
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ» 

 

 

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
 

• Η Εταιρεία είχε έσοδα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας των 
αιολικών πάρκων των νήσων Ρόδου Κω και Πάτµου, 1.526 χιλ.€. Τα 
κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 755 χιλ.€, τα δε κέρδη προ φόρων-
τόκων & αποσβέσεων σε 1.380 χιλ.€.  

• Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 2.994 χιλ.€., τα ταµειακά 
διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης ήταν 295 χιλ€, από δε τη λειτουργική 
δραστηριότητα υπήρξε πλεόνασµα ταµειακών ροών κατά 1.752 χιλ.€.   

• Τα υφιστάµενα δάνεια µε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ εξυπηρετούνται 
απρόσκοπτα.  

• Υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τελεί η 
απόφαση περί µη διανοµής µερίσµατος για τη χρήση 2007 

• Το αιολικό πάρκο στη νήσο Πάτµο ισχύος 1.2MW ξεκίνησε τη 
λειτουργία του τον Ιούλιο 2007. 

• Ο έλεγχος του επενδυτικού σχεδίου έχει ολοκληρωθεί και αποµένει η 
είσπραξη της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης 760 χιλ.€  

• Για το επενδυτικό έργο «αξιοποίηση αιολικού δυναµικού για τη 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Κάλυµνο» , µε προϋπολογισµό 
1.650 χιλ.€, επιδότηση 550 χιλ.€, για πάρκο ισχύος 1.8MW, όπως 
εγκρίθηκε µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχουν ληφθεί όλες 
οι απαραίτητες άδειες. Ωστόσο λόγω χρονικής επιµήκυνσης του χρόνου 
παράδοσης των ανεµογεννητριών από τον κατασκευαστικό ξένο οίκο η 
υλοποίηση µετατίθεται για το 2009. 

 
 
2. ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 

 
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα ή πράξεις που έλαβαν χώρα έως την 
31/12/2007 και µετά την ηµεροµηνία αυτή και µέχρι τη σύνταξη της 
παρούσας έκθεσης που να επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία και την 
οικονοµική επιφάνεια της εταιρείας. 
 

 

3. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  
 
• Η δυνατότητα διεύρυνσης του αιολικού πάρκου, κατά κύριο λόγο στη 

Ρόδο, αποτελεί σοβαρή προοπτική που αναζητείται µεθοδευµένα από 
την Εταιρεία.  

 
Μετά την ανωτέρω επισκόπηση και τις επεξηγήσεις ως  εντεταλµένη ∆ιοίκηση, 
σας καλούµε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
Χρήσης 2007 και την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που τις συνοδεύουν 
και να απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το 



∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη 
για αποζηµίωση για την εταιρική χρήση 2007. 
 
 

Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2008 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
 
 

Αθανάσιος Κ. Κατρής 
 

 
Η παρούσα έκθεση αποτελεί από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται 
στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία  

 
 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Όµηρος ∆. ∆εληφώτης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10461 

ΣΟΛ α.ε.ο.ε 
   
      


