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Αντίγραφο Πρακτικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της από 14-04-2017 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ 

"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " 

 

Στην Πεύκη Αττικής, σήµερα την 14η Απριλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.µ. συνήλθαν στα  

γραφεία της ανώνυµης εταιρίας  "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε” επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθµός 95, σε 

τακτική  συνεδρίαση τα µέλη του ∆.Σ. κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ∆.Σ., στην οποία παρέστησαν 

οι: 

1) Βασίλειος Πολύχρονος, Πρόεδρος 

2) ∆ηµήτριος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος,  

3) Αικατερίνη Πολύχρονου, Σύµβουλος 

4) Αναστάσιος Πολύχρονος, Σύµβουλος και   

5) Αθανάσιος Σκαµαγκούλης, Σύµβουλος  

 

προκειµένου να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεµάτων: 

µε θέµατα ηµερησίας διάταξης: 

1. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  01-1-2016 έως 31-12-2016 

2. Έγκριση του Πίνακα ∆ιανοµής αποτελεσµάτων της χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016 

3. Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του ∆.Σ. για τη χρήση από 1-1-2016 έως 31-12-2016 προς την 

ετήσια τακτική γενική συνέλευση 

4. Σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων και καθορισµός των θεµάτων της 

ηµερήσιας διάταξης 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το νόµο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεµάτων  της ηµερήσιας 

διατάξεως µε την παραπάνω σειρά. 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης απο  1-1-2016 έως 31-

12-2016 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διαβάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01-1-2016 έως 31-12-

2016 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. και περιλαµβάνουν: ισολογισµό, κατάσταση 

αποτελεσµάτων, πίνακας διαθέσεως των αποτελεσµάτων και σηµειώσεις του ισολογισµού, των οποίων το 

περιεχόµενο παρατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.energiakipineias-sa.gr) και επισυνάπτονται στο 

παρόν πρακτικό. 
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 Μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και 

διευκρινίσεις, το ∆.Σ. εγκρίνει οµόφωνα τις παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις της 5ης εταιρικής χρήσης (1-

1-2016 έως 31-12-2016), που έχουν υπογραφεί, σύµφωνα µε την παράγραφο άρθρου 42α του Κ.Ν. 

2190/1920  από τρία διαφορετικά πρόσωπα. 

ΘΕΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση πίνακα διανοµής αποτελεσµάτων χρήσης από  1-1-2016 έως 31-12-

2016 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποδεχόµενο εισήγηση του Προέδρου του αποφάσισε οµόφωνα να προτείνει προς 

έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρείας τη διάθεση των αποτελεσµάτων 

της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 κατά τον εµφανιζόµενο στον παρακάτω «πίνακα διάθεσης 

αποτελεσµάτων» τρόπο: 

 

 

Το ∆.Σ. εγκρίνει οµόφωνα τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσµάτων για τη χρήση από 1-1-2016 έως 31-

12-2016 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων. 

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του ∆.Σ. για τη χρήση από 1-1-2016 έως 31-12-

2016  προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διαβάζει την έκθεση ∆ιαχειρίσεως της 5ης εταιρικής χρήσης (1-1-2016 έως 31-12-

2016) της εταιρίας που έχει ως κάτωθι:  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.» , ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

 

 

 Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, 

Με την παρούσα έκθεση σας υποβάλλουµε για έγκριση σύµφωνα µε το Νόµο και το  καταστατικό της εταιρείας, τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. και αφορούν την 5η χρήση της που έληξε 

την 31η ∆εκεµβρίου 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016). Σηµειώνεται ότι τα αναλυτικά στοιχεία της δραστηριότητας, της 

Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης, της Κατάστασης Συνολικών Εισοδηµάτων, της Κατάστασης Ταµειακών Ροών 

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως ∆ΛΠ 15.602,00 
Υπόλοιπο κερδών προηγούµενης χρήσης 131.053,00 

Σύνολο 146.155,00 
Τακτικό αποθεµατικό 500,00 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον 145.655,00 
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καθώς και οι λογιστικές αρχές που τα διέπουν, περιγράφονται αναλυτικά στις σηµειώσεις που παρατίθενται στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.      

 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Η εταιρεία εκµεταλλεύεται φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,3 MW σε 

µισθωµένο αγροτεµάχιο στην περιοχή ΠΗΝΕΙΑΣ του Νοµού Ηλείας. Τις µετοχές της εταιρείας, µαζί µε τη 

σχετική άδεια δηµιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου, εξαγόρασε η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

Α.Β.Ε.Ε. την 12η Οκτωβρίου 2011 από την εταιρεία ∆ΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. έναντι συνολικού τιµήµατος €690.000,00 

εκ του οποίου ποσό €60.000,00 αφορούσε τη λογιστική καθαρή της θέση.  

2. Η εταιρεία είχε συµβόλαιο µε τον ∆ΕΜΗΕ, 20 ετούς διάρκειας, για την πώληση σ’ αυτή της παραγόµενης 

ηλεκτρικής ενέργειας στην τιµή των €0,392/kwh. Κατόπιν της ψήφισης του Νόµου 4254/2014 η τιµολόγηση 

µειώθηκε κατά 37% αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2013 (νέα τιµή € 0,235/kwh) ενώ παρατείνεται η 

ισχύς του συµβολαίου από τα 20 έτη στα 25 .  

3. Από την εξαγορά της µέχρι και την 31/12/2012 που έκλεισε την πρώτη διαχειριστική της χρήση, 

πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους €2.337 χιλ., σχεδόν αποκλειστικά για την ολοκλήρωση 

αντίστοιχου ύψους επενδυτικού προγράµµατος κατασκευής του φωτοβολταϊκού της πάρκου.  

4. Για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεών της, η εταιρεία προχώρησε σε σύναψη µακροπρόθεσµου δανείου 

€2.350 χιλ., δωδεκαετούς διάρκειας µε τη µητρική εταιρεία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. µε 

ετήσιο επιτόκιο 7,5%. Στην παρούσα χρήση η εταιρεία µείωσε ισόποσα τον προαναφερόµενο δανεισµό κατά 

€55.298. 

5. Το φωτοβολταϊκό πάρκο τέθηκε σε λειτουργία την 12η Ιουνίου 2012 .   

 

ΙΙ. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας προς τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ανήλθαν για την κλειόµενη χρήση σε €423,18 

χιλ., µε τα κέρδη προ φόρων να διαµορφώνονται σε 64,08 χιλ. . 
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ΙΙI. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ .  

 

Για το έτος 2017 προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών να διαµορφωθεί στο ποσό των € 500 χιλ. και ο χρόνος 

αποπληρωµής των εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. να µειωθεί από τους 5-6 µήνες στους 3 , 

συµβάλλοντας έτσι περαιτέρω θετικά στη ρευστότητα της επιχείρησης.  

 

 

 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουµε την τιµή να σας παρακαλέσουµε όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις χρήσης 2016 της εταιρείας. 

 

 

 

Πεύκη Αττικής , 14 Απρίλιου 2017. 

 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Βασίλειος  Γ. Πολύχρονος 
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Μετά από την ανάγνωση της και από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και η 

παριστάµενη Υπεύθυνη Λογιστηρίου κα Ιωάννα Χαρακίδα παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και 

διευκρινίσεις, το ∆.Σ. εγκρίνει οµόφωνα την έκθεση ∆ιαχειρίσεως  που έχει υπογραφεί από τον Βασίλειο  

Πολύχρονο, Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και είναι αυτή που θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τον Κ.Ν 

2190/1920. 

 

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : """"Σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων και καθορισµός 

των  θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης """"   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποδεχόµενο τη σχετική πρόταση του προέδρου του αποφάσισε οµόφωνα  τα 

ακόλουθα : 

Να συγκληθεί την 19η Ιουνίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πεύκη 

Αττικής επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθµός 95 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 

εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεµάτων : 

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 5ης εταιρικής χρήσης  (1-1-

2016 έως 31-12-2016) – Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες και Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις 

ανωτέρω  οικονοµικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης  2016. 

3. Έγκριση πίνακα διανοµής αποτελεσµάτων της χρήσης 01/01-31/12/2016 

4. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωµατικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων και εκδόσεως φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 01/01/2017 

έως 31/12/2017 και καθορισµός της  αµοιβής τους. 

5. Έγκριση αµοιβών µελών ∆Σ 

6. ∆ιάφορες  ανακοινώσεις. 

 

Η πρόσκληση της συγκαλούµενης συνέλευσης δεν θα δηµοσιευθεί γιατί η γενική συνέλευση θα είναι 

καθολική και δεν απαιτείται δηµοσίευση της προσκλήσεως  

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπεται 

από το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 . 
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Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως : 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΠΕΥΚΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ, 14-4-2017 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ 

        ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.  

 


