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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  
 
Τα κέρδη µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2012 ανήλθαν σε € 604.510, ενώ για το 
2011  ανήλθαν σε € 859.554. 
 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2012 είναι € 965.984 ενώ στο 
τέλος του 2011 ήταν € 361.473. 
 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
 
Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2012 είναι               
€ 16.718, ενώ για τη χρήση 2011 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές                  
€ 7.363. 
 
  
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 
 
1. Κατασκευαστική δραστηριότητα 

Η κατασκευή του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας στο ∆ήµο Γρεβενών που διακόπηκε λόγω του 
δριµύ χειµώνα συνέχισε αµέσως µόλις το επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες στη Β. Πίνδο, 
δηλ. τον Απρίλιο 2012. Στις αρχές Μαΐου η Εταιρεία υπέγραψε συµπληρωµατική 
σύµβαση ύψους περίπου 690.000 € µε την οποία ανέλαβε την εκτέλεση νέων έργων, 
κυρίως στην περιοχή σταθµού παραγωγής και του κατάντη άκρου του αγωγού πτώσης. 
Από το Φθινόπωρο άρχισε σταδιακά η εκτέλεση εργασιών ανέγερσης του υδροτεχνικού 
εξοπλισµού υδροληψίας και εν συνεχεία του κύριου και βοηθητικού Η/Μ εξοπλισµού 
του σταθµού παραγωγής, σχεδόν το σύνολο των οποίων ολοκληρώθηκε µέσα στη 
χρήση.Η περάτωση των συµβατικών εργασιών, η θέση του ΜΥΗΣ σε παραγωγική 
λειτουργία και η υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής προγραµµατίζονται 
να έχουν όλα ολοκληρωθεί τους πρώτους µήνες της επόµενης χρήσης 

2. Συνεχίσθηκαν κανονικά οι εργασίες εκτέλεσης µετρήσεων – εκτίµησης αιολικού 
δυναµικού – ανάπτυξης αιολικών πάρκων. 



 
 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 

Σχετικά µε τη πορεία της εταιρίας κατά τη χρήση 2013, οι επιδιωκόµενοι στόχοι είναι: 
 
1. Η Ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, η θέση σε λειτουργία του ΜΥΗΣ 

Αλατόπετρας και η υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής εντός του 
πρώτου εξαµήνου του έτους. 

 
2. Αναφορικά µε τη δραστηριότητα  παροχής υπηρεσιών ειδικού τεχνικού και 

οικονοµικού συµβούλου, θα συνεχιστεί η προσπάθεια ανεύρεσης νέων πελατών και 
η εκτέλεση µετρήσεων αιολικού δυναµικού για Θυγατρικές Εταιρίες του Οµίλου της 
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» 
 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Η οικονοµική κρίση ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στο χρηµατοοικονοµικό µοντέλο 
ανάπτυξης των ΑΠΕ. Οι αλλαγές αυτές µπορεί να είναι καθυστερήσεις στην είσπραξη των 
ήδη εγκεκριµένων επιδοτήσεων, όπως και αβεβαιότητα ως προς το ποσοστό επιδότησης 
που θα προσδιορίζονται στο νέο Αναπτυξιακό Νόµο. Τα παραπάνω θα επιδρούσαν 
αρνητικά στο πρόγραµµα υλοποίησης των έργων µε συνέπεια την καθυστέρηση ή ακύρωση 
κάποιων εξ αυτών, άρα και την µείωση της πελατειακής βάσης της εταιρείας.  
 
 
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 τον Ορκωτό 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 
θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς. 
 

3. Επικύρωση εκλογής µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση 
παραιτηθέντος. 
 

4. Εκλογή µελών νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
 
 

           



Κηφισιά, 13 Μαρτίου 2013 
 
 

 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
 
 
 

 
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 
Η παρούσα 'Έκθεση που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία. 
 
 
 
          Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013 
       Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
 
  
 
 
 

     ∆έσποινα Μαρίνου 
    ΑΜ ΣΟΕΛ 17681 

       Πράιςγουωτερχάους Κούπερς 
       Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία 
       Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
             Λεωφ.Κηφισίας 268 
              152 32 Χαλάνδρι 
        ΑΜ ΣΟΕΛ 113  
 


