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Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
΄Εχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την 
χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013. 
  
Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2013, αναφέρουµε τα εξής: 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 
 
Οι ζηµιές µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2013 ανήλθαν σε €60.204, ενώ για το 2012 
ανήλθαν σε €53.266. 
 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2013 είναι €51.077.964 ενώ στο 
τέλος του 2012 ήταν €51.128.631. 
 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
 
Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2013 είναι                 
€129.501 ,ενώ για τη χρήση 2012 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εκροές           
€94.517. 
  
Πεπραγµένα έτους 2013 (µέσω της Elpedison Power) 

• Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας απασχολήθηκε στην Elpedison Power 
µέσω συµβάσεων δανεισµού. 

• Το 2013 τα 2 εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής της Elpedison Power λειτούργησαν 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Α∆ΜΗΕ καταγράφοντας συνολικό συντελεστή 
διαθεσιµότητας  άνω του 90%. 

• Η καθαρή συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των µονάδων της εταιρείας 
ανήλθε σε 2.636 GWh, σηµειώνοντας µείωση κατά περίπου 29% σε σχέση µε το 
έτος 2012. Η εν λόγω µείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυξηµένη διείσδυση 
και παραγωγή µονάδων ΑΠΕ σε συνδυασµό µε την µείωση της πραγµατικής 
ζήτησης κατά περίπου 4%. 

• Ολοκληρώνοντας τη δηµόσια διαβούλευση που ξεκίνησε στα τέλη του 2011, κατά τη 
διάρκεια του Ιουλίου 2013, η ΡΑΕ δηµοσίευσε τις αποφάσεις της σχετικά µε την 
αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με τις Αποφάσεις της 



ΡΑΕ 338 και 339, από 11/7/2013, το ρυθµιστικό πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας τροποποιήθηκε ως προς το σχεδιασµό και τη λειτουργία των µεταβατικών 
µηχανισµών Πληρωµών Ισχύος (Α∆Ι) και Κάλυψης Μεταβλητού Κόστους. 

• Προωθήθηκαν δράσεις για την διαχείριση του προβλήµατος ρευστότητας που 
αντιµετωπίζει η ελληνική αγορά ηλεκτρισµού, µε στόχο να βελτιωθούν οι 
χρηµατοροές και τα διαθέσιµα της Elpedison Power. Παρόλο που οι δράσεις αυτές 
δεν οδήγησαν σε οριστική λύση του προβλήµατος, το 2ο εξάµηνο του 2013 οι 
ληξιπρόθεσµες οφειλές ΛΑΓΗΕ/Α∆ΜΗΕ περιορίστηκαν και τέθηκαν οι βάσεις για 
ακόµη πιο δραστική µείωσή τους, εάν όχι εξάλειψή τους, εντός του 2014. 

• Στις 30 Οκτωβρίου 2013, η Elpedison Power αναχρηµατοδότησε το σύνολο του 
δανεισµού της ποσού 296,28 εκατοµµυρίων ευρώ για δυο ακόµη έτη, µέχρι τις 30 
Σεπτεµβρίου 2015, έχοντας δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον έτους. 

• Το 2013 η Elpedison Power αποπλήρωσε ποσό 17,8 εκατοµµυρίων ευρώ των 
οµολογιακών της δανείων.    

 
 

∆ραστηριότητες έτους 2014 (µέσω της Elpedison Power) 
 

• Ενεργή συµµετοχή στις συνεχιζόµενες διαβουλεύσεις και προώθηση των θέσεων, σε 
επίπεδο εταιρείας και Συνδέσµου (ΕΣΑΗ), µε στόχο τον ορθό σχεδιασµό και 
εφαρµογή των νέων ρυθµιστικών παρεµβάσεων που αφορούν: 

o στην µετεξέλιξη των µεταβατικών µηχανισµών  

o στον επανασχεδιασµό των κανόνων λειτουργίας της Ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρισµού, λόγω της υποχρέωσης σύγκλισής της µε το κοινό µοντέλο 
λειτουργίας των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρισµού (target model) 

o στην άµεση πρόσβαση των ανεξάρτητων προµηθευτών τελικών καταναλωτών 
σε παραγωγή από λιγνιτικούς και υδροηλεκτρικούς σταθµούς της ∆ΕΗ 
(µοντέλο ΝΟΜΕ) 

έτσι ώστε αυτές να συµβάλουν ουσιαστικά στον εξορθολογισµό και την 
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού. 

• Προώθηση της υλοποίησης δράσεων για την οριστική αντιµετώπιση του 
προβλήµατος ρευστότητας που αντιµετωπίζει η ελληνική αγορά ηλεκτρισµού. 

• ∆ιερεύνηση δυνατότητας δραστηριοποίησης της εταιρείας στον τοµέα προµήθειας 
φυσικού αερίου, µε στόχο την τροφοδοσία µε καύσιµο των εργοστασίων της 
Elpedison Power και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

 
 
Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 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 1/1/2013 – 31/12/2013. 
 
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 2014 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. Εκλογή µελών νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 

 
    

Κηφισιά, 12 Μαρτίου 2014 
 

 
 
 

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 
 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
 

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, 30 Απριλίου 2014 
          Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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