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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ προς την Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 
 
Κύριοι,  
 
Με την παρούσα έκθεση παρέχονται περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την 
οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, για τη χρήση που έληξε την 31/12/2017. Σας θέτουμε υπόψη σας για 
έγκριση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, οι οποίες 
έχουν συνταχθεί βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και σας παραθέτουμε τις 
παρακάτω επεξηγήσεις. 

Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
Η Εταιρεία έχει τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και διοικείται από 5μελές ΔΣ. Στόχος της είναι η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας. Η Εταιρεία δεν παράγει ακόμη 
ενέργεια και δεν έχει κατασκευάσει αιολικό πάρκο. 
Δεν υπάρχουν ακόμη ενσώματα και ασώματα πάγια καθότι δεν έχει γίνει ακόμη επένδυση σε αιολικό 
πάρκο. 
Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017, αναφέρουμε ότι η 
εταιρεία παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους ποσού -11.353,05€. 
Δεν υπάρχουν έσοδα λόγω του ότι η Εταιρεία είναι ακόμη σε ανενεργή φάση. 

Περιβαλλοντικά ζητήματα 
Η λειτουργία της Εταιρείας δεν επιβαρύνει περιβαλλοντικά την περιοχή εγκατάστασης του πάρκου 
καθότι ακόμη δεν έχει γίνει η επένδυση. Κατά το μελλοντικό χρόνο κατασκευής πάρκου, όταν αυτό 
αποφασιστεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας, η Εταιρεία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου 
να μην επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά η περιοχή. 
Όταν μελλοντικά ολοκληρωθεί η επένδυση, (εφόσον αποφασισθεί), η Εταιρεία θα υπολογίσει και θα 
καταχωρήσει στις οικονομικές της καταστάσεις την απαραίτητη πρόβλεψη του κόστους 
απεγκατάστασης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου του πάρκου στην λήξη της 
συμβατικής του ζωής. 

Εργασιακά Θέματα 

Η Εταιρεία μέχρι και την 31/12/2017 δεν απασχολεί προσωπικό, ενώ έχει σκοπό, σε περίπτωση που 
προσλάβει εργαζόμενο(ους), να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον εργασιακό νόμο 
καθώς και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.  

Βασικοί χρηματοοικονομικοί και μη Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Απόδοσης 
Λόγω της ανενεργής φύσης της Εταιρείας, δεν παράγεται ρεύμα και δεν μπορούν να υπολογισθούν 
δείκτες απόδοσης όπως ενδεικτικά, κάλυψης κόστους δανεισμού στο ΕΒΙΤDA ή το σύνολο 
υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια. 
Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2016 ανέρχονταν σε 27.890,09€ ευρώ ενώ κατά την 
31/12/2017 ανήρθαν σε 16.537,04€. 

Κυριότεροι Κίνδυνοι και Διαχείριση 
Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει κάθε αλλαγή στο κανονιστικό πλαίσιο των ΑΠΕ και μελετά κάθε 
προοπτική ανάπτυξης. 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονομική 
ύφεση και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά. 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων η Διοίκηση και τα εξειδικευμένοι συνεργάτες 
αυτής, διαμορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική 
πρόληψη και διαχείριση του προκείμενου κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των προβλεπόμενων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως:  
καταγράφει και μεριμνά για την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας 
των ανοιγμάτων και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών, εφαρμόζει πρόγραμμα 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και ειδικών αναλύσεων ευαισθησίας, βάσει των οποίων 
εκτιμάται και ποσοτικά η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς μελετά δυνατότητες χρήσης 
ή απόκτησης χρηματοοικονομικών μέσων ή εργαλείων αντιστάθμισης των κινδύνων. 
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Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό είναι κίνδυνοι εξαρτώμενοι στο μέλλον 
από τους κινδύνους που απορρέουν από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της Εταιρείας και της 
προοπτικές της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς.  
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας η εταιρεία 
διαμορφώνει ειδικές δικλείδες ασφαλείας, διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την 
αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. 
Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διενεργεί ακόμα πωλήσεις. 

Επιπλέον Πληροφόρηση 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία δεν έχει αποτελέσματα από εκμετάλλευση καθότι βρίσκεται 
ακόμα σε ανενεργή φάση. 
Δεν υπάρχει δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης. 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές, δεν έκανε χρήση 
χρηματοπιστωτικών μέσων  και δεν εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης. 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκατάστημα. 

 

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, η καθαρή θέση της εταιρείας είναι μικρότερη από το ήμισυ 

του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και απαιτείται, βάσει του άρθρου 47 του 2190/20, το 

Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη 

της χρήσης, που θα αποφασίσει την υιοθέτηση απαραίτητων μέτρων. 

 
Θεωρούμε ότι η Διοίκηση της εταιρείας πραγματοποίησε τους στόχους που είχαν τεθεί στο ξεκίνημα 
της χρήσης με σύνεση και αποφασιστικότητα και κατόπιν τούτου σας παρακαλούμε: 
 

I. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017. 
II. Να αποφασίσετε για την υιοθέτηση των απαραίτητων μέτρων που απαιτούνται για την 

διόρθωση της εταιρικής καθαρής θέσης όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές 
καταστάσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 

III. Να απαλλάξετε το ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 σύμφωνα με 
το νόμο και το καταστατικό. 

 
 

2. Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Δηλώνεται και βεβαιώνεται με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε:  
 
Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, για τη χρήση 1/1/2017-31/12/2017, οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση, τις ταμειακές ροές και τα 
αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την ημερομηνία 31/12/2017.  

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
Αθήνα, 30 Απριλίου 2018 

 
 

H Πρόεδρος του ΔΣ 
LAURENCE JUIN 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων  
Για την εταιρική χρήση από 01 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 
Ποσά σε Ευρώ 
 
 
  

Σημειώσεις 01/01/2017- 
31/12/2017 

01/01/2016- 
31/12/2016 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   0,00 0,00 

Λοιπά συνήθη έσοδα   0,00 0,00 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, 
προϊόντα, ημικατ/μένα) 

  0,00 0,00 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών   0,00 0,00 

Παροχές σε εργαζόμενους   0,00 0,00 

Λοιπά έξοδα / έσοδα 4 -10.353,05 -14.290,31 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

0,00 0,00 

Έσοδο από τόκους   0,00 0,00 

Αποτέλεσμα προ φόρων   -10.353,05 -14.290,31 

Φόρος εισοδήματος (τέλος επιτηδεύματος) 13 -1.000,00 -1.015,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   -11.353,05 -15.305,12 

 
 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  
Για τη χρήση που έληξε κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 
Ποσά σε Ευρώ 

 
 

Περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 31/12/2017   31/12/2016 

Ενσώματα και Ασώματα Πάγια 6 0,00   0,00 

Μείον: Αποσβεσμένα 
 

0,00   0,00 

Απομειωμένα 
 

0,00   0,00 

Αποθέματα 
 

0,00   0,00 

Απαιτήσεις 8 1.336,08   2.647,11 

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 
 

539,06   0,00 

Διαθέσιμα 7 23.970,07   26.311,18 

Δάνεια και απαιτήσεις 9 141.691,83  0,00 

Σύνολο ενεργητικού   167.537,04   28.958,29 

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις         

Κεφάλαια και αποθεματικά 11 16.537,04   27.890,09 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   0,00   0,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10 151.000,00  1.068,20 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων   167.537,04   28.958,29 

 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 8 – 14) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης  
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 

Ποσά σε Ευρώ 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Σημειώσεις Κεφάλαιο 
Υπέρ το 

Άρτιο 
Αποτελέσματα 

εις νέο 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2016 11 63.000,00 28.000,00 -92.804,79 -6.804,79 

Μεταβολές στοιχείων στην 
χρήση 

 
6.000,00 44.000,00  0,00  50.000,00 

Αποτελέσματα χρήσης  0,00 0,00  -15.305,12 -15.305,12 

Υπόλοιπο 31.12.2016  69.000,00 72.000,00 -113.109,91 27.890,09 

Μεταβολές στοιχείων στην 
χρήση 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποτελέσματα χρήσης   0,00 0,00 -11.353,05 -11.353,05 

Υπόλοιπο 31.12.2017  69.000,00 72.000,00 -124.462,96 16.537,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 8 – 14) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
οικονομικών καταστάσεων. 
 


















