
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία : Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

Διεύθυνση Διαδικτύου : www.protergia.gr και επενδυτικών αποτελεσµάτων   (793.057) (16.055)
Ημερομηνία έγκρισης των ετησίων Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (793.224) (16.271)
Οικονομικών Καταστάσεων : 29 Μαρτίου 2013 Μείον φόροι (1.355) (285)

Νόμιμος Ελεγκτής : ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΓΩΝΗ  ΑΜ:30821 Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (794.579) (16.556)

Ελεγκτική Εταιρεία : Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - -

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Σύμφωνη γνώμη με έμφαση Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (794.579) (16.556)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

Πρόεδρος : ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (13.057) (16.055)
Διευθύνουσα Σύμβουλος : ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΣΚΟΥ

Μέλος : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΣ

Μέλος : ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ Λειτουργικές Δραστηριότητες 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Μέλος : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ Κέρδη/ (ζημιές) πρo φόρων (793.224) (16.271)

Φόρος - -
Αποσβέσεις 780.000 -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 167 216

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 82.572 858.297 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 8.238 22.298 λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 27.642 12.387 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (1.389) (1.819)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 118.451 892.981 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 18.695 1.305

Μείον :

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (167) (216)

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.000.000 1.000.000 Καταβληθείς φόρος εισοδήματος - (285)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (922.904) (128.324) Σύνολο εισροών/(εκροών) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας 77.096 871.676 από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.081 (17.070)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 77.096 871.676  Επενδυτικές Δραστηριότητες
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 855 - Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων - -
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 40.500 21.305 Τόκοι εισπραχθέντες - -

Σύνολο υποχρεώσεων 41.355 21.305 Σύνολο εισροών/(εκροών) 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 118.451 892.981 από επενδυτικές δραστηριότητες (β) - -

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Σύνολο εισροών/(εκροών) 

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) - -

31/12/2012 31/12/2011 Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 4.081 (17.070)

(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 871.676 888.232 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (794.579) (16.556) στην αρχή της περιόδου 2.798 19.867

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 77.096 871.676 στο τέλος της περιόδου 6.879 2.798

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Διευθύνουσα  Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής Η Προϊστάμενη Λογιστηρίου 

Ντίνος Μπενρουμπή Μαρία Μπέσκου Ιωάννης Αντωνόπουλος Παναγιώτα Ζαχαράκη

Α.Δ.Τ. Ξ 110308 Α.Δ.Τ. ΑΕ 510569 Α.Δ.Τ. ΑΒ 030487 Α.Δ.Τ. ΑΕ 568832

Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Στοιχεία και Πληροφορίες της 7ης Εταιρικής  Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Αρτέμιδος 8, Μαρούσι

GRANT THORNTON Α.Μ. 127

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρ. Μ.Α.Ε.: 61346/01ΑΤ/Β/06/325

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ 7091301000

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της AΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου, όπου αναρτώνται οι οικονομικές

καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

1. Η έμφαση θέματος που προστίθεται στην "Έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή" αφορά το γεγονός ότι, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων έχει καταστεί μικρότερο από το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου,

και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Αναλυτικότερα περιγράφεται στη σημείωση 5.5 των

επεξηγηματικών σημειώσεων. 2. Η μόνη ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της εταιρείας είναι το 2010. 3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2011. 4. Δεν
υφίστανται εμπράγματα βάρη. 5. Δεν υφίστανται επίδικες υποθέσεις που να επηρεάζουν την κατάσταση της εταιρείας (σημείωση 5.12 επεξηγηματικών σημειώσεων). 6. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

7. Δεν υπάρχουν συναλλαγές και αμοιβές με διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης. 8. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με
έδρα το Αμαρούσιον, Αττικής μέσω της PROTERGIA Α.Ε. με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 9. Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ΕΥΡΩ. Τυχόν διαφορές στις

καταστάσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 10. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2012 είναι μικρότερα του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου συνεπώς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48
του ΚΝ 2190/1920. Προς θεραπεία των σχετικών κινδύνων η Διοίκηση βεβαιώνει ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε με την κεφαλαιοποίηση του ήδη καταβεβλημένου ποσού ύψους € 40.000, τα ίδια

κεφάλαια της εταιρείας θα είναι μικρότερα του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου.


