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Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για 
την χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014. 

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧΑ, της χρήσης που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, αναφέρουµε τα εξής: 

 
     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 
 

Οι ζηµιές µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2014 ανήλθαν σε € 4.416, ενώ για 
το 2013 ανήλθαν σε € 1.269. 

  
     Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2014 είναι €16.131 ενώ  
στο τέλος του 2013 ήταν € 20.547. 

 
     ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
 

Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2014 είναι € 
825, ενώ για τη χρήση 2013 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές € 
912. 

 
 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 

Η Εταιρεία στην διάρκεια της εταιρικής χρήσης προώθησε την ανάπτυξη  αιολικού 
πάρκου 30 MW, στη θέση «Κάστρο - Μάζι - Κόφιλο», ∆. Πρεσπών, Ν. Φλώρινας, 
µε άδεια παραγωγής µε αρ. πρωτ. ∆6/Φ17.1325/οικ.22112, προβαίνοντας στον 
προσδιορισµό και χαρακτηρισµό όλων των απαιτούµενων εκτάσεων για την 
εγκατάσταση του έργου.  
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 

Συλλογή των υπόλοιπων γνωµοδοτήσεων που είναι απαραίτητες για την 
ολοκλήρωση της  περιβαλλοντικής αδειοδότησης . 

 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Η οικονοµική κρίση ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στο χρηµατοοικονοµικό µοντέλο 
ανάπτυξης των αιολικών πάρκων. Οι αλλαγές αυτές µπορεί να είναι καθυστερήσεις 
στην είσπραξη των ήδη εγκεκριµένων επιδοτήσεων, όπως και αβεβαιότητα ως προς 



το ποσοστό επιδότησης για νέα πάρκα, που θα προσδιορίζονται στο νέο 
Αναπτυξιακό Νόµο. Σε περίπτωση µείωσης των ποσοστών επιδότησης αναµένεται η 
θεσµοθέτηση φορολογικών ενισχύσεων. Τα παραπάνω θα επιδρούσαν στο 
πρόγραµµα υλοποίησης των έργων και στην απόδοσή τους. Ορατός είναι επίσης ο 
κίνδυνος ανόδου των επιτοκίων δανεισµού. 
Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος αντιµετωπίζει 
ακόµα προκλήσεις λόγω πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών 
αδειοδότησης και προσφυγών στο Συµβούλιο της Επικρατείας, µε αποτέλεσµα 
σηµαντικά έργα να µην µπορούν να υλοποιηθούν ή να καθυστερούν σηµαντικά.  
 
 
Τέλος επειδή το σύνολο κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014 είναι 
κατώτερο του 1/2 του µετοχικού της κεφαλαίου συντρέχει περίπτωση εφαρµογής 
των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920. 
Κατά συνέπεια, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, θα πρέπει να ληφθούν τα 
απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της 
δραστηριότητας της Εταιρείας. 
 

Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 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 1/1/2014 - 31/12/2014. 

 

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 2015 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. 

 

 

   Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2015 

 
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

 



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, 5 Ιουνίου 2015 
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
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