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Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
΄Εχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την 
χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012. 
 
Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2012, αναφέρουµε τα εξής: 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 
 
Οι ζηµιές µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2012 ανήλθαν σε €93.165, ενώ για το 2011 
ανήλθαν σε €53.414 
 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2012 είναι €4.112.611 ενώ στο 
τέλος του 2011 ήταν €2.700.212. 
 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
 
Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2012 είναι 
€176.899, ενώ για τη χρήση 2011 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές € 
449.206 
 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 
 
Κατά τη διάρκεια της όγδοης εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012: 

1. Τον Απρίλιο του 2012 πραγµατοποιήθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 
1.500.000 Ευρώ για την χρηµατοδότηση της κατασκευής του Έργου σύµφωνα µε το 
επιχειρηµατικό σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε τον Μάιο του έτους 2011. 

2. Τον Μάιο χορηγήθηκε τροποποίηση ΕΠΟ που ενσωµατώνει και την έγκριση 
επέµβασης σε δασική έκταση καθώς επίσης και τροποποίηση άδειας εγκατάστασης 
που περιλαµβάνει τις µεταβολές των έργων στην περιοχή σταθµού παραγωγής. 

3. Την ίδια περίοδο συµβολαιοποιήθηκε η κατασκευή των νέων έργων που 
κατέστησαν αναγκαία εξαιτίας της µετακίνησης του σταθµού παραγωγής και 
ξεκίνησε αµέσως η κατασκευή τους. 

4. Τον Ιούλιο χορηγήθηκε πολεοδοµική άδεια και ξεκίνησαν οι εργασίες 
σκυροδετήσεων του σταθµού παραγωγής. 



5. Την ίδια περίοδο εκταµιεύθηκε το οµολογιακό δάνειο προκειµένου να συνεχίσει η 
οµαλή χρηµατοδότηση των κατασκευαστικών εργασιών. 

6. Τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι του ΚΟΕ στο πλαίσιο του αναπτυξιακού 
νόµου και πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του 50% της επένδυσης, επιτρέποντας 
τους επόµενους µήνες την εκταµίευση περίπου 313.000 Ευρώ και την αποδέσµευση 
Ε/Ε προκαταβολής ύψους περίπου 500.000 Ευρώ επιχορήγησης κεφαλαίου. 

7. Το Νοέµβριο, µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του αγωγού διακλαδώσεως 
και της γερανογέφυρας του σταθµού παραγωγής, ξεκίνησε η ανέγερση του κύριου 
Η/Μ εξοπλισµού και των δικτύων υποστήριξής του. 

8. Στις 17.12.12 έγινε η ηλέκτριση του Μ/Σ ιδιοκαταναλώσεων και της εναέριας 
γραµµής 20 kV που συνδέει το ΜΥΗΣ µε το ∆ίκτυο, επιτρέποντας την εκτέλεση 
εργασιών commissioning αµέσως µετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Οι 
κατασκευαστικές εργασίες πρακτικά ολοκληρώθηκαν και το µικρό υδροηλεκτρικό 
έργο βρίσκονταν µετά από πολυετή προσπάθεια «µια ανάσα» από την έναρξη 
λειτουργίας του. 

9. Μέχρι το τέλος του έτους, εξασφαλίσθηκε από την Εθνική Λήζινγκ ΑΕΧΜ παράταση 
του υφιστάµενου καθεστώτος χρηµατοδότησης µέχρι τις πρώτες εβδοµάδες του 
έτους 2013, ώστε να τεθεί ο ΜΥΗΣ σε παραγωγική λειτουργία. 

 
Τα ανωτέρω επιτευχθέντα υπήρξαν απολύτως σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της 
Εταιρείας όπως σχεδιάστηκε από τη ∆ιοίκηση και ανακοινώθηκαν ενώπιον των µετόχων 
κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση. 
 
Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2013, η Εταιρεία θα επιδιώξει τα 
ακόλουθα:  
 

1. Εκτέλεση του commissioning και θέση του ΜΥΗΣ σε λειτουργία εντός των πρώτων 
εβδοµάδων του έτους. 

2. Έκδοση Άδειας Λειτουργίας το αργότερο µέχρι το Πάσχα. 
3. Ίδρυση υποκαταστήµατος της Εταιρείας στα Γρεβενά και ενεργοποίηση του 

µηχανισµού εισπράξεων ώστε να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση των 
υποχρεώσεων (λειτουργικές δαπάνες, δάνεια, µισθώµατα leasing) από τα έσοδα 
πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας. 

4. Στελέχωση της εταιρείας µε προσωπικό, προµήθεια εργαλείων και δηµιουργία stock 
ανταλλακτικών για την ασφαλή λειτουργία της µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

5. Σύνταξη και υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
προκειµένου να εκταµιευθεί το ταχύτερο δυνατόν η εγκεκριµένη επιχορήγηση του 
αναπτυξιακού νόµου. 

6. Κατασκευή έργων ανάπλασης. 
 
 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 

∆εν υπάρχουν 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 
Κίνδυνοι υφίστανται αφενός µεν λόγω της δηµοσιονοµικής κρίσης, αφετέρου δε εξαιτίας 
καθυστερήσεων πληρωµών του ΛΑΓΗΕ. Αντανακλάται στην εταιρεία µε περιορισµό 
ρευστότητας που οφείλεται τόσο σε έκτακτες, αυξηµένες, φορολογικές υποχρεώσεις, όσο 



και στο γεγονός ότι η πραγµατοποιούµενη & τιµολογούµενη παραγωγή θα εξοφλείται, 
εφόσον δεν επιδεινωθεί περαιτέρω το σηµερινό ήδη δυσµενές καθεστώς, µε καθυστέρηση 
της τάξης των 6 µηνών. Οι συνέπειες επιχειρείται να περιορισθούν µέσω του κατάλληλου 
προγραµµατισµού αποπληρωµής τοκοχρεολυσίων και µισθωµάτων leasing. Πρώτες 
αποπληρωµές χρεολυσίων προγραµµατίζονται για το τέλος της επόµενης χρήσης, ώστε να 
«κτισθούν» τα αναγκαία υπόλοιπα στο λογαριασµό εσόδων του Έργου. 
 
Κίνδυνοι υφίστανται επίσης και λόγω της αβεβαιότητας του υδρολογικού κύκλου. Ο 
παράγοντας αυτός καθορίζει το ύψος της παραγωγής του Έργου και είναι εκτός ελέγχου 
της εταιρείας. Οι συνέπειες περιορίζονται επιτυγχάνοντας την έναρξη λειτουργίας του το 
νωρίτερο δυνατόν µέσα στην επόµενη χρήση (2013) ώστε να αξιοποιηθούν οι χειµερινές και 
εαρινές υψηλές παροχές που συνεπάγονται υψηλή παραγωγή και σηµαντικές εισπράξεις, 
έστω και καθυστερηµένα, το Φθινόπωρο του 2013. 
 
Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 της Εταιρείας, µε τις Εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που τις συνοδεύουν και να 
απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως 
σύνολο, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για 
την Εταιρική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012. 
 
 
Στη συνέχεια, σας καλούµε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεµάτων της ηµερησίας 
διατάξεως ήτοι: 
 
 

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σώµα 
Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 

 
2. Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιευθύνσεως ή και σε ∆ιευθυντές, καθώς και 
τους αντικαταστάτες αυτών, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση 
εταιρειών, οι οποίες συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε την Εταιρεία ή 
επιδιώκουν παρόµοιους µε αυτήν σκοπούς. 
 

3. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 

4. Λοιπά θέµατα και ανακοινώσεις.  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Κηφισιά, 26 Απριλίου 2013 
 
 

 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

 
 
 
 
 
 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
 
Η παρούσα Έκθεση που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία. 
 
 
 
       Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013 
       Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
 
  
 
 
 

    ∆έσποινα Μαρίνου 
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             Λεωφ.Κηφισίας 268 
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