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ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  

ΧΡΗΣΗΣ 2014 
 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
΄Εχουµε 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 
 
Τα κέρδη µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2014 ανήλθαν σε €144.974, ενώ για το 
2013 ανήλθαν σε €266.555. 
 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2014 είναι €4.527.314 ενώ στο 
τέλος του 2013 ήταν €4.382.340. 
 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
 
Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2014 είναι 
€159.992, ενώ για τη χρήση 2013 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εκροές € 
140.016 
 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 
 
Κατά τη διάρκεια της δέκατης εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 έλαβαν χώρα από 
διοικητικής απόψεως τα παρακάτω κύρια γεγονότα: 
 

1. Στις 19.06.14 υπεγράφη Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής έργων Π/Μ και 
ανέγερσης Η/Μ εξοπλισµού ΜΥΗΕ Αλατόπετρας µετά την εκπλήρωση κάθε 
υποχρέωσης του Αναδόχου «Ελληνική Τεχνοδοµική Ενεργειακή ΑΕ». 

2. Στις 20.06/03.07.14 υπεγράφη Πρωτόκολλο Παραλαβής µε την προµηθεύτρια 
κύριου Η/Μ εξοπλισµού Kossler GmbH. 

3. Στις 10.09.14 υπεγράφη Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβήε µε την 
προµηθεύτρια κύριου ηλεκτρολογικού εξοπλισµού Siemens ΑΕ. 

4. Στις 31.12.14 εκδόθηκε Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας (Α∆Α: Ω0ΙΟΦ-Γ1Τ) περί συγκρότησης Κεντρικού Οργάνου 
ελέγχου (ΚΟΕ) για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 



 

 

λειτουργίας του µικρού υδροηλεκτρικού έργου. Το ΚΟΕ έχει υποχρέωση να 
παραδώσει την Έκθεσή του εντός τριµήνου το αργότερο. 

5. Η Εταιρεία παρέστη στη δίκη ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών για 
την υπόθεση του οικοπέδου του σταθµού παραγωγής. Εκδόθηκε απόφαση που 
διατάσσει πραγµατογνωµοσύνη. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. 

 
Από απόψεως εκµετάλλευσης του σταθµού παραγωγής, ίσχυσαν τα εξής: 

1) Ο ΜΥΗΣ Σµιξιώτικου λειτούργησε για 6.044 ώρες, χωρίς να σηµειωθούν 
αξιοσηµείωτες βλάβες. Από 19.06 – 24.10.14 λειτούργησε διακοπτόµενα λόγω 
ανεπάρκειας υδάτων. 

2) Η διαθεσιµότητα του Έργου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, ήτοι 99,52%, 
περιλαµβανοµένης και της συντήρησης. 

3) Η χρήση του 2014 δεν υπήρξε ιδιαίτερα πλούσια από υδρολογικής απόψεως. 
Σηµειώθηκε παραγωγή 10,6 GWh µε capacity factor 24,5%. 

4) Η εταιρεία ολοκλήρωσε την προµήθεια του κρίσιµου stock ανταλλακτικών που της 
είναι απαραίτητα για την άµεση ανταπόκρισή της σε βλάβες & συντήρηση. 

5) Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς όλες οι εργασίες ανάπλασης της περιοχής παρεµβάσεων 
κατά την κατασκευή του ΜΥΗΕ. 

 
Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2015, η Εταιρεία θα επιδιώξει τα 
ακόλουθα:  
 

1. Πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας προκειµένου να 
εισπραχθεί εκκρεµούσα επιχορήγηση ποσού 783.000 € το ταχύτερο δυνατόν. Η 
διαδικασία ελέγχεται από κρατικούς φορείς (ΥΠΑΑΝ). ∆εν δύναται να γίνουν 
αξιόπιστες προβλέψεις ως προς το χρόνο που αυτή θα τελεσφορήσει. 

2. Υπογραφή Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής: 
a. Προµηθευτή κύριου µηχανολογικού εξοπλισµού (Kossler GmbH). 
b. Προµηθευτή κύριου ηλεκτρολογικού εξοπλισµού (Siemens AE). 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 

∆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 συγκεκριµένα στα εξής: 

1) Χρέωση και πληρωµή αυξηµένων τόκων εξυπηρέτησης δανείων έναντι 
επιχορηγήσεων που δεν εκταµιεύονται καίτοι ο ΜΥΗΣ ολοκληρώθηκε και λειτουργεί 
ήδη από το 2013. 

2) Εξυπηρέτηση από ίδια διαθέσιµα µισθωµάτων leasing για τα οποία δεν λαµβάνεται 
επιδότηση (40% της αξίας τους). 

3) Καθυστερήσεις εξόφλησης της πραγµατοποιούµενης & τιµολογούµενης παραγωγής 
η οποία, κατά τις 31.12.14, ανέρχονταν σε 5 µήνες (εκ των οποίων ο ένας 
συµβατικός), βελτιωθείσα µόνον οριακά σε σχέση µε το τέλος της προηγούµενης 
χρήσης (7+1 µήνας συµβατική καθυστέρηση), παρά την ψήφιση του ν. 4254/14 την 
άνοιξη του 2014. Οι αρχικές προσδοκίες για µηδενισµό του ελλείµµατος του Ειδικού 
Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και εποµένως για πλήρη οµαλοποίηση των 
πληρωµών των παραγωγών ΑΠΕ από τον ΛΑΓΗΕ µέχρι το τέλος της χρήσης 2014 
δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. 



 

 

 
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. Αντιµετωπίζεται µέσω προγραµµατισµού διατήρησης επαρκών διαθεσίµων 
προκειµένου να εξυπηρετούνται οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, κυρίως χρηµατοοικονοµικές. 
 
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 του Ορκωτού 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, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδείας 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 των συνδεδεµένων κατά την έννοια του Άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 
2190/1920 ή άλλων Εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς 
σκοπούς µε την ΜΥΗΣ ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟΥ Α.Ε. 
 

3. Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή 
ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής 
συνδεδεµένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. 
 

4. Επικύρωση εκλογής νέων µελών του ∆.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 
 

5. Λοιπά θέµατα και ανακοινώσεις.  
 

  
Κηφισιά, 30 Απριλίου 2015 

 
 

 
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

 
 
 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΙΕΤΗΣ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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, 5 Ιουνίου 2015 
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
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