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Αγαπητοί µέτοχοι, 
 
Έχουµε την ευχαρίστηση να σας υποβάλουµε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας 
µας για την εταιρική χρήση από 1/1/2009 έως 31/12/2009. 
 
Αναλύοντας τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον Ισολογισµό, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, επιθυµούµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα: 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009 
 
Τα κέρδη της Εταιρείας µετά από την επιβολή φόρων για το έτος 2009 ανήλθαν στο ποσό των           
€ 3.672.114, ενώ για το έτος 2008 ανήλθαν στο ποσό των € 647.056. 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας κατά τη λήξη του έτους 2009 ανέρχεται σε € 
73.507.584, ενώ  στο τέλος του  έτους 2008 ανήλθε σε € 69.835.469. 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ  
 
Οι συνολικές καθαρές εκροές της Εταιρείας για το έτος 2009 ανήλθαν σε € 4.933.351, ενώ για το 
2008 η Εταιρία παρουσίασε καθαρές εισροές ύψους € 3.454.576. 
 
∆ραστηριότητες 2009  
 
Οι σηµαντικότερες εξελίξεις της χρονιάς ήταν: 
• Η εταιρεία εντός του 2009 ολοκλήρωσε την κατασκευή του  αιολικού πάρκου στο όρος Κτενιάς, 

Κ. Αχλαδοκάµπου, Ν. Αργολίδος, εγκατεστηµένης ισχύος 20 MW. Η εµπορική λειτουργία του 
ξεκίνησε ήδη από τον ∆εκέµβριο. 

• Επίσης η εταιρεία εντός του έτους ολοκλήρωσε την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου στη 
θέση Λεκάνα, ∆ήµου Κουτσοποδίου, Ν. Αργολίδος εγκατεστηµένης ισχύος 1,997 MW. Η 
εµπορική λειτουργία του ξεκίνησε ήδη από τον ∆εκέµβριο. 

 
Η ολοκλήρωση των παραπάνω έργων είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της συνολικής 
εγκατεστηµένης ισχύος της Εταιρείας κατά 42%, µε αποτέλεσµα να ανέρχεται σήµερα σε 78 
MW.  
 

• Η εταιρεία εντός του έτους ξεκίνησε την κατασκευή των κάτωθι έργων: 
1. Αιολικό πάρκο στη θέση Ασπροβούνι, ∆. Τροιζήνος, Ν. Πειραιών, εγκατεστηµένης ισχύος 

20 MW.  
2. Αιολικό πάρκο στη θέση Ορθολίθι, ∆. Τροιζήνος, Ν. Πειραιών, εγκατεστηµένης ισχύος 20 

MW.  
3. Αιολικό πάρκο στο Λύρκειον όρος, Νοµών Αρκαδίας και Αργολίδος, εγκατεστηµένης 

ισχύος 40 MW. 
 
 
 
 
 



 
 
    
Προοπτικές 2010  
 
Η εταιρεία εντός του 2010 θα επιδιώξει την ολοκλήρωση  των υπό κατασκευή έργων και την έναρξη 
της εµπορικής των λειτουργίας. 
 
Επίσης η εταιρεία προωθεί την ανάπτυξη των εξής έργων µε άδεια παραγωγής: 
 

 Αιολικό πάρκο στο Πάνειον Όρος Αν. Αττικής 22,95 MW (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση & Αξιολόγηση) 

 Αιολικό πάρκο στο όρος Μερέντα, Αν. Αττικής 9,35 MW (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση & Αξιολόγηση) 

  
Ακόµη η εταιρεία προωθεί την ανάπτυξη νέων έργων και σε άλλες περιοχές, στα Κύθηρα, στην 
Στερεά Ελλάδα, στην ∆υτική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στη Θράκη και τη 
θαλάσσια περιοχή Β∆ της Κέρκυρας, µε την υποβολή αιτήσεων για άδεια παραγωγής στη ΡΑΕ. 
 
Οι προοπτικές για την αγορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα είναι θετικές. Με 
βάση τις υποχρεώσεις της χώρας αναµένεται σηµαντική αύξηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές από 1.000 MW που είναι σήµερα σε ~ 8.000 MW το 2020. Στα πλαίσια αυτά 
θεωρούµε ότι το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας θα εξελιχθεί κανονικά διεκδικώντας σηµαντικό 
µερίδιο σε αυτή την αναπτυσσόµενη αγορά.  
 
Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
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. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι µέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2009-31/12/2009, καθώς και την έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επ’ αυτών και να απαλλάξουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, και 
κάθε µέλος αυτού προσωπικά, καθώς και τους ορκωτούς ελεγκτές από οποιαδήποτε ευθύνη 
αποζηµιώσεων σχετικά µε τη χρήση 1/1/2009-31/12/2009 και τις σχετικές οικονοµικές καταστάσεις 
 
Ακολούθως καλείστε για να αποφασίσετε σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 
ήτοι: 
 
1. Υποβολή των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2009, µαζί µε τις επ’ αυτών 

εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση αυτών. 
2. Απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη 

αποζηµίωσης για τη χρήση 2009, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ελεγκτή από το Σώµα Ορκωτών 

Ελεγκτών για τη χρήση 2010 και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 
4. Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.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. 

5. Έγκριση συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της 
Εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 
 
 
 

Κηφισιά, 3 Μαρτίου 2010 
 

 
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, 25 Μαΐου 2010 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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