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Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
΄Εχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την 
χρήση 1/1/2010 – 31/12/2010. 
  
Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2010, αναφέρουµε τα εξής: 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010  
 
Οι ζηµίες µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2010 ανήλθαν σε € 396.328, ενώ για το 
2009 οι ζηµίες ανήλθαν σε € 654.875. 
 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Το σύνολο της αρνητικής καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2010 είναι € 498.081 
ενώ στο τέλος του 2009 ήταν € 101.753. 
 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
 
Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2010 είναι € 
288.613, ενώ για τη χρήση 2009 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές € 
168.121. 
 
  
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 
 
1. Σε ό,τι αφορά στη δραστηριότητα εκτέλεσης της εργολαβικής σύµβασης κατασκευής 

έργων Π/Μ και ανέγερσης Η/Μ εξοπλισµού του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας δεν διενεργήθηκαν 
εργασίες δεδοµένου ότι υπάρχει δικαστική απόφαση για αναστολή των αδειών 
εκτέλεσης του Έργου από το ∆εκέµβριο του 2009. 
 

2. Συνεχίσθηκαν κανονικά οι εργασίες εκτέλεσης µετρήσεων – εκτίµησης αιολικού 
δυναµικού – ανάπτυξης αιολικών πάρκων. 

 
 
 
 
 
 



ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 

Σχετικά µε τη πορεία της εταιρίας κατά τη χρήση 2011, οι επιδιωκόµενοι στόχοι είναι: 
 
1. Προσδοκάται τελεσφόρηση των προσπαθειών του Κυρίου του Έργου για 

εξωδικαστική επίλυση των διαφορών µε τους ΟΤΑ περιοχής Γρεβενών (απόσυρση 
των προσφυγών τους κατά του κύρους των αδειών κατασκευής του ΜΥΗΕ 
Αλατόπετρας), επιτρέποντας την επανέναρξη και οµαλοποίηση της εκτέλεσης της 
κατασκευής του έργου, εντός της άνοιξης 2011, µε την επέλευση δηλ. της ξηράς 
περιόδου. 

 
2. Αναφορικά µε τη δραστηριότητα  παροχής υπηρεσιών ειδικού τεχνικού και 

οικονοµικού συµβούλου, θα συνεχιστεί η προσπάθεια ανεύρεσης νέων πελατών και 
η εκτέλεση µετρήσεων αιολικού δυναµικού για Θυγατρικές Εταιρίες του Οµίλου της 
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Η οικονοµική κρίση ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στο χρηµατοοικονοµικό µοντέλο 
ανάπτυξης των ΑΠΕ. Οι αλλαγές αυτές µπορεί να είναι καθυστερήσεις στην είσπραξη των 
ήδη εγκεκριµένων επιδοτήσεων, όπως και αβεβαιότητα ως προς το ποσοστό επιδότησης 
που θα προσδιορίζονται στο νέο Αναπτυξιακό Νόµο. Τα παραπάνω θα επιδρούσαν 
αρνητικά στο πρόγραµµα υλοποίησης των έργων µε συνέπεια την καθυστέρηση ή ακύρωση 
κάποιων εξ αυτών, άρα και την µείωση της πελατειακής βάσης της εταιρείας.  

 
 

Τέλος επειδή το σύνολο κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 είναι 
κατώτερο του 1/10 του µετοχικού της κεφαλαίου συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των 
διατάξεων του άρθρου 48 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 1/1/2010 – 31/12/2010 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 τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την Εταιρική χρήση 
1/1/2010 – 31/12/2010. 
 
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 2011 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, 2 Μαρτίου 2011 
 
 

 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
 
 
 

 
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, 26 Μαΐου 2011 
       Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
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