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Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

 

Με την παρούσα δηλώνουμε και βεβαιώνουμε, ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

α.  η ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση της «Δέλτα Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία» για την 

περίοδο 01/01/2022 έως 30.06.2022, καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά εφαρμόζονται στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση (ΔΛΠ 34), απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρίας «Δέλτα Τεχνική Ανώνυμη 

Εταιρία», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως 

σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 

 

και  

 

β.  η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες 

που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

 

 

Μοσχάτο,  29/09/2022 

 

   Ο Πρόεδρος και Δ/νων  Σύμβουλος                                              Η Αντιπρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ                                                                ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 

 

 Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 

 

 

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

Τα μέλη  του Δ.Σ. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ      

 

 

 

 

                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΑΤΑΚΗΣ                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 
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II. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2022 – 30.06.2022 

  

Κύριοι Μέτοχοι,   

 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Δέλτα Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία έχει 

συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007 και αναφέρεται στις Ενδιάμεσες 

Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 

2022 έως 30 Ιουνίου 2022. 

Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 30 

Ιουνίου 2022, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το Α’ εξάμηνο του 2022, την περιγραφή 

των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το Β’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, τις σημαντικές 

συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρίας με τα συνδεμένα τους μέρη και τέλος τα σημαντικά γεγονότα 

που έλαβαν χώρα μετά το τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022.  

 

α. Επιδόσεις και  Χρηματοοικονομική Θέση 

 

Το 2022, η επίδραση της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας COVID‐19 υποχώρησε, όμως οι 

προοπτικές για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας υπονομεύθηκαν. Κύριο παράγοντα 

αποτέλεσε η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τα μεταφορικά κόστη, με τις διακυμάνσεις στα κόστη και τη 

διαθεσιμότητα υλικών & εξαρτημάτων, όσο και με την πολεμική διένεξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. 

Ο τελευταίος παράγοντας μάλιστα επηρεάζει ιδιαίτερα τα ενεργειακά κόστη, δημιουργώντας 

αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου και της 

ηλεκτρικής ενέργειας, θα αποτελέσουν ανασταλτικούς παράγοντες για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής 

οικονομίας και κατ’ επέκταση και της ελληνικής. Όπως τονίζουν οικονομικοί αναλυτές, η παρούσα 

συγκυρία μπορεί να μετατρέψει την κρίση φυσικού αερίου σε μια μονιμότερη πληθωριστική πίεση στα 

βασικά αγαθά η οποία θα έχει επίπτωση στις κρατικές δαπάνες  των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ ήδη 

προκάλεσε αύξηση των επιτοκίων της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της 

ευρωπαϊκής οικονομίας για το 2022 εκτιμάται ότι θα ανέλθει μόλις στο 2,6% και θα πέσει ακόμα 

χαμηλότερα για το 2023, καθώς μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης θα παραμείνουν στάσιμες. Η Ελλάδα 

θα αποτελέσει εξαίρεση, σημειώνοντας όπως και το 2021, ανάπτυξη που εκτιμάται ότι θα φτάσει φέτος 

το 6%, απόρροια της μεγάλης ύφεσης που είχε συσσωρευτεί την προηγούμενη 10ετία. 

Για το Α’ εξάμηνο του 2022 το γενικό επενδυτικό κλίμα παρουσίασε ελαφρά χειροτέρευση. Κάποιες 

επενδύσεις που βρίσκονταν σε σημείο λήψης απόφασης έμειναν στάσιμες και μόνο επιλεγμένες εξ’ 

αυτών δρομολογήθηκαν για να προχωρήσουν σε υλοποίηση. Στο χώρο των ΑΠΕ, κυρίως λόγω 

ρυθμιστικών θεμάτων και εξασφαλισμένων μελλοντικών χρηματοροών, συνέχισε να υπάρχει 

ενδιαφέρον για αρκετούς ομίλους εταιριών. Ήδη όμως από τις αρχές του έτους εμφανίστηκε 

επιβράδυνση λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών πρώτων υλών και των μεταφορών, η οποία 

εντάθηκε περί τα μέσα του έτους. Στον τομέα των εφαρμογών αντλιών θερμότητας, ο οποίος σχετίζεται 

με τον κτιριακό τομέα, προχώρησαν κάποιες από τις παλαιότερα δρομολογημένες επενδύσεις κυρίως 

για επαγγελματικούς χώρους υψηλής ποιότητας. Αυτού του είδους τα κτίρια φαίνεται να παρουσιάζουν 
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αυξημένο ενδιαφέρον λόγω της σταδιακής μετατροπής της χώρας μας σε επιχειρηματικό κόμβο. Η 

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, δραστηριοποιούμενη στους χώρους αυτούς από το 1990, συνέχισε και κατά το Α’ 

εξάμηνο του 2022 την ανάπτυξη και κατασκευή έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, καθώς και την εκπόνηση 

μελετών και προσφορών αντλιών θερμότητας, κυρίως στον τουριστικό και επαγγελματικό τομέα 

κτιρίων. 

 

O Όμιλος, έχει ήδη θέσει σε λειτουργία και διατηρεί στο χαρτοφυλάκιο του στην Ελλάδα, σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ συνολικής ισχύος 16,36 MW. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει να εκτελεί ως 

κεντρικός εργολάβος τα έργα πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικών (ΒΟΡ), για : 

‐ αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 40 MW με υποσταθμό υψηλής τάσης 150kV ισχύος 100MW, 

του οποίου η κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου έτους 

‐ φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 13 MW με ολοκλήρωση περί τα μέσα του 2023 

‐ υποσταθμό υψηλής τάσης 150kV, ισχύος 110 MW με ολοκλήρωση στο ίδιο χρονικό διάστημα 

 

Για τις 30.06.2022 οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά ΔΠΧΑ ανήλθαν σε ευρώ  5.241.978 έναντι 

4.617.947 ευρώ στις 30.06.2021, αυξημένες κατά 24,02%. Τα αποτελέσματα προ φόρων την 30.06.2022 

διαμορφώθηκαν σε κέρδος 1.286.256 ευρώ έναντι κέρδους 176.104 ευρώ την 30.06.2021. Τα καθαρά 

αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 980.341 ευρώ.  

 

Σχετικά με τα αποτελέσματα των επιμέρους κλάδων σε ενοποιημένη βάση: 

Ο ενεργειακός κλάδος πραγματοποίησε έσοδα από πωλήσεις ενέργειας 1.755.803 ευρώ, ελαφρά 

μειωμένες λόγω καιρικών διακυμάνσεων κατά 1,36% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2021, ο κλάδος 

εμπορίας μηχανημάτων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποίησε έσοδα 940.462 ευρώ 

ελαφρά μειωμένα λόγω φυσιολογικών διακυμάνσεων της αγοράς κατά 2,21% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 

του 2021, ενώ ο κλάδος τεχνικών έργων πραγματοποίησε έσοδα 2.543.136 ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 

2022, αυξημένα κατά 36,49% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2021. 

 

  ΟΜΙΛΟΣ 

Κλάδος 
1/1/2022 

30.06.2022 

1/1/2021 

30.06.2021 

Ενεργειακός Κλάδος 1.755.803 1.779.942 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 940.639 961.758 

Κλάδος Τεχνικών Έργων 2.543.136 1.863.183 

Λοιπά έσοδα από πωλήσεις 2.400 13.064 

Σύνολο Πωλήσεων   5.241.978   4.617.947 

 

Κατωτέρω παρουσιάζεται το EBIΤDA του ομίλου: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ 

  30/6/2022 30/6/2021 

Αποτελέσματα Προ Φόρων και 
Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων 

1.669.763 603.972 

πλέον: Αποσβέσεις 607.312 637.529 

μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (147.843) (164.031) 

ΕΒΙΤDA 2.129.231 1.077.470 

 



ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
Σημειώσεις επί των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου, 
της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2022 – 30 Ιουνίου 2022 (ποσά σε ευρώ) 

 

7 
 

Όπως φαίνεται, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του κλάδου 

διαμορφώθηκαν σε κέρδος 2.129 χιλ. ευρώ, έναντι κέρδους 1.077 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.  

Μέρος της σημαντικής αυτής μεταβολής, οφείλεται στο ότι, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η Εταιρία 

έλαβε αποζημίωση ύψους 400.000€ στα πλαίσια τροποποίσης  σύμβασης εμπορικής συνεργασίας 

 

β. Σημαντικά γεγονότα A’ εξαμήνου της χρήσης 2022  

 

Η Εταιρία, το Α’ εξάμηνο του 2022 : 

 

β.1. Ξεκίνησε, ως κεντρικός εργολάβος, την κατασκευή Φ/Β πάρκου ισχύος 13 MW. 

 

β.2. Ξεκίνησε επίσης ως κεντρικός εργολάβος, την κατασκευή υποσταθμού υψηλής τάσης 150 kV, 

δυναμικότητας 110MW. 

 

β.3. Συνέχισε κανονικά την κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 40MW με υποσταθμό 150kV 

δυναμικότητας 100MW. 

 

β.4. Συνέταξε και έθεσε σε εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας προκειμένου να διασφαλίσει ότι το 

αυξανόμενο προσωπικό της και κύκλος δραστηριοτήτων της θα συνεχίσουν να κινούνται εντός των 

πλαισίων της εταιρικής ταυτότητας. 

 

β.5. Συνέχισε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στη συνεχιζόμενη πρόκληση της πανδημίας του κορωνοϊού, 

και διατηρεί τις διάφορες δράσεις αντιμετώπισης της κρίσης με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της 

υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων της. 

 

β.6. Αύξησε περαιτέρω το προσωπικό της προκειμένου να αντεπεξέλθει στο αυξημένο ανεκτέλεστο 

εργασιών της. 

 

β.7. Υπέβαλε μέσω θυγατρικών της, αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας συνολικής ισχύος 200MW περίπου 

 

β.8. Υπέγραψε σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με την εταιρία Mitsubishi Electric Europe B.V. Italian 

Branch, για την προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας για κτίρια. 

 

γ. Προοπτικές του ομίλου για το Β’ εξάμηνο της χρήσης 2022   

 

Εντός του Β’ εξαμήνου του 2022 προβλέπεται να προχωρήσει αρκετά η κατασκευή του σημαντικού 

ανεκτέλεστου αντικειμένου έργων, με θετική επίδραση στα αποτελέσματα του κλάδου τεχνικών έργων.  

 

Επίσης, αναμένεται να προχωρήσει η αδειοδότηση έργων ΑΠΕ που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του 

Ομίλου, και να προγραμματιστεί η κατασκευή τους. 

 

Η αύξηση των επιτοκίων που έχει ήδη ξεκινήσει είναι πιθανό να επηρεάσει την υλοποίηση νέων 

επενδύσεων. Οι πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν και αυτές αρνητικά διαβρώνοντας την παρούσα 

αξία των μελλοντικών χρηματοροών, αλλά θεωρείται ότι δεν έχουν λόγο να παγιωθούν σε υψηλά 

επίπεδα πέραν ενός βραχυπρόθεσμου ορίζοντα 2 ετών. 
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δ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το Β’ εξάμηνο της χρήσης 2022 

Ο Όμιλος Εταιριών Δέλτα Τεχνική αξιολογεί συνεχώς τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες του 

περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιείται. Οι τρέχοντες παράγοντες που είναι δυνατό να 

επιδράσουν στη δραστηριότητα της εταιρίας έχουν να κάνουν κυρίως με τα εξής : 

 

- ιδιαίτερες συνθήκες του κλάδου των ΑΠΕ 

- εθνική οικονομία 

- χρηματοοικονομικοί και μακροοικονομικοί κίνδυνοι (αγοράς, πιστωτικοί, ρευστότητας, επιτόκια) 

- κρατική φορολογική πολιτική 

- ενεργειακή κρίση 

 

Αναλυτικότερα : 

 

- Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον 

Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και αβεβαιότητες στην Ελλάδα έχουν στο παρελθόν επηρεάσει 

δυσμενώς τον Όμιλο και πιθανόν να συνεχίσουν να επιδρούν αρνητικά στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του 

Ομίλου. Η παρελθούσα οικονομική κρίση έχει αφήσει κατάλοιπα τα οποία επιδρούν αρνητικά τόσο στη 

δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια όσο και στο κόστος δανεισμού του αλλά και 

στις σχέσεις του με προμηθευτές εξωτερικού, παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν αρνητική 

επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του 

Ομίλου. 

Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και 

χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις 

δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις 

πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των 

χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά την 30η 

Ιουνίου 2022. 

 

- Ιδιαιτερότητες κλάδου ΑΠΕ 

Οι θυγατρικές του Ομίλου είτε διατηρούν στην ιδιοκτησία τους εν λειτουργία σταθμούς ΑΠΕ, είτε 

κατέχουν άδειες για την κατασκευή τους. Επίσης, άλλες θυγατρικές του Ομίλου ασχολούνται με την 

κατασκευή έργων ΑΠΕ. Πλεονέκτημα του κλάδου αποτελεί η πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος για 20 

έτη, βάσει συμβολαίων, από την οποία περιορίζονται εξαιρετικά οι αβεβαιότητες αγοράς των 

επενδύσεων αυτών, εφόσον τεθούν σε λειτουργία. Μέχρι όμως να φτάσουν στο στάδιο λειτουργίας, οι 

σταθμοί αυτοί αντιμετωπίζουν αβεβαιότητες και κινδύνους που προέρχονται από τη δαιδαλώδη 

αδειοδοτική διαδικασία, η οποία αποτελεί κατά καιρούς και στόχο προσβολών στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας. Η καθυστέρηση ή σε ακραίες περιπτώσεις και η αναστολή υλοποίησης έργων είναι πιθανή 

στη φάση της ωρίμανσης. Η συχνή μεταβολή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου είναι επίσης 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χώρου των ΑΠΕ, πιθανώς απαξιώνοντας αδειοδοτημένα έργα. Επίσης, 

πιθανή πηγή κινδύνων αποτελεί και η έλλειψη κτηματογράφησης της χώρας με αποτέλεσμα να 

υπεισέρχεται ένας παράγοντας αβεβαιότητας ως προς την ιδιοκτησία των χώρων εγκατάστασης. Ακόμα, 

δεν θα πρέπει να αμεληθεί και η επίδραση των καιρικών συνθηκών στην απόδοση των επενδύσεων 

ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ναι μεν η πρώτη ύλη παρέχεται δωρεάν, αλλά από την άλλη 
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πλευρά διακατέχεται από μία μεταβλητότητα άνευ δυνατότητας μακροπρόθεσμης πρόβλεψης, ενώ οι 

εγκαταστάσεις βρίσκονται εκτεθειμένες στα στοιχεία της φύσης. Τέλος, επειδή οι επενδύσεις στον 

κλάδο των ΑΠΕ ανήκουν στην κατηγορία εντάσεως κεφαλαίου και μάλιστα με μακροχρόνια απόδοση, 

υπάρχει εντονότερη από το σύνηθες εξάρτηση της υλοποίησης έργων με τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων 

κυρίως από την εγχώρια τραπεζική αγορά. 

 
- Τεχνολογικοί κίνδυνοι 

Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί ούτε βασίζεται στην παρούσα φάση σε μη επιβεβαιωμένα τεχνολογικά 

αντικείμενα. Επίσης, δεν αναπτύσσει, ούτε αξιοποιεί εμπορικά νέα τεχνολογία η οποία είναι πιθανόν 

να απαξιωθεί ταχέως πριν την απόσβεση των σχετικών με αυτή επενδύσεων. 

 

- Γενικό οικονομικό περιβάλλον 

H ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα όπως αποτυπώνεται από την εξέλιξη του ΑΕΠ 

τα τελευταία δύο έτη μένει να φανεί εάν θα είναι συνεχιζόμενη. Αυτή η κατάσταση αποτελεί αξιόλογο 

παράγοντα κινδύνου, καθώς οι δραστηριότητες του Ομίλου σε μεγάλο ποσοστό τους αφορούν άμεσα 

ή έμμεσα επενδύσεις που αποδίδουν σε βάθος χρόνου. Επίσης, μικρό μέρος των δραστηριοτήτων του 

Ομίλου (εμπορικός κλάδος) σχετίζεται με την οικοδομική δραστηριότητα και με τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης / ανακαίνιση ακινήτων, τομείς οι οποίοι επίσης επηρεάζονται ισχυρά από το 

γενικότερο οικονομικό περιβάλλον μίας παγιωμένα πλέον χαμηλής ρευστότητας. Η μη επίτευξη της 

επενδυτικής βαθμίδας ακόμα για την ελληνική εθνική οικονομίας, έχει οδηγήσει επίσης στην αρνητική 

αντιμετώπιση ανοίγματος πιστώσεων από προμηθευτές του εξωτερικού, ανεξάρτητα από την άριστη 

συναλλακτική ιστορία της Εταιρίας. Σημαντικός παράγοντας επηρεασμού είναι επίσης, όπως 

αναφέρθηκε ήδη, η διαθεσιμότητα τραπεζικών κεφαλαίων, η οποία στην περίπτωση της Ελλάδας είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με το γενικό οικονομικό περιβάλλον και αδυνατεί να στηρίξει την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων. 

 

- Συναλλαγματικές διακυμάνσεις 

Ο Όμιλος δεν δραστηριοποιείται σε ξένες αγορές (εκτός ζώνης Ευρώ) ούτε διατηρεί στοιχεία του 

ισολογισμού του σε άλλα νομίσματα, κατά συνέπεια δεν είναι εκτεθειμένος σε τέτοιου είδους 

κινδύνους. Παρόλα αυτά, προμηθεύεται εξοπλισμό από χώρες εκτός της Ε.Ε. με αποτέλεσμα η 

διακύμανση του ευρώ να διαδραματίζει ρόλο στην κοστολογική του βάση ή στην απόδοση των 

επενδύσεων που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει. 

 

- Μεταβολές επιτοκίων  

Οι μεσο‐βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συναρτώνται από κυμαινόμενα επιτόκια 

βάσης ή περιθωρίου στο σύνολο τους. Κατά συνέπεια η μεταβολή των επιτοκίων αυτών που μπορεί να 

οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, αποτελεί ένα κίνδυνο για τον Όμιλο. Και ο μακροπρόθεσμος 

δανεισμός του Ομίλου εξαρτάται (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) από κυμαινόμενα επιτόκια, όμως ο 

Όμιλος όταν εντοπίζει σημαντικούς σε μέγεθος κινδύνους σε αυτό το επίπεδο είναι πιθανό να προβεί 

στη διασφάλιση της θέσης του, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει τέτοιες κινήσεις. Όσο αφορά τις 

καταθέσεις, ο Όμιλος δεν διατηρεί σημαντικά ποσά πέραν των απαιτούμενων για την εξασφάλιση της 

βραχυπρόθεσμης ρευστότητας του και άρα δεν επηρεάζεται από διακυμάνσεις των επιτοκίων 

καταθέσεων. Δεσμευμένες καταθέσεις που ενδεχομένως διατηρούν οι θυγατρικές του για την 

εξασφάλιση των αναγκών εξυπηρέτησης δανειακών τους υποχρεώσεων δεν εκτοκίζονται. Η άνοδος των 

επιτοκίων που ήδη συντελείται και η πιθανή συνέχιση της, θα λειτουργήσει ιδιαίτερα αρνητικά στις 

δραστηριότητες του Ομίλου, περιορίζοντας ή μειώνοντας την αποδοτικότητα των επενδύσεων των 

θυγατρικών του αλλά και αποθαρρύνοντας τις επενδύσεις πιθανών πελατών του. 
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- Πιστωτικές αβεβαιότητες  

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα χώρο όπου βασικός πελάτης είναι ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων 

Προέλευσης Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ). Η σημαντικότητα του οργανισμού αυτού για τη χώρα είναι μεγάλη 

(σταθερότητα ηλεκτρικού συστήματος) και από αυτή την πλευρά ο κίνδυνος οριστικής αθέτησης 

πληρωμών ή ανεξέλεγκτης πτώχευσης του άνευ διαδόχου είναι μικρός. Όμως, από την άλλη πλευρά, ο 

ΔΑΠΕΕΠ, έχει να επιδείξει την τελευταία 10ετία ιστορικό οικονομικών προβλημάτων, για την 

εξομάλυνση των οποίων κατέστησαν απαραίτητες πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις την τελευταία 

πενταετία. Σήμερα, η κατάσταση των οικονομικών του ΔΑΠΕΕΠ δείχνει να βελτιώνεται σε λογιστική 

βάση όμως πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος οι ρυθμίσεις να αποτύχουν (όχι μόνο σε λογιστική αλλά σε 

ταμειακή βάση). Κάτι τέτοιο θα είχε σημαντικότατες δυσμενείς επιπτώσεις στον Όμιλο, όπως και σε 

κάθε άλλη εταιρία του κλάδου. Όσον αφορά τους λοιπούς πελάτες του Ομίλου, λόγω της 

δραστηριοποίησης του αποκλειστικά σε επίπεδο χονδρικής, το πελατολόγιο διατηρείται υπό στενό 

έλεγχο / αξιολόγηση και οι κίνδυνοι περιορίζονται προς το παρόν σε μικρό εύρος. Εφόσον αποφασιστεί 

διεύρυνση του, θα εξεταστεί ασφαλιστική κάλυψη του. 

 

- Ρευστότητα  

Τακτική του Ομίλου αποτελεί η διατήρηση βραχυπρόθεσμης ρευστότητας προερχόμενης από τις 

δραστηριότητες του και η διατήρηση ανοικτών πιστωτικών γραμμών από τραπεζικά ιδρύματα για την 

εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών του. Αναταραχές στην αγορά που θα οδηγήσουν σε στενότητα 

ρευστότητας μεγάλους πελάτες του, μπορεί να επηρεάσουν προσωρινά και την Εταιρία. 

 

- Φορολογικές επιβαρύνσεις 

Οι αλλαγές στη φορολογική, ασφαλιστική και εταιρική νομοθεσία ενδέχεται να επηρεάσουν την 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεδομένης της τρέχουσας μη υγειούς δημοσιονομικής θέσης του 

Ελληνικού Δημοσίου, μπορεί να επιβληθούν πρόσθετα φορολογικά μέτρα, τα οποία θα επηρεάσουν 

αρνητικά την χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας. Λαμβάνοντας  υπόψη ότι μεσοπρόθεσμα, η 

Εταιρία θα αρχίσει να παρουσιάζει αυξανόμενα θετικά αποτελέσματα, ο κίνδυνος των φορολογικών 

επιβαρύνσεων λαμβάνει σημαντικότερη διάσταση. Εσχάτως βέβαια, το Ελληνικό Κράτος επιδεικνύει 

μία πρόθεση αποφυγής τέτοιων πρακτικών και αντίθετα φορολογικής ελάφρυνσης. 

 

- Πανδημία COVID-19  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εξάπλωση της πανδημίας Covid‐19 σε όλο τον κόσμο, με τα περιοριστικά μέτρα 

που ισχύουν μέχρι σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας βαθιά 

κρίση και συνεχίζει να ασκεί ισχυρές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.  Παρά τις 

γενικά θετικές εξελίξεις στο μέτωπο των εμβολίων, και την ανακάλυψη φαρμάκων, ισχυρές 

αβεβαιότητες παραμένουν για την τελική εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης.  Βέβαια αρχίζει να φαίνεται 

το τέλος της κρίσης, όμως αυτό δεν σημαίνει πως αυτό είναι κοντά, ούτε ότι η πορεία προς τα εκεί είναι 

προδιαγεγραμμένη. Παρά την υπερβολική συσσώρευση χρεών, οι παρεμβάσεις των κρατών και 

κεντρικών τραπεζών εμφανίζονται αξιόπιστες.  

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και παρά τις υστερήσεις που αντιμετώπισε, ο Όμιλος πέτυχε αύξηση των 

μεγεθών του και βελτίωση των αποτελεσμάτων του. 

Παράλληλα, η Εταιρεία, συνεχίζει να ανταποκρίνεται επιτυχώς, στην αντιμετώπιση της πανδημίας του  

κορωνοϊού και διατηρεί τις διάφορες δράσεις αντιμετώπισης της κρίσης. 

 

- Ενεργειακή κρίση  

H ενεργειακή κρίση από τη μία πλευρά αποτελεί ευκαιρία για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο, καθώς αυξάνει την αξία του παραγόμενου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και την αξία της 

εξοικονόμησης, από την άλλη δημιουργεί αυξήσεις στο κόστος κατασκευής των έργων και προμήθειας 
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εξοπλισμού, μειώνοντας την απόδοση των επενδύσεων του τελικού χρήστη. Επίσης δημιουργεί και ένα 

ασταθές πλαίσιο που δυσχεραίνει τη λήψη αποφάσεων και επαναφέρει παλαιές και ανταγωνιστικές των 

ΑΠΕ τεχνολογίες στο προσκήνιο (π.χ. λιγνίτη). 

 

- Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

Η εταιρία παραμένει εκτεθειμένη στις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των ανεμολογικών, υδρολογικών και 

ηλιακών δεδομένων, κάτι όμως που δεν επηρεάζει την μεσοπρόθεσμη αποδοτικότητα των έργων της, 

καθώς για την υλοποίηση των επενδύσεων της προηγούνται εκτεταμένες μελέτες που αφορούν στην 

συμπεριφορά των παραπάνω δεδομένων.   

 

ε. Προβλεπόμενη πορεία και Εξέλιξη  

 

Οι προοπτικές του Ομίλου της ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ για το β’ εξάμηνο του 2022 κρίνονται θετικές, παρόλο των 

αρνητικών επιδράσεων της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς υπάρχει 

σημαντικό ανεκτέλεστο έργων και η χώρα διακατέχεται από μία αναπτυξιακή τάση, τουλάχιστον μέχρι 

τις εθνικές εκλογές του 2023. Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες για συνεργασίες αλλά 

και για τη συμμετοχή του σε έργα του αντικειμένου του (ΑΠΕ ή εξοικονόμησης ενέργειας) κυρίως του 

ιδιωτικού τομέα, τα οποία θα υλοποιηθούν στα επόμενα 3 – 5 έτη και τα οποία έχουν εξασφαλισμένη 

χρηματοδότηση. 

 

στ. 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 εταιρία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, καθώς και η μητρική εταιρία και 

οι θυγατρικές της μητρικής εταιρίας, επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά 

στελέχη της εταιρίας. Η μητρική εταιρία συναλλάσσεται με τα συνδεδεμένα μέρη κατά τη συνήθη πορεία 

των εργασιών της, καθώς και τα συνδεδεμένα μέρη μεταξύ τους. 

 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα για το Α’ εξάμηνο του 2022 και 2021 απεικονίζονται στο ακόλουθο 

πίνακα : 
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ζ. Εργασιακά θέματα 

 

Η εταιρία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη διασφάλιση 

ότι διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές 

απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι 

υποχρεώσεις του.  

Προς τούτο γίνεται επιλογή έμπειρου ικανού, εχέμυθου και κατάλληλου προσωπικού για τις αντίστοιχες 

θέσεις των τμημάτων της εταιρίας.  

 

η. Περιβαλλοντικά θέματα 

 

Η εταιρία αποτελεί μια σύγχρονη επιχείρηση συνειδητοποιημένη περιβαλλοντικά. 

 

Μετά την κατασκευή των έργων του ομίλου, ακολουθεί διαμόρφωση του χώρου όπου λειτουργεί η 

μονάδα (επενδύσεις πρανών, δενδροφυτεύσεις, προσαρμογή κτιρίων στο φυσικό περιβάλλον κλπ.).       

 

Όλες οι εταιρείες του ενεργειακού τομέα του Ομίλου, υποχρεούνται να αποκαταστήσουν το φυσικό 

τοπίο, όπου εγκαθιστούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με το πέρας της εκμετάλλευσης η 

οποία διαρκεί τουλάχιστον 20 έτη, σύμφωνα με τις ληφθείσες άδειες από το κράτος. Για τον λόγο αυτό 

υπάρχει πρόβλεψη η οποία απεικονίζει τις απαιτούμενες δαπάνες για αποξήλωση του εξοπλισμού και 

διαμόρφωση του χώρου όπου αυτά είναι εγκατεστημένα, με τη χρήση της σημερινής τεχνολογίας και 

υλικών. 

 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε θυγατρικες επιχειρήσεις 0 96.240 0 121.516

Σε συγγενείς επιχειρήσεις 71.478 71.478 258.855 258.855

71.478 167.717 258.855 380.371

Από θυγατρικες επιχειρήσεις 0 317 0 7.500

Από συγγενείς επιχειρήσεις 15.600 15.600 0 0

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 22.500 14.400

15.600 15.917 22.500 21.900

Από θυγατρικες επιχειρήσεις 0 0 0 8.475

0 0 0 8.475

Από θυγατρικες επιχειρήσεις 0 1.465.852 0 2.451.491

Από συγγενείς επιχειρήσεις 466 466 0 71.852

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 345.941 345.941

466 1.466.318 345.941 2.869.284

Σε θυγατρικες επιχειρήσεις 0 0 0 31.371

Σε συγγενείς επιχειρήσεις 16.774 16.774 0 0

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 20.188 3.725

16.774 16.774 20.188 35.096

Απαιτήσεις 

Υποχρεώσεις 

2022 2021

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές παγίων & λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων 
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θ. Συναλλαγές με μέλη του Δ.Σ. 

 

Πληρωτέα υπόλοιπα προς Μέλη ΔΣ 

  30.06.2022 30.06.2021 

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 3.147,20 3.108,00 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΑΕ 41.982,47 88.917,47 

ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. 792,86 1.965,45 

ΔΕΛΤΑ ΑΠΕ ΑΕ 0 34.149,17 

ΣΥΝΟΛΑ 45.922,53 128.140,09 

 

ι. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της 30ης Ιουνίου του 2022. 

 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα τα οποία να έλαβαν χώρα μετά την 30.06.2022 και μέχρι 

την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Έκθεσης και τα οποία να είναι άξια ειδικής μνείας και αναφοράς 

στην παρούσα Έκθεση. Μοναδικό γεγονός άξιο λόγου είναι η εισαγωγή νέων νομοθετικών προβλέψεων 

από τους Ν.4951, Ν.4964 και Υ.Α.84014, τα αποτελέσματα όμως των οποίων θα γίνουν σταδιακά ορατά. 

 

Συμπέρασμα 

 

Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρίας και του ομίλου, κρίνεται ικανοποιητική και λαμβάνοντας υπόψη 

τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της περιόδου που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες, καθώς και το σχέδιο της Έκθεσης επισκόπησης ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που τέθηκαν υπόψη μας, 

εγκρίνουμε τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2022 έως και 30 

Ιουνίου 2022. 

 

Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

Μοσχάτο, 29/9/2022 

 

   Ο Πρόεδρος και Δ/νων  Σύμβουλος               Η Αντιπρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ                     ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 

 

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Τα μέλη  του Δ.Σ. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ 

 

         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΑΤΑΚΗΣ                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 
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ΙΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

Εισαγωγή 

 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» της 30ης Ιουνίου 2022 και τις σχετικές 

συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 

επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας χρηματοοικονομικής έκθεσης του 

Ν.3556/2007.  

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να 

εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση 

την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 

2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 

επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και 

συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 

αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά 

συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική εταιρική και 

ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 

 

 

Μακρής Δ. Σεραφείμ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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IV. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 

30.6.2022 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2022‐30.6.2022 είναι 

αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δέλτα Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία», κατά τη 

συνεδρίασή του την 29η Σεπτεμβρίου 2022.  

 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2022 ‐ 30.6.2022 είναι αναρτημένες στο 

διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deltatechniki.gr, όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση 

του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της 

συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα συνοπτικά 

χρηματοοικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά 

χρηματοοικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της χρηματοοικονομικής 

θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρίας και του Ομίλου σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 
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Α. Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος Α’ εξαμήνου 2022 

 

    ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σημείωση 30.06.2022 30.06.2021   30.06.2022 30.06.2021 

              

Πωλήσεις 23  5.241.978  4.617.947    2.839.916  2.191.784  

Κόστος πωλήσεων 24  (3.751.820) (3.030.222)   (2.185.384) (1.445.330) 

Μικτό Κέρδος   1.490.158  1.587.725    654.531  746.454  

              

Λοιπά έσοδα  25  578.581  166.471    430.009  2.825  

Έξοδα διοίκησης 23  (310.520) (291.009)   (138.459) (112.517) 

Έξοδα διάθεσης 23  (87.374) (79.782)   (34.733) (22.530) 

Λοιπά έξοδα    (1.081) (779.432)   0  (413) 

Αποτελέσματα Προ 

Φόρων Χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων 

  1.669.763  603.972    911.348  613.819  

Χρηματοοικονομικά  Έσοδα 

/(Έξοδα) 
26  (323.208) (427.868)   (151.637) (118.624) 

Κέρδη χρήσης προ φόρων   1.346.554  176.104    759.711  495.195  

Φόρος εισοδήματος 0  (305.915) (29.205)   (173.380) (122.557) 

Κέρδη χρήσης μετά φόρων   1.040.639  146.899    586.331  372.638  

 

 

Κέρδη που αναλογούν           
Στους Μετόχους της μητρικής εταιρείας 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

1.006.166  142.033    586.331  372.638  

Στις Μη ελέγχουσες συμμετοχές από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

34.475  4.867    0,00 0,00 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Β. Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2022 

 

      ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση   30/6/2022 31/12/2021   30/6/2022 31/12/2021 

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού               

Ασώματα πάγια στοιχεία 6    194.130  184.512    194.130  184.512  

Ενσώματα πάγια στοιχεία 7    16.138.958  16.694.449    1.460.731  1.532.944  

Δικαιώματα χρήσης παγίων     332.542  281.153    190.653  155.530  

Συμμετοχές σε θυγατρικές 4    1.750 1.750    5.895.601  5.890.601  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις     15.024  12.414    10.543  7.933  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     83.192  68.836    0  0  

Σύνολο      16.765.595  17.243.114    7.751.658  7.771.520  

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού               

Αποθέματα     551.205  302.509    359.604  96.949  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9    4.766.386  5.033.038    1.991.432  1.319.853  

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες     0  33.292    1.330.818  1.844.297  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα    4.233.227  2.397.931    2.465.473  930.408  

Σύνολο      9.550.818  7.766.770    6.147.328  4.191.507  

Σύνολο Ενεργητικού     26.316.413  25.009.884    13.898.985  11.963.027  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ               

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της μητρικής 

              

Μετοχικό κεφάλαιο     2.000.510  2.000.510    2.000.510  2.000.510  

Αποθεματικά     216.148  216.148    203.430  203.430  

Αποτελέσματα εις νέον     2.330.065  1.323.899    3.605.160  3.018.829  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές     380.754  341.279    0,00 0,00 

Σύνολο     4.927.477  3.881.836    5.809.100  5.222.769  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις               

Μακροπρόθεσμα δάνεια 10    10.908.491  10.920.527    5.003.234  4.272.856  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις μισθώσεων     264.526  257.963    131.694  129.803  

Λοιπές προβλέψεις     158.310  158.310    117.660  117.660  

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού     22.855  22.855    13.742  13.742  

Επιχορηγήσεις 11    4.815.916  4.963.759    57.788  59.967  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     859.912  761.319    193.897  193.881  

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων     17.030.010  17.084.733    5.518.016  4.787.909  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις               

Προμηθευτές      1.027.328  1.331.691    703.195  900.144  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 10    1.772.002  2.167.365    552.439  703.569  

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

12    1.557.596  542.261    1.316.235  348.635  

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος    2.000  2.000    0  0  

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων     4.358.927  4.043.317    2.571.870  1.952.348  

Σύνολο Υποχρεώσεων     21.388.937  21.128.050    8.089.885  6.740.257  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων     26.316.413  25.009.886    13.898.985  11.963.026  

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 



ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
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Γ. Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Α’ εξαμήνου 2022 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ                                                                                          

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Μερικό 

Σύνολο

Μη

ελέγχουσες

συμμετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 2.000.510 35.729 492.174 2.528.412 339.729 2.868.142

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/06/2021

Συνολικά έσοδα/(ζημιές) περιόδου 140.213 140.213 6.686 146.899

Μεταφορές 9.135 9.135,00

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2021 2.000.510 44.864 632.387 2.668.625 346.415 3.024.175

ΟΜΙΛΟΣ                                                                                          

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Μερικό 

Σύνολο

Μη

ελέγχουσες

συμμετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2022 2.000.510 216.148 1.323.899 3.540.557 341.279 3.881.836

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/06/2022

Συνολικά έσοδα/(ζημιές) περιόδου 1.006.166 1.006.166 34.475 1.040.641

Νέα θυγατρική εταιρεία (1η ενσωμάτωση) 5.000 5.000

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2022 2.000.510 216.148 2.330.065 4.546.723 380.754 4.927.476

ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                                       

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποθεματικά Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 2.000.510 34.257 2.666.680 4.701.447

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 

30/06/2021

Συνολικά έσοδα/(ζημιές) περιόδου 372.639 372.639

Μεταφορές 9.135 (9.135,00) 0

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2021 2.000.510 43.391 3.030.184 5.074.086

ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                                       

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποθεματικά Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2022 2.000.510 203.430 3.018.829 5.222.769

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 

30/06/2022

Συνολικά έσοδα/(ζημιές) περιόδου 586.331 586.331

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2022 2.000.510 203.430 3.605.160 5.809.100
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Δ. Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση ταμειακών ροών Α’ εξαμήνου 2022 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         

Κέρδη χρήσεως προ φόρων 1.346.554  176.104  759.711  495.196  

Πλέον/μείον προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις Ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων 566.245  612.242  82.966  78.896  

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων 40.811  25.288  32.310  16.763  

Προβλέψεις 47.382  0  47.382  0  

Τόκους και συναφή έσοδα (4.978) (1.014) (4.978) (56.150) 

Τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 328.186  428.882  156.614  118.624  

Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές 0  (210.773) 0  (229.227) 

Απόσβεση επιχορηγήσεων (147.843) (164.031) (2.179) (2.225) 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 2.176.358  866.698  1.071.828  421.877  

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 

        

(Αύξηση)/Μείωση σε Αποθέματα (248.696) (245.695) (262.655) (241.761) 

(Αύξηση)/Μείωση σε Απαιτήσεις  207.744  (463.734) (190.410) (128.380) 

Αύξηση/(Μείωση) σε Υποχρεώσεις 417.376  1.346.289  549.904  169.474  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις (2.610) (1.900) (35.842) (3.714) 

Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (5.756) 0  0  0  

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.544.416  1.501.658  1.132.825  217.496  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:         

(Αγορές)/πωλήσεις ενσώματων και ασωμάτων παγίων 
στοιχείων 

(20.371) (70.321) (20.370) (59.940) 

(Αγορές)/πωλήσεις ασώματων παγίων στοιχείων 0  (7.300) 0  0  

Είσπραξη επιχορηγήσεων 0  2.785.995  0  0,00 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 4.978  1.014  4.978  56.150  

(Αγορές) /πωλήσεις συμμετοχών 5.000  0  (5.000) 0  

Μεταβολή από συγχώνευση εταιρειών 0  0  0  (45.888) 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (10.393) 2.709.388  (20.393) (49.678) 

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες         

Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων (12.036) (3.559.782) 730.377  (174.437) 

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων (395.363) 87.937  (151.130) (95.038) 

Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων (28.318) (28.390) 0  0  

Τόκοι Πληρωθέντες (263.009) (428.882) (156.614) (118.624) 

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (698.726) (3.929.117) 422.633  (388.099) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων 1.835.296  281.929  1.535.065  (220.281) 

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 2.397.931  3.197.416  930.408  757.901  

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου 4.233.227  3.479.345  2.465.473  537.620  
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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V. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

2022 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

Ο όμιλος εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ είναι ένας ελληνικός όμιλος ο οποίος δραστηριοποιείται στον 

ενεργειακό, τεχνικό & εμπορικό κλάδο. Αναλυτικότερα, η δραστηριότητα του Ομίλου στον ενεργειακό 

& τεχνικό κλάδο αφορά στην κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων 

πηγών αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και άλλων σταθμών 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στον εμπορικό κλάδο ο Όμιλος ασχολείται με προϊόντα (μη 

καταναλωτικά) τα οποία σχετίζονται με τις ανωτέρω εφαρμογές ΑΠΕ αλλά και με μία ακόμα εξαιρετικά 

ανερχόμενη τεχνολογία ΑΠΕ & εξοικονόμησης ενέργειας του κτιριακού τομέα, τις αντλίες θερμότητας, 

στην οποία έχει μακροχρόνια εμπειρία. Η έδρα της Εταιρίας είναι στο Δήμο Μοσχάτου‐Ταύρου Αττικής 

(οδός Ποσειδώνος αρ.51). 

 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

  

α) Βάση Κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και 

του Ομίλου καλύπτουν την εξάμηνη περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022 και έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 

Αναφορά». Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν 

περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του 

ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  

 

β) Καταστατικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

είναι οι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 

Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι ενδιάμεσες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ και επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές 

στα αθροίσματα, των επισυναπτόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αναλύσεων, οφείλονται 

σε στρογγυλοποιήσεις. Οι λογιστικές αρχές βάση των οποίων συντάχθηκαν οι εν λόγω ενδιάμεσες 

συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021.  

H λεπτομερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι βασικές λογιστικές αρχές έχουν παρατεθεί στις 

ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση τα 

προβλεπόμενα από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Κατά συνέπεια η 

ανάγνωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου αναφοράς  θα πρέπει να γίνεται 

πάντοτε σε συνδυασμό με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021, ώστε να 

παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση. 

 

γ) Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
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Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη 

χρήση 2022, δεν έχουν επίδραση στις (ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ( ή της 

Εταιρείας). Ο Όμιλος (η Εταιρεία) δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που 

έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική 

εφαρμογή στη χρήση 2022. 

 

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 01/01/2022 ή μεταγενέστερα. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 

«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες 

Βελτιώσεις 2018 ‐ 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022). 

 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 

περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του 

Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των 

Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των 

απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

 

‐ Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 

3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές 

απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το 

κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια 

προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία 

αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

  

‐ Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 

Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την 

αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

 

‐ Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018‐2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις 

στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που 

συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 
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Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν 

έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί 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.  

 

- ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2023). 

 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 

αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 

ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle‐based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων 

των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που 

κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 

συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και 

κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική 

οντότητα στη  χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει 

και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. 

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν 

επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. 

Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων 

απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, 

καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για 

το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά 

την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. 

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 

έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

 

- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που 

αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να 

βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση 

στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις 

τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές 

πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

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

01/01/2023. 

 

- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: 

Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2023) 
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Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι 

οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής 

πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς 

αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με 

την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα του παρελθόντος. 

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 

έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

 

- Tροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις 

και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023). 

 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου 

να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που 

προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις 

οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση 

αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι 

τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες 

απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

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

01/01/2023. 

 

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

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023). 

 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο 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.. 

 

Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά 

ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως 

αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid‐19. 
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Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

- Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9. 

- Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2023) 

 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις 

απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται 

με τις προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της 

πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα». 

 

Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που 

θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Ο Όμιλος 

θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

  

α) Σημαντικές Λογιστικές Αρχές  

 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των  ενδιάμεσων ενοποιημένων και 

ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται αναλυτικά στις δημοσιευμένες 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 (Κεφάλαιο 3), όπου και παραπέμπουμε τον 

αναγνώστη.  

  

β) Σημαντικές λογιστικές κρίσεις εκτιμήσεις και παραδοχές  

 

Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει τις 

καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν 

λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται 

στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην 

προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή 

γεγονότων. 

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των 

οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τους 

επόμενους 12 μήνες έχουν ως κάτωθι:  

 

- Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος  και αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

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 

και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Για 

τον συνολικό προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Η τελική εκκαθάριση των φόρων 

εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός 

της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα 

φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσον θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. 

Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά 

αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και για αναβαλλόμενη 

φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. 

 

- Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος: O Όμιλος υποχρεούται να σχηματίσει πρόβλεψη έναντι 

των σχετικών υποχρεώσεων του για αποξήλωση του τεχνικού εξοπλισμού των αιολικών πάρκων και 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου που απορρέουν από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία 

ή από δεσμευτικές πρακτικές του Ομίλου. Η πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος αντανακλά την 

παρούσα αξία (βάση του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου), της κατά την ημερομηνία 

ισολογισμού υποχρέωσης αποκατάστασης μειωμένης με την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία των υλικών 

που εκτιμάται ότι θα αποξηλωθούν  και θα πωληθούν. Η εταιρία με βάση τις συνθήκες  που ίσχυαν κατά 

την 31.12.2021 διενήργησε πρόβλεψη αποξήλωσης. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 

ημερομηνία σύνταξης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και προσαρμόζονται προκειμένου να 

απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευτεί για την εκκαθάριση της 

υποχρέωσης αποξήλωσης και αποκατάστασης. Για το πρώτο εξάμηνο του 2022, δεν απαιτήθηκε να γίνει 

αναπροσαρμογή των προβλέψεων αυτών. 
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- Αποτίμηση αποθεμάτων: Τα αποθέματα αποτιμούνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της μέσης σταθμικής τιμής. Η 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία του Ομίλου 

και της Εταιρίας μείον τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Πρόβλεψη για βραδέως 

κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

 

- Απομειώσεις αξίας περιουσιακών στοιχείων και ανακτήσεις τους: Ο Όμιλος προβαίνει σε αξιολόγηση 

των τεχνολογικών, θεσμικών και χρηματοοικονομικών εξελίξεων ερευνώντας για ενδείξεις απομείωσης 

των πάσης φύσεως περιουσιακών του στοιχείων (παγίων, εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων, 

χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων κτλ) καθώς και αναστροφής τους. 

 

- Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού: Ο Όμιλος, με βάση το ΔΛΠ 19, υποχρεούται να  προβαίνει 

σε εκτιμήσεις των παραδοχών βάσει των οποίων υπολογίζεται αναλογιστικά η πρόβλεψη αποζημίωσης 

προσωπικού. Η εταιρία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη με βάση το Ν. 4093/2012 λόγω του μικρού 

αριθμού προσωπικού που έχει. Εκτιμούμε ότι το ποσό της ήδη σχηματισμένης πρόβλεψης είναι επαρκές 

και δεν υφίσταται η ανάγκη επιπλέον πρόβλεψης για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2022. 

  

- Αποσβέσεις παγίων: Ο Όμιλος, για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, επανεξετάζει την ωφέλιμη ζωή 

και την υπολειμματική αξία των ενσώματων και άυλων παγίων με γνώμονα τις τεχνολογικές, θεσμικές 

και χρηματοοικονομικές εξελίξεις, καθώς και την εμπειρία από την εκμετάλλευσή τους. 

 

- Αξιολόγηση συμβάσεων που εμπεριέχουν στοιχεία μίσθωσης: Στα πλαίσια συμβάσεων πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας που συνάπτει ο Όμιλος με εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ο Όμιλος 

αναλαμβάνει τη δέσμευση να πωλήσει το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από μια 

συγκεκριμένη εγκατάσταση. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΔΔΠΧΑ 4 «Προσδιορίζοντας κατά πόσο 

μια σύμβαση περιλαμβάνει μια μίσθωση» ο Όμιλος εξετάζει τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας προκειμένου να αξιολογήσει εάν αυτές εμπεριέχουν στοιχεία μίσθωσης ώστε να αναγνωρίσει 

τις σχετικές εισπράξεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις». Στοιχεία μίσθωσης θεωρείται ότι 

εμπεριέχονται σε μια σύμβαση όταν το σύνολο της παραγωγής ενός συγκεκριμένου αιολικού πάρκου 

πωλείται στον πάροχο και η συμβατική τιμή δεν είναι ούτε σταθερή ούτε αντιπροσωπεύει την τρέχουσα 

τιμή της αγοράς κατά το χρόνο παραγωγής. Η εκτίμηση των εσόδων μίσθωσης, τα οποία αναγνωρίζονται 

με την ευθεία μέθοδο εξαρτάται από την μελλοντική παραγωγή του πάρκου σύμφωνα με την 

δυναμικότητά του και τις ανεμολογικές μετρήσεις.  

 

- Απόκτηση εταιρίας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας και της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των αποκτηθέντων ενσώματων 

και ασωμάτων περιουσιακών στοιχείων απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων. Μελλοντικά γεγονότα θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές στις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τον Όμιλο, οι οποίες 

θα μπορούσαν να έχουν επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση του Ομίλου. 
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4.  ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ  

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το σύνολο των συμμετοχών της μητρικής εταιρίας 

«ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία η Εταιρία 

συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις  άμεσες και έμμεσες κατά την 30.06.2022.  Σύμφωνα με το επίπεδο 

ενοποίησής τους διακρίνονται ως εξής: 

 

 
 

«ΔΕΛΤΑ ΑΠΕ» : ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  

 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον ενεργειακό, τεχνικό & εμπορικό κλάδο. Αναλυτικότερα, η 

δραστηριότητα του Ομίλου στον ενεργειακό & τεχνικό κλάδο αφορά στην κατασκευή, συντήρηση και 

εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, 

φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και άλλων σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στον 

εμπορικό κλάδο ο Όμιλος ασχολείται με προϊόντα (μη καταναλωτικά) τα οποία σχετίζονται με τις 

ανωτέρω εφαρμογές ΑΠΕ αλλά και με μία ακόμα εξαιρετικά ανερχόμενη τεχνολογία ΑΠΕ & 

εξοικονόμησης ενέργειας του κτιριακού τομέα, τις αντλίες θερμότητας, στην οποία επίσης ο Όμιλος έχει 

μακροχρόνια εμπειρία.  

 

Η κατανομή των πωλήσεων της Εταιρίας και του Ομίλου ανά κλάδο παρουσιάζεται στην σημείωση 13. 

 

6.  ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  

Τα ασώματα πάγια περιλαμβάνουν software και λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία 

αυξήθηκα το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατά 15.488 €. 

 

  

30/6/2022 31/2/2021 30/6/2022 31/2/2021

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΑΕ 100,00% 0,00% ΝΑΙ ΟΛΙΚΗ 100,00% 100,00% 689.000 689.000
ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ ΑΕ 100,00% 0,00% ΝΑΙ ΟΛΙΚΗ 100,00% 100,00% 4.355.600 4.355.600

ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ 98,89% 1,11% ΝΑΙ ΟΛΙΚΗ 100,00% 100,00% 613.111 613.111

TRIATHLON ENERGY Ε.Π.Ε. 50,00% 50,00% ΝΑΙ ΟΛΙΚΗ 100,00% 100,00% 27.000 27.000

HER ENERGY Ε.Π.Ε. 50,00% 50,00% ΝΑΙ ΟΛΙΚΗ 50,00% 50,00% 1.200 1.200

ΔΕΛΤΑ ΑΠΕ (Πρώην GUIGAN) 97,50% 2,50% ΝΑΙ ΟΛΙΚΗ 100,00% 100,00% 202.940 202.940

ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΙΚΕ 35,00% 0,00% ΌΧΙ - 35,00% 0,00% 1.750 1.750

ΡΟΥΣΣΟ STORAGE ΙΚΕ 50,00% 50,00% ΝΑΙ ΟΛΙΚΗ 50,00% 0,00% 5.000 0

ΣΥΝΟΛΑ 5.895.601 5.890.601

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μέτοχος ΔΕΛΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΗ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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7. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  

Στα ενσώματα περιλαμβάνονται πάγια, κατά την 30η Ιουνίου 2022, που αφορούν Εγκαταστάσεις 

Δικτύων Διανομής που κατασκευάστηκαν από την Εταιρία και όπως προβλέπεται από συμβάσεις με το 

ΔΕΔΔΗΕ, μεταβιβάζονται σε αυτόν, άνευ ανταλλάγματος, κατά την έναρξη λειτουργίας του κάθε 

σταθμού ΑΠΕ. Παρά ταύτα, και μετά την μεταβίβασή τους, οι εγκαταστάσεις αυτές θα συνεχίσουν να 

εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν, δηλαδή την πώληση της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας στο ΔΕΔΔΗΕ και στο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ, 

παραμένοντας στην αποκλειστική χρήση της Εταιρίας και ως εκ τούτου, το αναπόσβεστο κόστος, κατά 

την ημερομηνία της μεταβίβασης, θα συνεχίσει να αποσβένεται, όπως και προηγουμένως, μέχρι την 

εξάντληση της 20ετούς περιόδου απόσβεσης των Αιολικών Πάρκων. Στο «Μηχανολογικό εξοπλισμό» 

περιλαμβάνονται ανεμογεννήτριες Αιολικών Πάρκων, φωτοβολταϊκά πάνελ κ.λ.π. τα οποία έχουν 

ενεχυριαστεί σε τράπεζες για εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων. 

 

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου 01/01/2022‐01/06/2022, Ο Όμιλος είχε προσθήκες ποσού 4.883 € 

πληροφοριακού εξοπλισμού και οι αποσβέσεις σε βάρος των αποτελεσμάτων του Ομίλου ανήλθαν σε 

554.286 €. 

 

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

 

Ο Όμιλος, στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, συμμετείχε στη Ίδρυση και Σύσταση δύο 

νέων  εταιρειών: 

 

‐ την «Αιολική Σύρου ΙΚΕ», η οποία συστάθηκε στις 06/10/2021 και  συμμετέχει η Δέλτα Τεχνική ΑΕ με 

ποσοστό 35%. Η Αιολική Σύρου ΙΚΕ έχει ως σκοπό την υλοποίηση δύο μικρών αιολικών σταθμών στο 

νησί της Σύρου, συνολικής ισχύος 6MW. Για την υλοποίηση του  σκοπού της έχει υποβάλλει και τις 

σχετικές αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγού ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας. To ύψος των εν λόγω επενδύσεων θα ανέλθει σε 10 εκατ.€ περίπου. 

‐ την «ΡΟΥΣΣΟ STORAGE IKE», η οποία συστάθηκε στις 09/02/2022 και συμμετέχει η Δέλτα Τεχνική με 

ποσοστό 50%. Η ΡΟΥΣΣΟ STORAGE IKE, έχει υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύο αιτήσεις 

για χορήγηση αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 

περίπου 100MW. Η υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, συνολικού ύψους της τάξης των 60 

εκατ.€ και αναμένεται να υλοποιηθεί τα έτη 2024‐2025. 

 

Για την σύνθεση του Ομίλου παραπέμπουμε στη σημείωση 4 της παρούσης. 

 

9. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

  

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις την 30η Ιουνίου 2022, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

αναλύονται ως εξής:  
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Στις ως άνω εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από πελάτες Ενεργειακού τομέα 

την 30 Ιουνίου 2022 τα οποία είναι εκχωρημένα σε τράπεζες ως εξασφάλιση των χορηγηθέντων 

μακροπρόθεσμων δανείων για την χρηματοδότηση κατασκευής των Αιολικών Πάρκων. 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καλύπτουν ανείσπρακτα υπόλοιπα εμπορικών απαιτήσεων  

πέραν του έτους. 

  
 

α) To κονδύλι «Προκαταβολές σε Προμηθευτές» αφορά προκαταβολές που έχουν δοθεί σε 

προμηθευτές για την υλοποίηση νέων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 40 MW, φωτοβολταικών 

πάρκων ισχύος 13 MW και την κατασκευή υποσταθμού 150 KV. 

β) To κονδύλι «Ελληνικό Δημόσιο‐Λοιπές απαιτήσεις»  τόσο στην εταιρία όσο και στον όμιλο, αφορά  

απαίτηση από  επιστροφή  Φ.Π.Α. 

γ) Το κονδύλι "Έξοδα επομένων χρήσεων" τόσο στην εταιρία, όσο και στον όμιλο αφορά σε  

προπληρωμένα έξοδα. 

δ) Το κονδύλι «Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις» αφορά την απαίτηση από εγκεκριμένη επιχορήγηση. 

Κατά το α εξάμηνο του 2021 εισπράχθηκε το 50% της απαίτησης και απομένει για είσπραξη το υπόλοιπο 

ποσό, που εκτιμάται να εισπραχθεί έως το τέλος Οκτωμβρίου του 2022 

 

 

 

 

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021

Εμπορικές Απαιτήσεις 1.435.586 1.238.562 1.010.344 502.757

Λοιπές Απαιτήσεις 3.330.800 3.794.476 981.088 817.096

Σύνολο 4.766.386 5.033.038 1.991.432 1.319.853

0 0 0 (0)

Εμπορικές Απαιτήσεις 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021

Πελάτες 1.370.302 1.142.251 1.022.353 561.236

Επιταγές Εισπρακτέες 123.763 154.790 46.470 0

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (58.479) (58.479) (58.479) (58.479)

Σύνολο 1.435.586 1.238.562 1.010.344 502.757

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπές Απαιτήσεις 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021

Προκαταβολές σε Προμηθευτές 693.762 555.543 692.738 554.533

Ελληνικό Δημόσιο λοιπές απαιτήσεις 43.871 74.158 608 608

Έξοδα επόμενων χρήσων 98.505 159.022 74.451 87.655

Δουλευμένα έσοδα 598 1.948 0 0

Δανεισμός προς τρίτους 180.000 174.300 180.000 174.300

Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις 2.279.900 2.279.900 0 0

Λοιπές Απαιτήσεις κατά Λοιπών 

Συνδεδεμένων 0 0 33.292 0

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 34.164 549.605 0 0

Σύνολο 3.330.800 3.794.476 981.088 817.096

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
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10. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

  

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καλύπτουν κυρίως τις 

ανάγκες ανάπτυξης των Αιολικών Πάρκων του ενεργειακού κλάδου του Ομίλου και αναλύονται ως εξής:  

 

 
 

Το σύνολο του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου έχει συναφθεί στην Ελλάδα και είναι σε Ευρώ.  

Το σύνολο των τόκων των ανωτέρω δανείων του Ομίλου για το A’ εξάμηνο του 2022 και για το αντίστοιχο 

του 2021 ήταν 162.819€ και 356.353€ αντίστοιχα. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η εύλογη αξία των ανωτέρω 

δανείων δεν διαφοροποιείται σημαντικά από την λογιστική τους αξία. 

 

Προς εξασφάλιση όλων των δανείων του Ομίλου εκχωρήθηκαν στις δανείστριες τράπεζες οι απαιτήσεις 

από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ ή στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Στα πλαίσια αυτής της μορφής χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις του Ομίλου τηρούν μια σειρά 

δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεων.  

 

Τα Βραχυπρόθεσμα δάνεια στις ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου αφορούν τραπεζικές χορηγήσεις τακτής λήξης τα οποία 

ανανεώνονται ανάλογα με τις ανάγκες. Τα αντληθέντα ποσά χρησιμοποιούνται κυρίως για να καλύψουν 

την ανάγκη ρευστότητας της μητρικής και των θυγατρικών της.  

Προς εξασφάλιση των βραχυπρόθεσμων δανείων του Ομίλου δόθηκαν στις δανείστριες τράπεζες 

προσωπικές διασφαλίσεις και  από τους μετόχους την Μητρικής. 

 

 

  

Μακροπρόθεσμα δάνεια 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021

Ομολογιακά δάνεια 9.411.543 9.939.756 3.717.000 3.717.000

Τραπεζικά δάνεια 1.357.352 833.557 1.146.637 414.489

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 139.596 147.213 139.596 141.367

Σύνολο 10.908.491 10.920.526 5.003.233 4.272.856

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021

Μακροπρόθεσμες δανειακές 

Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 

χρήση

1.673.305 2.029.633 552.439 703.569

Τραπεζικά δάνεια 56.715 55.750 0 0

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς 

Λοιπές Συνδεδεμένες & Λοιπά Μέρη
41.982 81.982 0 0

1.772.002 2.167.365 552.439 703.569

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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11. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Οι επιχορηγήσεις την 30η Ιουνίου 2022, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:  

 

 
 

Οι επιχορηγήσεις αφορούν κρατικές επιδοτήσεις για την ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων και αποσβένονται 

στη κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που αφορούν, σύμφωνα με τον ρυθμό απόσβεσης των 

παγίων που επιδοτούνται.  

 

 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την 30η Ιουνίου 2022, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

αναλύονται ως εξής:  

 
 

Το κονδύλι «Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών» αφορά ληφθείσες  προκαταβολές από έξι πελάτες κυρίως 

για τα έργα στην Ανδραβίδα, Ηλείας καθώς και για το έργο για τον υποσταθμό Κοζάνης. 

 

  

1/1/2022- 

30/06/2022

01/01/2021-

31/12/2021

1/1/2022- 

30/06/2022

01/01/2021-

31/12/2021

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 4.963.760 5.259.478 59.967 64.356

Μεταφορά αναλογίας της περιόδου 

στα αποτελέσματα (147.843) (295.718) (2.179) (4.389)

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 4.815.916 4.963.760 57.788 59.967

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021

Πιστωτικά  υπόλοιπα πελατών 871.487 989 871.487 989

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Λοιπές 

Συνδεδεμένες & Λοιπά Μέρη (3.367) 14.918 (3.367) 6.216

Υποχρέωση Φόρου εισοδήματος 182.906 70.683 146.713 43.060

Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές 33.356 51.026 22.240 46.411

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 18.698 26.447 13.754 17.678

Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα 120.469 78.306 55.292 7.821

Πρόβλεψη εγγύησης για καλή εκτέλεση έργου 0 0 0 0

Υποχρεώσεις για ΦΠΑ 95.485 34.560 47.132 0

Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης  139.862 87.208 110.782 63.151

Μερίσματα, προμερίσματα και άλλα συναφή 53.698 164.082 53.698 164.082

Φόρος Εισοδήματος 48.141 14.158 0

Λοιπές υποχρεώσεις (3.139) (117) (1.495) (774)

Σύνολο 1.557.596 542.260 1.316.235 348.635

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
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13. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των πωλήσεων ανά κλάδο για το πρώτο εξάμηνο του 2022 και του 2021 

αντίστοιχα: 

 

 
 

14. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

 

Το κόστος πωλήσεων, τα έξοδα διοίκησης την 30η Ιουνίου 2022 και 30η Ιουνίου 2021, στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:  

 

 
 

 

 

  

01/01/2022-

30/06/2022

01/01/2021-

30/06/2021

01/01/2022-

30/06/2022

01/01/2021-

30/06/2021

Ενεργειακός Κλάδος 1.755.803 1.779.942 236.599 249.157

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 940.639 961.758 0 0

Λοιπά έσοδα 2.400 13.064 60.180 79.444

Κλάδος τεχνικών έργων 2.543.136 1.863.183 2.543.136 1.863.183,00

5.241.978 4.617.947 2.839.916 2.191.784

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1/2022- 

30/06/2022

1/1/2021- 

30/06/2021

1/1/2022- 

30/06/2022

1/1/2021- 

30/06/2021

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (306.559) (233.647) (223.655) (382.045)

Αμοιβές και Παροχές τρίτων (792.275) (514.129) (465.346) 0

Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων(607.312) (637.529) (115.276) (95.658)

Φόροι‐τέλη (26.649) (75.655) (4.615) (34.447)

Διάφορα έξοδα (692.978) (619.966) (624.681) (561.426)

Κόστος αποθεμάτων (1.723.942) (1.320.088) (925.002) (506.801)

(4.149.715) (3.401.014) (2.358.576) (1.580.377)

Οι ανωτέρω κατείδος δαπάνες κατανεμήθηκαν σε

 

1/1/2022- 

30/06/2022

1/1/2021- 

30/06/2021

1/1/2022- 

30/06/2022

1/1/2021- 

30/06/2021

Κόστος πωλήσεων (3.751.820) (3.030.222) (2.185.384) (1.445.330)

Έξοδα διοίκησης (310.520) (291.009) (138.459) (112.517)

Έξοδα διάθεσης (87.374) (79.782) (34.733) (22.530)

Σύνολο (4.149.715) (3.401.013) (2.358.577) (1.580.377)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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15. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  

  

Τα Λοιπά έσοδα  της χρήσεως, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις την 30η Ιουνίου 2022 και 30η 

Ιουνίου 2021, αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η Εταιρία έλαβε αποζημίωση ύψους 400.000€ στα πλαίσια τροποποίσης  

σύμβασης εμπορικής συνεργασίας. 

 

16. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις την 30η Ιουνίου 2022 και 30η 

Ιουνίου 2021, αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

17. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

  

Οι συναλλαγές της Εταιρίας και του Ομίλου με συνδεμένα μέρη για την περίοδο 01/01 ‐ 30.06.2022 

και 01/01‐30.06.2021, καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν προκύψει 

από τέτοιες συναλλαγές κατά την 30.06.2022 και 30.06.2021, έχουν ως εξής:  

 

01/01/2022-

30/06/2022

01/01/2021-

30/06/2021

01/01/2022-

30/06/2022

01/01/2021-

30/06/2021

Απόσβεση επιχορηγήσεων 147.843 164.031 2.179 0

Λοιπά διάφορα έσοδα 430.738 2.440 427.830 2.825

Σύνολο 578.581 166.471 430.009 2.825

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

30/6/2022 30/6/2021 30/06/2022 30/6/2021

Τρέχων φόρος εισοδήματος (238.976) (175.943) (173.365) (175.943)

Αναβαλλόμενη φορολογία χρήσης                                               (66.939) 146.738 (15) 53.386

(305.915) (29.205) (173.380) (122.557)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
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Συναλλαγές με μέλη του Δ.Σ. 

 

 

 

 

18. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ  

 

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. 

Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές πρόσθετοι φόροι και 

προσαυξήσεις. 

Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να 

συμψηφίσουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη για διάστημα πέντε ετών από το έτος που προέκυψαν.  

Η μητρική εταιρεία, ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Κατά την 

ημερομηνία της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

των εταιρειών του Ομίλου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε θυγατρικες επιχειρήσεις 0 96.240 0 121.516

Σε συγγενείς επιχειρήσεις 71.478 71.478 258.855 258.855

71.478 167.717 258.855 380.371

Από θυγατρικες επιχειρήσεις 0 317 0 7.500

Από συγγενείς επιχειρήσεις 15.600 15.600 0 0

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 22.500 14.400

15.600 15.917 22.500 21.900

Από θυγατρικες επιχειρήσεις 0 0 0 8.475

0 0 0 8.475

Από θυγατρικες επιχειρήσεις 0 1.465.852 0 2.451.491

Από συγγενείς επιχειρήσεις 466 466 0 71.852

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 345.941 345.941

466 1.466.318 345.941 2.869.284

Σε θυγατρικες επιχειρήσεις 0 0 0 31.371

Σε συγγενείς επιχειρήσεις 16.774 16.774 0 0

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 20.188 3.725

16.774 16.774 20.188 35.096

Απαιτήσεις 

Υποχρεώσεις 

2022 2021

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές παγίων & λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων 

30/6/2022 30/6/2021

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 3.147,20 3.108,00

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΑΕ 41.982,47 88.917,47

ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Α.Ε.
792,86 1.965,45

ΔΕΛΤΑ ΑΠΕ ΑΕ 0 34.149,17

ΣΥΝΟΛΑ 45.922,53 128.140,09

Πληρωτέα υπόλοιπα προς Μέλη ΔΣ



 ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
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19. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

 

Ο όμιλος είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της 

αγοράς (διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), 

πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του ομίλου 

στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του ομίλου 

που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση 

στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του Ομίλου. Η 

διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:  

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του ομίλου,  

 σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για 

την μείωση των κινδύνων και 

 εκτέλεση / εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της 

διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.  

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 

δικαιώματα υπερανάληψης σε τράπεζες, βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής 

ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην χρηματαγορά, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές, δάνεια από 

και προς τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες, επενδύσεις σε μετοχές, 

μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις από μισθώσεις.   

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Συναλλαγματικός είναι ο κίνδυνος, όπως η εύλογη αξία ή μελλοντικές ταμειακές ροές ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου θα υπόκεινται σε διακύμανση λόγω μεταβολών στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες. Αυτό το είδος κινδύνου μπορεί να προκύψει, για τον Όμιλο, από συνομολογημένες σε ξένο 

νόμισμα συναλλαγές, με χώρες εκτός Ευρωζώνης και χώρες που δεν έχουν συνδέσει το νόμισμά τους 

με το ευρώ. Οι συναλλαγές αφορούν κυρίως σε αγορές παγίων και αποθεμάτων, σε εμπορικές 

πωλήσεις, επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, σε δανεισμό, καθώς και σε 

καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού. Ο Όμιλος δεν δραστηριοποιείται σε 

ξένες αγορές (εκτός ζώνης Ευρώ) ούτε διατηρεί στοιχεία του ισολογισμού του σε άλλα νομίσματα, κατά 

συνέπεια δεν είναι εκτεθειμένος σε τέτοιου είδους κινδύνους. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ 

Την 31.12.2021 έχουν 

παραγραφεί έως και το 2015

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2016‐2021 4/10/2990

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΑΕ 2016‐2021 1/10/2010

ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2016‐2021 18/12/2007

ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ 2016‐2021 25/11/2009

TRIATHLON ENERGY ΕΠΕ 2016‐2021 25/11/2009

HER ENERGY ΕΠΕ 2016‐2021 25/11/2009

GUIGAN ΑΠΕ ΟΕ 2016‐2021 3/4/2007

ΡΟΥΣΣΟΣ STORAGE IKE 9/2/2022
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ  

Οι μεσο‐βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συναρτώνται από κυμαινόμενα επιτόκια 

βάσης ή περιθωρίου στο σύνολο τους. Κατά συνέπεια η μεταβολή των επιτοκίων αυτών που μπορεί να 

οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα αποτελεί ένα κίνδυνο για τον Όμιλο. Και ο μακροπρόθεσμος 

δανεισμός του Ομίλου εξαρτάται (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) από κυμαινόμενα επιτόκια, όμως ο 

Όμιλος εάν εντοπίσει σημαντικούς σε μέγεθος κινδύνους σε αυτό το επίπεδο είναι πιθανό να προβεί στη 

διασφάλιση της θέσης του. Όσο αφορά καταθέσεις, ο Όμιλος δεν διατηρεί σημαντικά ποσά πέραν των 

απαιτούμενων για την εξασφάλιση της βραχυπρόθεσμης ρευστότητάς του και άρα δεν επηρεάζεται από 

διακυμάνσεις των επιτοκίων καταθέσεων. Δεσμευμένες καταθέσεις που ενδεχομένως διατηρούν 

θυγατρικές του για την εξασφάλιση των αναγκών εξυπηρέτησης δανειακών τους υποχρεώσεων δεν 

εκτοκίζονται. 

Έτσι το 80% του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου αναφέρεται σε δάνεια κυμαινόμενου 

επιτοκίου με βάση κατά περίπτωση το euribor. Για το μεγαλύτερο τμήμα του εν λόγω δανεισμού, 

υφίσταται σε ισχύ συμβόλαιο ασφάλισης επιτοκίου. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ  

Ο Όμιλος, δεν εκτίθεται ιδιαίτερα σε κίνδυνο αγοράς.  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

Πιστωτικός είναι ο κίνδυνος του ότι το αντισυμβαλλόμενο μέρος σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο θα 

προκαλέσει ζημία στο άλλο μέρος αποτυγχάνοντας να εξοφλήσει την σχετική υποχρέωση. 

Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του και ενσωματώνει τις προκύπτουσες πληροφορίες στον 

πιστωτικό του έλεγχο.  

Το σύνολο των απαιτήσεων του ενεργειακού κλάδου αφορά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στο 

εσωτερικό (συμπεριλαμβανομένων του ΛΑΓΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ).  

Ο Όμιλος παραδοσιακά, λόγω της φύσεως των εργασιών του, δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό 

κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις, εκτός από ενδεχόμενες καθυστερήσεις των εισπράξεων από τον 

ΛΑΓΗΕ, που όμως τις έχει περιορίσει σημαντικά μετά την εφαρμογή του Ν.4254/14.  

 Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα χρηματικά διαθέσιμα, καθώς και για τις λοιπές απαιτήσεις είναι αμελητέος 

δεδομένου ότι οι συναλλασσόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες με υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή 

διάρθρωση, το δημόσιο ή εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι.  

Η διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία για τα 

οποία έχουν σχηματισθεί οι απαραίτητες απομειώσεις είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας. 

 Τα ποσά που αντιπροσωπεύουν την μέγιστη έκθεση στον κίνδυνο αυτό στο τέλος της τρέχουσας και της 

συγκριτικής περιόδου είναι η τρέχουσα αξία αυτών των κονδυλίων στις αντίστοιχες περιόδους. Ο 

μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος της εταιρίας είναι η έλευση της πιθανότητας χρεοκοπίας του 

αντισυμβαλλόμενου. 

Δεν υφίστανται την 30.06.2022 εγγυήσεις και πιστωτικές αναβαθμίσεις (credit enhancements) για την 

εξασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου των ανωτέρω απαιτήσεων, τόσο για την Εταιρία όσο και για τον 

Όμιλο.  

Δεν υφίστανται την 30.06.2022 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση, τόσο για την Εταιρία 

όσο και για τον Όμιλο.  

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  
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Ο Όμιλος της ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας του με προσεκτική 

παρακολούθηση των χρεών των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης 

και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται  

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 εταιρία 

διατηρεί μετρητά και διαθέσιμα σε τράπεζες για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περίοδο έως 30 

ημερών περίπου. Τα κεφάλαια για τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας καλύπτονται από το 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό της εταιρίας. 

 

 

20. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

  

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

 

 να εξασφαλίσει την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going‐concern)  

 να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες 

αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου 

 να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις αναφορικά με ορισμένες δανειακές συμβάσεις  

 να εξασφαλίσει την τήρηση των ελαχίστων ορίων που θέτει η νομοθεσία αναφορικά με την 

ανάληψη εργοληπτικών κατασκευών  

  

Ο Όμιλος 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.  

  

Ο Όμιλος 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 ο 

Όμιλος παρακολουθεί τον δείκτη Τραπεζικός Δανεισμός προς Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων. 

Ως Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων ορίζει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, του τραπεζικού 

δανεισμού, η αποπληρωμή των οποίων έπεται της εξυπηρέτησης του πρωτογενούς χρέους των 

αντίστοιχων Αιολικών Πάρκων και διενεργείται μόνο στο βαθμό που υπάρχουν οι απαιτούμενες 

αποδόσεις από την λειτουργία τους, των κρατικών επιχορηγήσεων μειωμένο κατά το ποσό των 

ταμειακών διαθεσίμων που δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισμό χρήσης ή δέσμευση.  

 

  



ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
 Σημειώσεις επί των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου, 
της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2022 – 30 Ιουνίου 2022 (ποσά σε ευρώ) 

 

39 
 

Ο δείκτης κατά το τέλος της περιόδου 30.06.2022 και κατά την αντίστοιχη  προηγούμενη περίοδο  έχει 

ως εξής:   

 
 

Ο Όμιλος έχει ικανοποιήσει όλες τις σημαντικές συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

δανειακές συμβάσεις. 

  

21. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ  

 

 Σε ασφάλεια δανείου υπέρ Τραπεζών έχουν δοθεί διάφορα ενέχυρα. Κατά την περίοδο του πρώτου 

εξαμήνου του 2022, δεν έγινε καμία μεταβολή επί των ενεχύρων αυτών, τα οποία παρουσιάζονται 

αναλυτικά στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2021.  

 

22. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

 

Η Εταιρία, το Α’ εξάμηνο του 2022 : 

1. Ξεκίνησε, ως κεντρικός εργολάβος, την κατασκευή Φ/Β πάρκου ισχύος 13 MW. 

2. Ξεκίνησε επίσης ως κεντρικός εργολάβος, την κατασκευή υποσταθμού υψηλής τάσης 150 kV, 

δυναμικότητας 110MW. 

3. Συνέχισε κανονικά την κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 40MW με υποσταθμό 150kV 

δυναμικότητας 100MW. 

4. Συνέταξε και έθεσε σε εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας προκειμένου να διασφαλίσει ότι το 

αυξανόμενο προσωπικό της και κύκλος δραστηριοτήτων της θα συνεχίσουν να κινούνται εντός των 

πλαισίων της εταιρικής ταυτότητας. 

5. Συνέχισε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στη συνεχιζόμενη πρόκληση της πανδημίας του κορωνοϊού, και 

διατηρεί τις διάφορες δράσεις αντιμετώπισης της κρίσης με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της 

υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων της. 

6. Αύξησε περαιτέρω το προσωπικό της προκειμένου να αντεπεξέλθει στο αυξημένο ανεκτέλεστο 

εργασιών της. 

7. Υπέβαλε μέσω θυγατρικών της, αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

συνολικής ισχύος 200MW περίπου 

8. Υπέγραψε σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με την εταιρία Mitsubishi Electric Europe B.V. Italian 

Branch, για την προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας για κτίρια. 

 

23. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30η Ιουνίου του 2022 και την 30η Ιουνίου του 2021 

αντίστοιχα είναι: 

Απασχολούμενο προσωπικό την 30.06.2022: Ομίλου 27 άτομα. Εταιρίας 22 άτομα. 

Ποσά σε € 30/6/2022 30/6/2021

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.927.477 3.024.175

Τραπεζικός Δανεισμός 12.945.019 14.635.419

Επιχορηγήσεις 4.815.916 5.095.446

Μετρητά και καταθέσεις (4.233.227) (3.479.343)

Κεφάλαια 18.455.184 19.275.697

Τραπεζικός Δανεισμός/Σύνολο 

απασχολούμενων κεφαλαίων 70% 76%

ΟΜΙΛΟΣ
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Απασχολούμενο προσωπικό την 30.06.2021 : Ομίλου 19 άτομα. Εταιρίας 12 άτομα. 
 

24. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

Τα κέρδη ανά μετοχή αναλύονται ως εξής:  
 

 
 

25. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής : 

 

 

30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021

Κέρδη χρήσης μετά φόρων που αναλογούν 

στους μετόχους της μητικής (1)
1.006.166 142.033 586.331 372.638

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε 

κυκλοφορία (2)
200.051 200.051 200.051 200.051

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 

(1)/(2)
5,03 0,71 2,93 1,86

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ -ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 30/6/2022 31/12/2021

Ε/Ε ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 7.744,35 7.744,35

Ε/Ε SENTRY ‐ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 21.788,00 21.788,00

Ε/Ε ΚΑΣΤΑΝΕΡΗ ‐ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 11.550,00 11.550,00

Ε/Ε ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  ΛΗΞΗ 11/5/2023 9.066,00 9.066,00

Ε/Ε ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ_ΤΕΡΝΑ BRANCH GREECE 0,00 12.997,00

Ε/Ε ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ_ΤΕΡΝΑ BRANCH ALBANIA 0,00 17.128,00

Ε/Ε ΛΑΡΥΜΝΑ ‐ ΑΔΜΗΕ 333.550,00 333.550,00

Ε/Ε ΚΑΡΥΣΤΟΣ – ΔΑΠΕΕΠ 0,00 4.198,42

Ε/Ε ΔΥΣΤΟΣ – ΔΕΔΔΥΕ 0,00 4.198,42

Ε/Ε ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΑΕ 163.000,00 163.000,00

Ε/Ε ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΕΛΛΑΣ ΑΕ 1.108.950,20 1.108.950,20

Ε/Ε ΜΠΡΑΓΡΑΙΪΚΑ ‐ ΡΑΕ 1.085.000,00 0,00

Ε/Ε ΛΑΡΥΜΝΑ ‐ ΡΑΕ 472.500,00 0,00

Ε/Ε ΛΑΡΥΜΝΑ ‐ ΡΑΕ 51.625,00 0,00

Ε/Ε ΜΥΗΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΕ ‐ ΡΑΕ 47.250,00 0,00

Ε/Ε ΟΣΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α ‐ ΡΑΕ 119.000,00 0,00

Ε/Ε ΑΙΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΑΕ ‐ ΡΑΕ 105.000,00 0,00

Ε/Ε ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ‐ ΡΑΕ 52.605,00 0,00

Ε/Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ‐ ΡΑΕ 210.000,00 0,00

Ε/Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ‐ ΡΑΕ 210.000,00 0,00

Ε/Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ‐ ΡΑΕ 210.000,00 0,00

Ε/Ε ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΑΕ ‐ ΡΑΕ 105.000,00 0,00

Ε/Ε ΚΩΠΑΪΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ ‐ ΡΑΕ 87.500,00 0,00

Ε/Ε ΚΩΠΑΪΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ ‐ ΡΑΕ 87.500,00 0,00

Ε/Ε KIEFER TEK ΕΠΕ 400.717,50 0,00

E/E KIEFER TEK ΕΠΕ 400.717,50 0,00

Ε/Ε ΛΑΡΥΜΝΑ ‐ ΔΑΠΕΕΠ 866.250,00 0,00

Ε/Ε NATIONAL ENERGY 697.020,00 0,00

                                              ΣΥΝΟΛΟ 6.908.075,55 1.738.731,39

ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ -ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 30/6/2022 31/12/2021

Ε/Ε AVAX ‐ TERNA 20.632,50 20.632,50

ΣΥΝΟΛΟ 20.632,50 20.632,50



ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
 Σημειώσεις επί των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου, 
της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2022 – 30 Ιουνίου 2022 (ποσά σε ευρώ) 
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Εκ των ανωτέρω Ε/Ε, για τμήμα τους με σήμανση «ΡΑΕ», συνολικού ποσού 2.842.980€ έχουν παρασχεθεί 

στην εκδότρια τράπεζα πληρεξούσια για την ανάκληση τους πριν τη λήξη τους, καθιστώντας τις εν λόγω 

υποχρεώσεις επί τις ουσίας μη απαιτητές. 

 

Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις: 
 

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  30/6/2022 31/12/2021 

Ε/Ε SIEMENS ENERGY SMSA 81.800,00 0,00 

Ε/Ε GRID SOLUTIONS HELLAS SA 146.095,00 0,00 

Ε/Ε GRID SOLUTIONS HELLAS SA 164.865,00 0,00 

                                              
ΣΥΝΟΛΟ 

392.760,00 0,00 

 

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις κατά  την  30η Ιουνίου 2022 που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

σημαντικά την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας. 

 

26. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

Προοπτικές του ομίλου για το Β’ εξάμηνο της χρήσης 2022: 

‐ Εντός του Β’ εξαμήνου του 2022 προβλέπεται να προχωρήσει αρκετά η κατασκευή του 

σημαντικού ανεκτέλεστου αντικειμένου έργων, με θετική επίδραση στα αποτελέσματα του 

κλάδου τεχνικών έργων.  

‐ Επίσης, αναμένεται να προχωρήσει η αδειοδότηση έργων ΑΠΕ που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο 

του Ομίλου, και να προγραμματιστεί η κατασκευή τους. 

‐ Η αύξηση των επιτοκίων που έχει ήδη ξεκινήσει είναι πιθανό να επηρεάσει την υλοποίηση νέων 

επενδύσεων. Οι πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν και αυτές αρνητικά διαβρώνοντας την 

παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματοροών, αλλά θεωρείται ότι δεν έχουν λόγο να παγιωθούν 

σε υψηλά επίπεδα πέραν ενός βραχυπρόθεσμου ορίζοντα 2 ετών. 

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα τα οποία να έλαβαν 

χώρα μετά την 30.06.2022 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Έκθεσης και τα οποία να 

είναι άξια ειδικής μνείας και αναφοράς στην παρούσα Έκθεση. Μοναδικό γεγονός άξιο λόγου είναι η 

εισαγωγή νέων νομοθετικών προβλέψεων από τους Ν.4951, Ν.4964 και Υ.Α.84014, τα αποτελέσματα 

όμως των οποίων θα γίνουν σταδιακά ορατά. 

 

Μοσχάτο, 29/09/2022 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Προϊστάμενος 

& Διευθύνων Σύμβουλος  Λογιστηρίου 
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