζεται με το αντάλλαγμα που υπόσχεται ένας πελάτης δύναται να αναφέρεται ρητά στη 
σύμβαση. Η οικονομική οντότητα εκτιμά το ποσό του μεταβλητού ανταλλάγματος χρησιμοποιώντας  μία από τις 
ακόλουθες μεθόδους, αναλόγως ποια μέθοδος θεωρεί ότι προβλέπει καλύτερα το ποσό του ανταλλάγματος που θα 
δικαιούται: 
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α) Εκτιμώμενη αξία —η εκτιμώμενη αξία ισούται με το άθροισμα των σταθμισμένων βάσει πιθανοτήτων ποσών σε ένα 
εύρος πιθανών ποσών ανταλλάγματος. Η εκτιμώμενη αξία αποτελεί κατάλληλη εκτίμηση του ποσού μεταβλητού 
ανταλλάγματος, εάν η οικονομική οντότητα έχει μεγάλο αριθμό συμβάσεων με παρεμφερή χαρακτηριστικά. 
β) Το πιθανότερο ποσό —το πιθανότερο ποσό είναι το μοναδικό πιθανότερο ποσό σε ένα εύρος  πιθανών  ποσών 
ανταλλάγματος (ήτοι, η μοναδική πιθανότερη έκβαση της σύμβασης). Το πιθανότερο ποσό αποτελεί κατάλληλη 
εκτίμηση του ποσού μεταβλητού ανταλλάγματος, εάν η σύμβαση έχει μόνο δύο πιθανές εκβάσεις (για παράδειγμα, η 
οικονομική οντότητα εξασφαλίζει πρόσθετη παροχή απόδοσης ή όχι). 
 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν ικανοποιούν την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά 
ή τις υπηρεσίες βάσει της υποχρέωσης αυτής. Η απόκτηση του ελέγχου από τον πελάτης γίνεται όταν έχει τη δυνατότητα 
να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο 
έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια  συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα έσοδα από την 
πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον πελάτη, συνήθως κατά την παράδοσή 
σε αυτόν, και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. 
 

Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με την πάροδο του χρόνου 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο για μία δέσμευση εκτέλεσης που εκπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου, μόνο εάν 
μπορεί εύλογα να επιμετρήσει την πρόοδό της ως προς την πλήρη εκπλήρωση της εν λόγω δέσμευσης. Η Εταιρεία δεν 
είναι σε θέση να επιμετρήσει εύλογα την πρόοδο ως προς την πλήρη εκπλήρωση μίας δέσμευσης εκτέλεσης, όταν δεν 
διαθέτει τις αξιόπιστες πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να εφαρμόσει την κατάλληλη μέθοδο επιμέτρησης 
της προόδου. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων μίας σύμβασης), η οικονομική 
οντότητα μπορεί να μην είναι σε θέση να επιμετρήσει εύλογα το αποτέλεσμα μίας δέσμευσης εκτέλεσης, ωστόσο 
αναμένει τουλάχιστον να ανακτήσει τα κόστη που επωμίστηκε για την εκπλήρωσή της. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η οικονομική οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίσει έσοδα μόνο στην έκταση του κόστους που 
πραγματοποιήθηκε, μέχρι να είναι σε θέση να επιμετρήσει εύλογα το αποτέλεσμα της δέσμευσης εκτέλεσης. 
 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην λογιστική περίοδο στην οποία οι υπηρεσίες παρέχονται και 
επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν 
υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις 
της σύμβασης προς τον πελάτη. 
 

Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του προς τον 
αντισυμβαλλόμενο, πριν αυτός πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά 
μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρίας για την έκδοση τιμολογίου. Η συμβατική υποχρέωση 
αναγνωρίζεται όταν η Εταιρία λαμβάνει τίμημα από τον αντισυμβαλλόμενο ως προκαταβολή ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί 
ενός τιμήματος το οποίο είναι αναβάλλετε πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των 
αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης 
και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
Όταν μία δέσμευση εκτέλεσης δεν εκπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου (σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν 
ανωτέρω), τότε η οικονομική οντότητα εκπληρώνει τη δέσμευση εκτέλεσης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για τον 
προσδιορισμό της χρονικής στιγμής κατά την οποία ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο ενός υποσχόμενου στοιχείου του 
ενεργητικού και η οικονομική οντότητα εκπληρώνει μία δέσμευση εκτέλεσης, η οικονομική οντότητα εξετάζει τις 
απαιτήσεις για την απόκτηση ελέγχου, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στις διατάξεις του ΔΠΧΑ 15. 
 
Η βασική κατηγορία εσόδων που αναγνωρίζεται από δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με την πάροδο του 
χρόνου, για την Εταιρεία είναι η εξής: 
 

(i) Έσοδα από πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Αφορά σε έσοδα από συμβάσεις με πελάτες και προκύπτουν από δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται 
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με την πάροδο του χρόνου. Τα έσοδα από πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας λογίζονται στη χρήση την οποία 
αφορούν. Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων λογίζονται ως έσοδα εισπρακτέα μη τιμολογηθέντα, 
τα έσοδα από ηλεκτρική ενέργεια αγορασθείσα από τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε. 
(ΔΑΠΕΕΠ) ή άλλο πελάτη που δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί.  

 
4.8 Φόρος εισοδήματος 
Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους 
φόρους. 
 
Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος 
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει της φορολογικής Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της εταιρείας που 
περιλαμβάνεται στις Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η 
δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της 
εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους, και 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές. 
 
Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος 
Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά βάρη ή οφέλη 
που προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε 
διαφορετικές χρήσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που 
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του 
ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή υποχρέωσης σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε 
η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης (liability method) σε 
όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία των Οικονομικών καταστάσεων μεταξύ της φορολογικής βάσης και 
της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων και μειώνονται στο βαθμό που δε θεωρείται πιθανόν ότι θα 
υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους 
φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές 
που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και 
βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν κατά 
την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του 
χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη 
της ημερομηνίας της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, χρήση. 
 
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 
αναγνωρίζεται, επίσης, στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. 
 
4.9 Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά και διανομή μερισμάτων 
Οι κοινές ονομαστικές μετοχές καταχωρούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης. Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο 
της καθαρής θέσης καθαρό από την επίδραση φόρου, παρακολουθείται αφαιρετικά του Υπολοίπου Κερδών εις Νέο της 
καθαρής θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
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5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα ενσώματα πάγια και η κίνησή τους για τις περιόδους 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018, στις 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής: 

  

Γήπεδα -
Οικόπεδα 

 Κτίρια & 
Εγκαταστάσεις 

 
Τεχνολογικός & 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

 
Έπιπλα και 

Λοιπός 
Εξοπλισμός 

 Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

 Σύνολο 

Αξία κτήσης            
1η Ιανουαρίου 2018 219   -   -   -   2.839   3.058  

Προσθήκες -   2.586   18.176   -   10   20.772  

Κόστος δανεισμού -   -   108   -   -   108  
Προβλέψεις 
αποκατάστασης -   -   259   -   -   259  

Μεταφορές -   2.839   -   -   (2.839)  -  

31ης Δεκεμβρίου 
2018 219   5.425   18.543   -   10   24.197  

            

1η Ιανουαρίου 2019 219   5.425   18.543   -   10   24.197  

Προσθήκες -   130   4.235   14   -   4.379  

Μεταφορές -   -   10   -   (10)  -  

31ης Δεκεμβρίου 
2019 219   5.555   22.788   14   -   28.576  

            
Σωρευμένες 
Αποσβέσεις            
1η Ιανουαρίου 2018 -   -   -   -   -   -  

31ης Δεκεμβρίου 
2018 -   -   -   -   -   -  

            
1η Ιανουαρίου 2019 -   -   -   -   -   -  

Αποσβέσεις χρήσης -   (204)  (835)  (1)  -   (1.040) 

31ης Δεκεμβρίου 
2019 -   (204)  (835)  (1)  -   (1.040) 

            
Αναπόσβεστη Αξία            
31ης Δεκεμβρίου 
2018 219   5.425   18.543   -   10   24.197  

31ης Δεκεμβρίου 
2019 219   5.351   21.953   13   -   27.536  

 

Στο λογαριασμό «Τεχνολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός», συνολικού ποσού € 21.953 χιλ. για την Εταιρεία, 

περιλαμβάνονται ανεμογεννήτριες Αιολικών Πάρκων οι οποίες έχουν ενεχυριαστεί σε τράπεζες για εξασφάλιση 

μακροπρόθεσμων δανείων.  

 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων της Εταιρείας της χρήσης 2019 έχουν καταχωρηθεί στο Κόστος πωλήσεων.



ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε. 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2019 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 

36 
 

 

6. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας, στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Πελάτες 1.918 - 

Σύνολο 1.918 - 

 
 

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ 
 
Οι απαιτήσεις από συμβάσεις με πελάτες της Εταιρείας κατά την 31/12/2019 και 31/12/2018, αντίστοιχα, έχουν ως εξής: 
 
 

Απαιτήσεις από συμβάσεις με πελάτες 31.12.2019 31.12.2018 

Απαιτήσεις από λοιπές συμβάσεις με πελάτες 424  -  

 424  -  

 
Το σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων αφορούν στην απαίτηση από τον ΔΑΠΕΕΠ  για την παραχθείσα ηλεκτρική 
ενέργεια.  
 

 

8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018, αντίστοιχα, στις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 
 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις μη χρηματοοικονομικές 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

ΦΠΑ προς επιστροφή-συμψηφισμό 1.218 2.631 
Προκαταβληθέντα έξοδα και λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
ενεργητικού 

239 - 

Σύνολο 1.457 2.631 

 

9. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 
Τα χρηματικά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018, στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως 
εξής: 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Καταθέσεις όψεως 3.134 3 

Σύνολο 3.134 3 
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10. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12/2019 ανέρχεται σε 240 χιλ. €, ολοσχερώς καταβεβλημένο και 
διαιρούμενο σε 8.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.  
Η διαφορά υπέρ το άρτιο διαμορφώνεται στο ποσό των € 2.280 χιλ. 
 

11. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 

Τα δάνεια στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες ανάπτυξης του Αιολικού Πάρκου της 
Εταιρείας και αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Μακροπρόθεσμα δάνεια    

Ομολογιακά δάνεια  5.126 7.808 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων  5.126 7.808 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη 
χρήση 

   

Ομολογιακά δάνεια  135 -  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων πληρωτέων την 
επόμενη χρήση 

 135 -  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια    
Τραπεζικά δάνεια  19.396 - 

 Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων  19.396 - 

Σύνολο δανεισμού  24.657 7.808 

Η ανάλυση της κίνησης των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018, 
παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Μακροπρόθεσμα δάνεια   
Υπόλοιπο έναρξης 7.808  -  

Νέος δανεισμός 5.000  7.700  

Αποπληρωμή δανείων (7.574) -  

Κεφαλαιοποίηση τόκων 27  108  

Μεταφορά μεταξύ  μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου 
μέρους υποχρεώσεων (135) -  

Υπόλοιπο λήξης 5.126  7.808  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση  
Υπόλοιπο έναρξης -  -  

Μεταφορά μεταξύ  μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου 
μέρους υποχρεώσεων 135  -  

Υπόλοιπο λήξης 135  -  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια   
Υπόλοιπο έναρξης -  -  

Νέος δανεισμός 19.396  -  

Υπόλοιπο λήξης 19.396  -  

   

Σύνολο Δανεισμού 24.657  7.808  
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Ο Δανεισμός της εταιρείας προέρχεται από δύο ομολογιακά δάνεια. Το πρώτο από τις συνδεδεμένες εταιρείες ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και EUROWIND A.E. ποσού € 95 χιλ. Το δάνειο επιβαρύνεται με επιτόκιο 4% και θα αποπληρωθεί 
σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Το δεύτερο από τη συνδεδεμένη εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε. ποσού € 5.000 χιλ. Το δάνειο επιβαρύνεται με επιτόκιο 3,25% και θα αποπληρωθεί σε οχτώ (8) 
έτη από την ημερομηνία έκδοσής του . Στη χρήση 2019 ποσό € 135 χιλ., μεταφέρθηκε στο κονδύλι Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση και αφορά δεδουλευμένους τόκους. Το βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο 
έχει σταθερό επιτόκιο 4,35% πλέον euribor μηνός και έχει ληφθεί, κατά κύριο λόγο, ως γέφυρα κάλυψης προσωρινών 
χρηματοδοτικών αναγκών κατά την φάση  της υλοποίησης - κατασκευής της επένδυσης της εταιρείας. Το εν λόγω δάνειο 
αναμένεται άμεσα να αποπληρωθεί με τη σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου. Το δάνειο είναι σε Ευρώ. 
 

 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

Η κίνηση της σχετικής προβλέψεως στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχει ως εξής: 
 

 

 

Προβλέψεις 
αποκατάστασης 
φυσικού τοπίου 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2018 - 

Πρόβλεψη αναγνωρισμένη στα ενσώματα πάγια 259 

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2018 259 

 

 

 

Προβλέψεις 
αποκατάστασης 
φυσικού τοπίου 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2019 259 

Πρόβλεψη αναγνωρισμένη στα αποτελέσματα 15 

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2019 274 

 

 

Οι εταιρείες του ενεργειακού τομέα υποχρεούνται να αποκαταστήσουν το φυσικό τοπίο, όπου εγκαθιστούν μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το πέρας της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις ληφθείσες άδειες. Η ανωτέρω 
πρόβλεψη  απεικονίζει τις απαιτούμενες δαπάνες για αποξήλωση του εξοπλισμού και διαμόρφωση του χώρου όπου 
αυτά είναι εγκατεστημένα, με τη χρήση της σημερινής τεχνολογίας και υλικών.   
 

 

 

13. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 

Οι προμηθευτές την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018, στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Προμηθευτές 4.751 15.864 

Σύνολο 4.751 15.864 
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Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές αφορούν κυρίως υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κατασκευή και λειτουργία 

εγκατάστάσης ανανεώσιμων πηγών αιολικής ενέργειας.  

 

Η  μείωση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές για τη χρήση 2019, οφείλεται κυρίως στη θέση σε λειτουργία του αιολικού 

πάρκου της Εταιρείας.

 

14. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Ο λογαριασμός δουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 31η 
Δεκεμβρίου 2018 στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις 31.12.2019 31.12.2018 

Ενδοομιλικές υποχρεώσεις από χρηματικές διευκολύνσεις 310 300 

Δεδουλευμένα έξοδα 25 1 

Πιστωτές διάφοροι 2 8 

Σύνολο 337 309 

   

   

Λοιπές βραχυπρόθεσμες μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 31.12.2019 31.12.2018 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη πλην φόρου εισοδήματος 25 153 

Σύνολο 25 153 

 

15. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

Ο φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα για τη χρήση 2018 ήταν 29%. Σύμφωνα με το άρθρο 
23 του Νόμου 4579/2018, οι φορολογικοί συντελεστές των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών 
προσώπων, προβλέπονταν να μειωθούν σταδιακά ως ακολούθως: 28% για το φορολογικό έτος 2019, 27% για το 
φορολογικό έτος 2020, 26% για το φορολογικό έτος 2021 και 25% για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.  Την 
12/12/2019 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος 4646/2019, όπου σύμφωνα με το άρθρο 22, ο φορολογικός 
συντελεστής διαμορφώνεται πλέον σε 24% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής.  
 
Ο πραγματικός τελικός φορολογικός συντελεστής διαφέρει από τον ονομαστικό. Στην διαμόρφωση του πραγματικού 
φορολογικού συντελεστή επιδρούν διάφοροι παράγοντες, σημαντικότεροι των οποίων είναι η μη φορολογική έκπτωση 
ορισμένων δαπανών, οι διαφορές συντελεστών απόσβεσης που προκύπτουν μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του παγίου και 
των συντελεστών που ορίζονται από τον Κ.Ν.4172/2013 και η δυνατότητα των εταιρειών να σχηματίζουν αφορολόγητες 
εκπτώσεις και αφορολόγητα αποθεματικά. 
 
Ο φόρος εισοδήματος στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων των χρήσεων 2019 και 2018, αναλύεται ως 
ακολούθως: 
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 31.12.2019 31.12.2018 

Τρέχων φόρος 289 - 

Αναβαλλόμενος φόρος 180 1 

Σύνολο 469 1 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Κέρδη/Ζημιές προ φόρου εισοδήματος 
 

1.990 (37) 
Ονομαστικός φορολογικός συντελεστής 24% 29% 

Φόρος εισοδήματος βάση του ισχύοντος 
ονομαστικού φορολογικού συντελεστή 478 (11) 

Προσαρμογές για:   

Επίδραση διαφοράς φορολογικού συντελεστή & 
διαφορές συντελστών εκμεταλλεύσεων 
εξωτερικού - 1 

Διαγραφή/(συμψηφισμός) φορολογικών ζημιών (9) 11 

Πραγματική δαπάνη φόρου 469 1 

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 23,57% -2,70% 

 
 

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται 
παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του φορολογουμένου και 
εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Η Εταιρεία προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που 
αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων, διενεργώντας σχετικές προβλέψεις όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο.  
 
Η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις δεδομένου ότι η Διοίκηση θεωρεί ότι 
τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν, δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στα 
αποτελέσματα και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι από 2015 έως 2018. 
Για τη χρήση 2019 η Εταιρεία επέλεξε να υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4262/2014. Ο έλεγχος 
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
 
Αναβαλλόμενος φόρος 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων 
και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί όλων των προσωρινών φορολογικών διαφορών μεταξύ της 
λογιστικής αξίας και της φορολογικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, χρησιμοποιώντας τον 
αναμενόμενο ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά τον χρόνο ωρίμανσης της φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης: 
 

  31.12.2019 31.12.2018 

Απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος  - 3 
Υποχρέωση από αναβαλλόμενο φόρο 
εισοδήματος 

 (177) - 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 
(υποχρέωση)/απαίτηση 

 (177) 3 



ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2019 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 

41 
 

    
Υπόλοιπο έναρξης  3 4- 

Χρέωση αναγνωρισμένη στα καθαρά κέρδη 
χρήσης  (180) (1) 

Υπόλοιπο λήξης  (177) (3) 

 
 
 

Η επίδραση από την μείωση των φορολογικών συντελεστών που επέφερε το άρθρο 22 του Νόμου 4646/2019 ήταν 
μηδαμινή (κάτω των χιλίων ευρώ).  
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις των χρήσεων 2019 και 2018, καθώς και η επίδραση του 
αναβαλλόμενου φόρου στα αποτελέσματα, στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, αναλύονται ως ακολούθως:  
 
 

 
1η Ιανουαρίου 

2019   
31ης Δεκεμβρίου 

2019 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπόλοιπο 

έναρξης 

(Χρέωση)/πίστω
ση 

αναγνωρισμένη 
στα καθαρά 

κέρδη χρήσης 

(Χρέωση)/ 
πίστωση 

αναγνωρισμένη 
στα λοιπά 
συνολικά 

εισοδήματα 

Υπόλοιπο λήξης 

Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/(υποχρέωση) 

    

Ασώματα πάγια στοιχεία 3 - - 3 

Ενσώματα πάγια στοιχεία - (180) - (180) 

Αναβαλλόμενος φόρος καθαρών 
κερδών/λοιπών συνολικών εισοδημάτων - (180) -  

Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/(υποχρέωση) 

3   (177) 

 
 
 
 
 

 
1η Ιανουαρίου 

2018   
31ης Δεκεμβρίου 

2018 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπόλοιπο 

έναρξης 

(Χρέωση)/πίστω
ση 

αναγνωρισμένη 
στα καθαρά 

κέρδη χρήσης 

(Χρέωση)/ 
πίστωση 

αναγνωρισμένη 
στα λοιπά 
συνολικά 

εισοδήματα 

Υπόλοιπο λήξης 

Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/(υποχρέωση) 

    

Ασώματα πάγια στοιχεία 4- (1) - 3 

Αναβαλλόμενος φόρος καθαρών 
κερδών/λοιπών συνολικών εισοδημάτων  (1) -  

Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/(υποχρέωση) 

4-   3 

 

 

16. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Ο κύκλος εργασιών της χρήσεως, στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018, 
αναλύεται ως εξής: 
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01.01 -

31.12.2019 
01.01 -

31.12.2018 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων 4.100 - 

 4.100 - 

 
 

 

 

17. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Το κόστος πωλήσεων, τα έξοδα διοίκησης, ερευνών και ανάπτυξης την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018, στις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής: 
 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
01.01 -

31.12.2019 
01.01 -

31.12.2018 

Αμοιβές μηχανικών, μελετητών, τεχνικών συμβούλων και τρίτων 3 3 
Λοιπές παροχές τρίτων (1) 8 

Φόροι, τέλη και εισφορές - 3 

Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 1 1 

Λοιπά έξοδα - 2 

Σύνολο 3 17 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
01.01 -

31.12.2019 
01.01 -

31.12.2018 

Κόστος πώλησης και ανάλωσης αποθεμάτων 1 - 
Αμοιβές μηχανικών, μελετητών, τεχνικών συμβούλων και τρίτων 27 - 

Λοιπές παροχές τρίτων 43 - 

Φόροι, τέλη και εισφορές 218 - 

Αποσβέσεις παγίων 1.040 - 

Ασφάλιστρα 34 - 

Επισκευές και συντηρήσεις 113 - 

Λοιπά έξοδα 1 - 

Σύνολο 1.477 - 

 

 

18. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ) 
 

Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) της χρήσεως, στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018, 
αναλύονται ως εξής: 
 

Λοιπά έσοδα 
01.01 -

31.12.2019 
01.01 -

31.12.2018 

Έσοδα από ασφαλιστικές αποζημιώσεις 204 - 

Σύνολο λοιπών εσόδων 204 - 
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Λοιπά έξοδα 
01.01 -

31.12.2019 
01.01 -

31.12.2018 

Φόροι, τέλη και ασφαλιστικές εισφορές προηγούμενων χρήσεων (1) (1) 

Σύνολο λοιπών εξόδων (1) (1) 

   

Σύνολο λοιπών εσόδων/(εξόδων) 203 (1) 

 

 

 

19. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ) 
 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
01.01 -

31.12.2019 
01.01 -

31.12.2018 

Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων δανείων (407) - 
Τόκοι και έξοδα μακροπροθέσμων δανείων (399) - 

Έξοδα από εκτοκισμό (unwinding) προβλέψεων και μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων (15) - 

Προμήθειες, έξοδα τραπεζών και συναφή έξοδα (12) (19) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (833) (19) 

   

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (833) (19) 

 
 

 

20. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Η εταιρεία ανήκει έμμεσα κατά 100% στον όμιλο της Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ . Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με 
συνδεμένα μέρη παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
 

 31.12.2019 

 Αγορές/Έξοδα Πωλήσεις/Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Μητρική 1.830  -  -  1.378 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 247  -  -  8.898  

Σύνολο 2.077  -  -  10.276  

     

 31.12.2018 

 Αγορές/Έξοδα Πωλήσεις/Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Μητρική 8.984  -  -  16.639  

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 28  -  -  5.753  

Σύνολο 9.012  -  -  22.392  

 



ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2019 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 

44 
 

21. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

Οι παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου στους οποίους εκτίθενται η Εταιρεία είναι οι κίνδυνοι χρηματοδότησης 
και επιτοκίου, αγοράς, τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ρευστότητας και πιστωτικός. Η Εταιρία ελέγχει και αξιολογεί σε 
περιοδική βάση, ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά την έκθεσή της στους ανωτέρω κινδύνους και χρησιμοποιεί 
χρηματοοικονομικά μέσα, προκειμένου να αντισταθμίσει την έκθεσή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων. 
 
Η αξιολόγηση και η διαχείριση των κίνδυνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία διενεργείται από την ανώτατη Διοίκηση και 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κύριος στόχος είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των μορφών 
κινδύνων στους οποίους εκτίθενται η Εταιρεία μέσα από τις επιχειρηματικές και τις επενδυτικές τους δραστηριότητες. 
 
Η Εταιρία χρησιμοποιεί διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα ή εφαρμόζει εξειδικευμένες στρατηγικές, προκειμένου να 
περιορίσει την έκθεσή του σε μεταβολές στις αξίες των επενδύσεων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διακυμάνσεις 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στα επικρατούντα επιτόκια και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
 
Κίνδυνος Επιτοκίου 
Η πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιεί την έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίου όσον αφορά στη μακροπρόθεσμη 

χρηματοδότηση της λειτουργίας της. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια που έχει λάβει η εταιρεία είναι  δάνεια σταθερού 

επιτοκίου.  

 
Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης 2019 έναντι του βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού και των καταθέσεων της Εταιρείας, σε μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +20% –20% (2018: +/-20% 

επίσης). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της 

αγοράς και μέχρι σήμερα παρουσιάζονται σταθερές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

 2019  2018 

Ποσά σε χιλ. € 20% (20%)  20% (20%) 

Αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρους - Εταιρεία (0) 0  (0) 0 
 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε άλλους κινδύνους τιμών επιτοκίων.  

 

Ανάλυση κινδύνου αγοράς 
 Η Εταιρεία, για τα χρηματοοικονομικά  περιουσιακά της στοιχεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς.  

 
 
Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 
Η ρευστότητα της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, καθώς, εκτός από τα υπάρχοντα χρηματικά διαθέσιμα, το Αιολικό 

Πάρκο δημιουργεί συνεχείς, ικανοποιητικές χρηματοροές. Οι καθαρές χρηματοροές κατά το 2019 από λειτουργικές 

δραστηριότητες ανήλθαν σε 2.099 χιλ. ευρώ έναντι 615 χιλ. ευρώ το 2018. Η Εταιρεία  διαχειρίζεται τις ανάγκες 

ρευστότητας με τακτικό ταμειακό προγραμματισμό, προσεκτική παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και μεθοδική διαχείριση  των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι 

ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και 

σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος 

προσδιορίζονται μηνιαία. 

 

Η Εταιρεία διατηρεί μετρητά διαθέσιμα σε τράπεζες για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ημερών.  

 
Πιστωτικός κίνδυνος 
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Η Εταιρεία  ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της και ενσωματώνει τις προκύπτουσες πληροφορίες στον πιστωτικό της 

έλεγχο.  

Το σύνολο των απαιτήσεων της εταιρείας αφορά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΑΠΕΕΠ). Η Εταιρεία  παραδοσιακά, 

λόγω της φύσεως των εργασιών της, δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις, εκτός 

από καθυστερήσεις των εισπράξεων από τον ΔΑΠΕΕΠ,  που έχουν περιοριστεί σημαντικά με την εφαρμογή του 

Ν.4254/14. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα χρηματικά διαθέσιμα και τις λοιπές απαιτήσεις είναι χαμηλός, δεδομένου ότι οι 

συναλλασσόμενοι είναι τράπεζες με υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση, το δημόσιο ή εταιρείες του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα. Επίσης, η Διοίκηση πιστεύει ότι κατά το 2020 θα συνεχιστεί ο περιορισμός των ελλειμμάτων στο 

σύστημα διαχείρισης της ενέργειας, όπως έχουν υποσχεθεί αρμόδιες αρχές και φορείς, οπότε θα περιοριστεί ο 

πιστωτικός κίνδυνος. 

Τέλος, θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι 
απαραίτητες απομειώσεις είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, μονό στην Ελλάδα, συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

Σε ότι αφορά στις συναλλαγές της εταιρείας με οίκους του εξωτερικού, αυτές γίνονται κατά κανόνα με ευρωπαϊκούς 

ομίλους όπου το νόμισμα διακανονισμού είναι το ευρώ και ως εκ τούτου δεν προκύπτει συναλλαγματικός κίνδυνος. 

22. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία των 
οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής: 
 
 

 31.12.2019  31.12.2018 

Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού:    

Δάνεια και απαιτήσεις - Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3  - 

 3  - 

    

Στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού:    

Δάνεια και απαιτήσεις - Εμπορικές απαιτήσεις 1.918  - 

Δάνεια και απαιτήσεις - Απαιτήσεις από συμβάσεις με πελάτες 424  - 

Χρηματικά διαθέσιμα 3.134  3 

 5.476  3 

Σύνολο 5.479  3 

 

 31.12.2019  31.12.2018 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 0   

Υποχρεώσεις επιμετρούμενες στο αναπόσβεστο κόστος - 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 5.126  7.808 

 5.126  7.808 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:    

Υποχρεώσεις επιμετρούμενες στο αναπόσβεστο κόστος - 
Προμηθευτές 4.750  15.865 

Υποχρεώσεις επιμετρούμενες στο αναπόσβεστο κόστος - 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 19.396  - 



ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2019 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 

46 
 

Υποχρεώσεις επιμετρούμενες στο αναπόσβεστο κόστος - 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση 135  - 

Υποχρεώσεις επιμετρούμενες στο αναπόσβεστο κόστος - 
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 337  309 

 24.618  16.174 

Σύνολο 29.744  23.982 

 
 

Στη Σημείωση 4 παρέχονται αναλυτικότερες επεξηγήσεις για το πώς η κατηγορία των χρηματοοικονομικών μέσων 

επηρεάζει τη μεταγενέστερη αποτίμηση τους.ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

 να εξασφαλίσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και 

 να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά με το 
επίπεδο κινδύνου. 

 να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις αναφορικά με ορισμένες δανειακές συμβάσεις 
 

Η Εταιρεία καθορίζει το ύψος του κεφαλαίου αναλογικά με τον κίνδυνο των δραστηριοτήτων, παρακολουθεί τις εξελίξεις 
στο οικονομικό περιβάλλον και την επίδρασή τους στα χαρακτηριστικά κινδύνου, και διαχειρίζεται την κεφαλαιακή δομή 
(σχέση δανεισμού προς κεφάλαια) με την προσαρμογή του ύψους και της διάρκειας του δανεισμού, την έκδοση νέων 
μετοχών ή την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, την προσαρμογή του ύψους του μερίσματος ή και την πώληση 
μεμονωμένων ή ομάδων περιουσιακών στοιχείων. 
 
Η Εταιρεία χρηματοδοτεί την κατασκευή των Αιολικών Πάρκων και των λοιπών έργων του μέσω ενός μείγματος ιδίων 
κεφαλαίων, τραπεζικού δανεισμού και κρατικών επιχορηγήσεων. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία παρακολουθεί τον δείκτη 
Τραπεζικός Δανεισμός προς Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων. 
Ως Δανειακές Υποχρεώσεις ορίζεται το σύνολο των Βραχυπρόθεσμων Δανείων, Μακροπρόθεσμων Δανείων και των 
Μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων πληρωτέων την επόμενη χρήση. 
Ως Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων ορίζεται το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και των δανειακών υποχρεώσεων,  
μειωμένο κατά το ποσό των χρηματικών διαθεσίμων που δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισμό χρήσης ή 
δέσμευση.  
Ο δείκτης κατά το τέλος των χρήσεων 2019 και 2018 έχει ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλ. € 31.12.2019  31.12.2018 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 19.396  - 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 5.126  7.808 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση 135  - 

Δανειακές υποχρεώσεις 24.657  7.808 

    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.962  2.441 

Δανειακές υποχρεώσεις 24.657  7.808 

Μερικό σύνολο 28.619  10.249 

   Χρηματικά διαθέσιμα 3.134  3 

Μερικό σύνολο 3.134  3 

Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων 25.485  10.246 

Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων 97%  76% 
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Η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει όλες τις σημαντικές συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές 
συμβάσεις. 

23. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης 
 

Η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις δεδομένου ότι η Διοίκηση θεωρεί ότι 
τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν, δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στα 
αποτελέσματα και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι από 2015 έως 2018. 
Για τη χρήση 2019 η Εταιρεία επέλεξε να υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4262/2014. Ο έλεγχος 
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1192/2017, το δικαίωμα του Δημοσίου για 
καταλογισμό φόρου μέχρι και τη χρήση 2014 έχει παραγραφεί εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των ειδικών 
διατάξεων περί 10ετούς, 15ετούς και 20ετούς παραγραφής. 
 
Δικαστικές υποθέσεις 

Στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών, η εταιρεία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πιθανές νομικές διεκδικήσεις από 
τρίτους. Σύμφωνα, τόσο με τη Διοίκηση, όσο και με το Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας, δεν υφίστανται επίδικες ή υπό 
διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που αφορούν την εταιρεία. 
 
 

24. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 
Κατά το έτος 2019 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στη θέση ΘΕΣΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙ  νομού Ευβοίας 
συνολικής ισχύος 18,9 MW και ξεκίνησε η παραγωγική του λειτουργία . 

25. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική 
πορεία της Εταιρείας από τις 01/01/2020 μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, εκτός της πανδημίας COVID-19. 
 
Είναι γεγονός ότι η εκδήλωση της πανδημίας του ιού COVID-19 (κορωνοϊού) βρήκε τους πολίτες και τις πολιτικές ηγεσίες 
όλου του κόσμου εντελώς απροετοίμαστες για την αντιμετώπισή της, γεγονός που οδήγησε πολύ γρήγορα στην ραγδαία 
εξάπλωσή της νόσου και στην δημιουργία αισθημάτων ανασφάλειας και φόβου για την τελική έκβαση του πρωτοφανούς 
αυτού φαινομένου. 
 
Η Εταιρεία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό εφαρμόζοντας τις πολιτικές διαχείρισης κίνδυνων του Ομίλoυ ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Παρά τον αιφνιδιασμό, ο Όμιλος και οι εταιρείες που τον συνθέτουν αμέσως μετά τις πρώτες ανακοινώσεις, 
κινήθηκε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, σχεδίασε και άρχισε αμέσως να υλοποιεί ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών 
με κύριους στόχους: την ασφάλεια και την υγεία όλων, τον ασφαλή επαναπατρισμό των στελεχών του, όπου αυτό 
απαιτείται, την αξιοποίηση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορικής για τον περιορισμό των μετακινήσεων 
και ταξιδιών στο ελάχιστο δυνατόν, καθώς και σύγχρονων, ευέλικτων τρόπων εργασίας ανάλογα με τις  ατομικές ή 
ειδικές ανάγκες ομάδων εργαζομένων, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση της εταιρείας σε κάθε απαίτηση 
οποιασδήποτε οργανωτικής - λειτουργικής μονάδας της εταιρικής δομής. 
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Η αμεσότητα και αποτελεσματικότητα της αντίδρασης του Ομίλου και των Εταιρειών που τον απαρτίζουν στην 
αντιμετώπιση της κρίσης επιβεβαίωσε την ορθότητα σχεδιασμού και εφαρμογής του οργανωτικού μοντέλου του Ομίλου, 
σύμφωνα με το οποίο η Διοίκηση έχει την δυνατότητα να αναθέτει καθήκοντα ad hoc σε επιλεγμένο διευθυντικό 
στέλεχος αναλόγως της ικανότητας ή/και της ειδικής εμπειρίας που ενδέχεται να διαθέτει για την επίλυση 
συγκεκριμένου προβλήματος, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχει στην οργανωτική δομή του Ομίλου. Ο αναλαμβάνων 
το συγκεκριμένο καθήκον ενεργεί ως Project Manager, με αυξημένες εξουσίες και αρμοδιότητες, ο δε Υπηρεσιακός 
Μηχανισμός υποχρεούται να τον υποστηρίζει καθ΄ όλη την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του. Ο  Project Manager, 
σε καθημερινή επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΔΣ και όποιο άλλο στέλεχος του οποίου επιθυμεί την υποστήριξη, 
ενημερώνει αναλυτικά για την πορεία του έργου που εκτελεί, και ιδιαίτερα για τους ενδεχόμενους κινδύνους που 
καλείται να αντιμετωπίσει, εξασφαλίζοντας την ταχύτητα λήψης των απαιτούμενων αποφάσεων προς επίτευξη του 
εκάστοτε επιδιωκόμενου στόχου. 
 
Παράλληλα, και για την διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου στον οποίο η Εταιρεία συμμετέχει, τέθηκε 
σε εφαρμογή ειδικό πρόγραμμα τηλεργασίας για σημαντικό αριθμό εργαζομένων και εκ περιτροπής εργασίας για όσους 
χρειάζεται να βρίσκονται στα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται για τους γονείς 
ανηλίκων τέκνων και για όσους χρειάζονται αυξημένη προσοχή και φροντίδα. 
 
Οικονομικοί φορείς, διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, επενδυτές και οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το 2020 το παγκόσμιο 
ΑΕΠ θα κυμανθεί περίπου στο -4%, και ότι θα απαιτηθεί συνεχής, υψηλός ρυθμός  ανάπτυξης τουλάχιστον για δύο 
χρόνια ώστε να επανέλθει η παγκόσμια οικονομία στα προ της επιδημικής κρίσης επίπεδα. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ήδη 
αξιοποιεί το κλίμα εμπιστοσύνης των αγορών και επενδυτών προς την ελληνική οικονομία και την άρση των περιορισμών 
στην διακίνηση κεφαλαίων ώστε να απομακρύνει τον κίνδυνο ακύρωσης ή επιβράδυνσης στην υλοποίηση του 
επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου. Επιπλέον, η σημαντική δραστηριότητα του Ομίλου σε αγορές του εξωτερικού 
και ιδιαίτερα στην Βόρεια Αμερική, συμβάλει στη διασπορά των σχετικών κινδύνων και στην εξισορρόπηση των 
επιπτώσεων επί των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, σε περίπτωση αστοχίας συνέχισης της πορείας ανάκαμψης της 
ελληνικής οικονομίας.  
 
Τυχόν τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου 
στην Ελλάδα και να δυσχεράνει, μεταξύ άλλων, τους όρους χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του, καθώς και τις 
συναλλαγές με τους προμηθευτικούς οίκους του εισαγόμενου εξοπλισμού. Τα ανωτέρω ενδεχόμενα, εφόσον 
επαληθευθούν, είναι πιθανό να επηρεάσουν προσωρινά την αποδοτικότητα της εγχώριας δραστηριότητας του Ομίλου. 
Ο κίνδυνος αυτός είναι γενικός, ισχύει για το σύνολο των παραγωγών ΑΠΕ και δεν αφορά μόνο στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 
 
Θέση της Διοίκησης είναι ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην παγκόσμια 
και στην ελληνική οικονομία και να προσδιοριστούν αυτές που θα έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση στην λειτουργία, την 
χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και την οικονομική θέση της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου 
στον οποίο η Εταιρεία συμμετέχει. Επίσης, η εν λόγω επίπτωση δεν μπορεί, επί του παρόντος, να ποσοτικοποιηθεί. 
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Διοίκηση μεριμνά για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της 
στην ελληνική επικράτεια, εφαρμόζοντας διαδικασίες συνεχούς εντοπισμού και αξιολόγησης όλων των κινδύνων που 
ενδεχομένως θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον. Σε άμεση, συνεχή και συστηματική συνεργασία με τον Risk Manager και 
τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου, η Διοίκηση σχεδιάζει και εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης κάθε εντοπιζόμενου 
κινδύνου ώστε να περιορίζει τις αρνητικές του επιπτώσεις στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Η οργανωτική 
αποτελεσματικότητα του Ομίλου και η συνεχής μέριμνα της Διοίκησης να χρησιμοποιεί τα διευθυντικά της στελέχη κατά 
project και ειδικό θέμα, ανάλογα με την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία, και ανεξάρτητα από την εταιρεία στην 
οποίαν επισήμως ανήκουν, έχουν δημιουργήσει έναν αποδεδειγμένα ικανό, ευέλικτο και αποτελεσματικό μηχανισμό 
αντιμετώπισης κάθε πιθανής κρίσης σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου και αν εμφανιστεί. Στην βασική αυτή αρχή 
οφείλεται και η άμεση αντίδραση της Διοίκησης και του ανωτέρω μηχανισμού για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
κρίσης με σύνεση, ψυχραιμία και στρατηγική προοπτική. 
 
Ως προς την οικονομική του θέση, η Εταιρεία, παρά την υφιστάμενη οικονομική κρίση, κατά την ημερομηνία αναφοράς 
των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, αλλά και σήμερα, διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία 
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και ρευστότητα και συνεχίζει να είναι απόλυτα συνεπής έναντι των υποχρεώσεών του προς προμηθευτές, δημόσιο, 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. πιστωτές. 
 
Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη της χρήσης 2019 μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των 
συνημμένων οικονομικών καταστάσεων δεν έχει προκύψει καμία σημαντική ζημία, ούτε προέκυψε πιθανότητα για 
τέτοια ζημία. 
 

26. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31/12/2019 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε. την 01/04/2020. 
 
 
 

  Οι Οικονομικοί Διευθυντές  

Ο Πρόεδρος ΔΣ Ο Διευθύνων Σύμβουλος Operation Finance 
Ο Προιστάμενος του 

Λογιστηρίου 

Γεώργιος 
Αγραφιώτης 

Εμμανουήλ Περράκης  Εμμανουήλ Φαφαλιός 
Αριστοτέλης 
Σπηλιώτης 

Αρτάν Τζανάρι 
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