ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019

Κύριοι Μέτοχοι,
Υποβάλλοντας σε εσάς προς έγκριση τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
χρήσεως 1/1/2019-31/12/2019, της εταιρείας ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε. ,
επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα στοιχεία δραστηριότητας της
εταιρείας μας και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα κατά την υπόλογο χρήση και να
διατυπώσουμε ορισμένες προβλέψεις επί της μελλοντικής πορείας της.
Η εταιρεία μας, κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 1/1/201931/12/2019, έκανε τις δέουσες ενέργειες προκειμένου να λάβει άδειες για τη
δημιουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων και αναμένει τα αποτελέσματα.
Έτσι, αναλύοντας τις ανά χείρα σας Οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019,
παρατηρούμε ότι το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας, ισούται με το σύνολο των
υποχρεώσεων πλέον την καθαρή θέση, που, λόγω των ζημιών των προηγούμενων
χρήσεων, ανέρχεται σε € 1.008,86.
Εν συνεχεία των ανωτέρω, κύριοι μέτοχοι, θέλουμε να σας πληροφορήσουμε, ότι
τα επενδυτικά προγράμματα της εταιρείας θα καταβληθεί προσπάθεια να υλοποιηθούν
κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2020, με αναζήτηση ευκαιριών για επενδύσεις σε
ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, στηριζόμενοι στην αναμενόμενη ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του Τρίτου Προγράμματος
Οικονομικής Προσαρμογής την 20η Αυγούστου 2018, την απόφαση διευθέτησης του
Ελληνικού Δημόσιου Χρέους με τη χρονική επιμήκυνση των λήξεων των δανείων για
δέκα έτη, την εξομάλυνση των επιτοκίων και την αναμενόμενη αναβάθμιση του
αξιόχρεου της χώρας από τους Πιστοληπτικούς Οίκους Αξιολόγησης. Επίσης η εισροή
του οικονομικού πακέτου στήριξης των 72 δις. Ευρώ που εξασφάλισε η Ελληνική
Κυβέρνηση τον Ιούλιο 2020 όπως και τα μέτρα στήριξης της Οικονομίας και η
επιλογή ενίσχυσης των επενδύσεων στην Πράσινη Ανάπτυξη, δημιουργούν
προσδοκίες για ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας το επόμενο έτος 2021 και την
αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στον Τομέα των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τέλος θέτουμε υπ' όψη σας ότι μέχρι σήμερα, ημερομηνία σύνταξης της παρούσης
εκθέσεως, η εταιρεία μας δεν έχει υποστεί άλλη έκτακτη ζημία , εξ' οιουδήποτε λόγου,
που θα επηρέαζε σημαντικά την οικονομική της κατάσταση , όπως αυτή εμφανίζεται
κατά την 31/12/2019, και δεν προβλέπεται ότι και εις το εγγύς μέλλον υπάρχει
περίπτωση να υποστεί.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η εταιρεία μας είχε την κρινόμενη χρήση 2019 ζημίες μετά φόρων € 1.361,02
έναντι ζημιών € 5.258,55 τη χρήση 2018.
Τα λειτουργικά έξοδα κατά τη διάρκεια της υπό κρίση διαχειριστικής περιόδου
ανήλθαν σε μόλις € 330,00 έναντι € 874,67 την προηγούμενη διαχειριστική χρήση
περιοριζόμενα στο ελάχιστο δυνατό αφού η Εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την
παραγωγική της δραστηριότητα.
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Η εταιρεία μας δεν κατάφερε να μπει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τη χρήση
2019, κάτι που θα προσπαθήσει να επιτύχει την επόμενη διαχειριστική χρήση 2020.

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2019-31/12/2019, καθώς και άλλες
χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
στοιχείο αυτής της έκθεσης.
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Οι καθαρές ζημίες της χρήσεως μαζί με τα «αποτελέσματα εις νέο» της
προηγούμενης χρήσεως ανέρχονται σε -€ 63.525,81 και προκύπτουν ως εξής:
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως

€ -1.330,00

(-) Φόρος εισοδήματος

€

- 31,01

(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων

€ -62.164,80
€ -63.525,81

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα της χρήσεως 2019.

Φιλοθέη, 4 Ιουνίου 2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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