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Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
΄Εχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την 
χρήση 1/1/2005 – 31/12/2005. 
  
Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧΠ, της χρήσης που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2005, αναφέρουµε τα εξής: 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2005  
 
Οι ζηµιές µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2005 ανήλθαν σε € 267.886, ενώ για το 
2004 ανήλθαν σε € 237.691. 
 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2005 είναι € 981.458 ενώ στο 
τέλος του 2004 ήταν € 1.249.344. 
 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
 
Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2005 είναι                
€ 162.357, ενώ για τη χρήση 2004 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εκροές           
€ 78.705. 
  
 
Πεπραγµένα έτους 2005 

• Συµµετοχή στη δηµόσια διαβούλευση για τους υπό διαµόρφωση Κώδικες 
Λειτουργίας της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου – Αξιολόγηση 
Κωδίκων και άλλων θεσµικών αλλαγών που προωθούνται από το ΥΠΑΝ – 
Αξιολόγηση των νέων συνθηκών που θα δηµιουργηθούν στην ελληνική αγορά 
ηλεκτρισµού λόγω των θεσµικών παρεµβάσεων – Κατάθεση προτάσεων και 
σχολίων 

• Τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση ανάπτυξης έργων θερµικών σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής µε στερεά καύσιµα (εισαγόµενος άνθρακας – εγχώριος λιγνίτης) 
– Εντοπισµός πιθανών θέσεων εγκατάστασης – ∆ιεξαγωγή προκαταρκτικών 
διαπραγµατεύσεων  

• Έργο “Kavala CCGT Power Plant” (440 MW) 
o Παρακολούθηση εξέλιξης εργασιών αναβάθµισης του βορείου συστήµατος 

µεταφοράς ηλεκτρισµού 
 



∆ραστηριότητες έτους 2006 
 

• ∆ιεύρυνση της υφιστάµενης συνεργασίας µε την Ιταλική εταιρεία EDISON στον τοµέα 
της ηλεκτροπαραγωγής - από κοινού εξέταση νέων έργων 

• Στήριξη της Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβης Α.Ε. για την κατάθεση προσφοράς στον 
∆ιαγωνισµό του ∆ΕΣΜΗΕ που αφορά στη παροχή εγγύησης εσόδων σε ανεξάρτητο 
παραγωγό ηλεκτρισµού από νέα µονάδα συνδυασµένου κύκλου µεγάλης κλίµακας. 

• Έργο “Kavala CCGT Power Plant” (440 MW) 
o Ενέργειες για την επίλυση προβληµάτων σχετιζόµενων µε την σύνδεση του 

σταθµού µε το Σύστηµα - Επανεκτίµηση της σκοπιµότητας του έργου 
δεδοµένου ότι λόγω της θέσης του δεν δύναται να συµµετάσχει στους 
σχεδιαζόµενους διαγωνισµούς του ∆ΕΣΜΗΕ 

 
Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005 – 31/12/2005 της Εταιρείας, µε τις Εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς 
και του Ορκωτού Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την Εταιρική χρήση 
1/1/2005 – 31/12/2005. 
 
 
Στη συνέχεια, σας καλούµε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεµάτων της ηµερησίας 
διατάξεως ήτοι: 
 

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ελεγκτή από το Σώµα Ορκωτών 
Ελεγκτών για τη χρήση 2006 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. 

 
    

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
 
Η παρούσα 'Έκθεση που αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία. 
 
        Αθήνα, 16 Μαρτίου 2006 
       Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
 
 
 
           ΑΛΕΞ. Ε. ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ 
              Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371 


