
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία : Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών και επενδυτικών αποτελεσµάτων   (10.192) (7.173)

Διεύθυνση Διαδικτύου : www.protergia.gr Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (7.959) (5.500)
Ημερομηνία έγκρισης των ετησίων Μείον φόροι (500) (285)
Οικονομικών Καταστάσεων : 2 Απριλίου 2013 Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (8.459) (5.785)

Νόμιμος Ελεγκτής : Αθανάσιος Ξύνας Α.Μ. ΣΟΕΛ 34081 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - -

Ελεγκτική Εταιρεία : Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (8.459) (5.785)

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (10.192) (7.173)

Πρόεδρος : ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ
Διευθύνουσα Σύμβουλος : ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΣΚΟΥ

Μέλος : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΣ

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

Μέλος : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (7.959) (5.500)
Μέλος : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας (2.380) (1.706)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 147 32

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 5.511 8.380 λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 89.764 75.062 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (4.790) (513)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 95.275 83.442 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 12 93

Μείον :

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (147) (32)

Μετοχικό Κεφάλαιο 200.000 180.000 Καταβληθείς φόρος εισοδήματος - (285)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (105.330) (96.651) Σύνολο εισροών/(εκροών) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας 94.670 83.349 από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (15.117) (7.910)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 94.670 83.349  Επενδυτικές Δραστηριότητες
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 605 93 Τόκοι εισπραχθέντες 2.380 1.706

Σύνολο υποχρεώσεων 605 93 Σύνολο εισροών/(εκροών) 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 95.275 83.442 από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 2.380 1.706

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 20.000 20.000

Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης (220) (220)

31/12/2012 31/12/2011 Σύνολο εισροών/(εκροών) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 19.780 19.780

(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 83.349 69.354 Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (8.459) (5.785) και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 7.043 13.575

Αύξηση / (µείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου 19.780 19.780 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Μεταφορά σε αποθεματικά - - στην αρχή της περιόδου 74.715 61.140

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 94.670 83.349 στο τέλος της περιόδου 81.759 74.715

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, 2 Απριλίου 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

GRANT THORNTON Α.Μ. 127

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρ. Μ.Α.Ε.: 49261/01ΑΤ/Β/01/231

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία και Πληροφορίες της 11ης 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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ 4320201000

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 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 μόνη ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της εταιρείας είναι το 2010. 2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2011. 3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 4.

Δεν υφίστανται επίδικες υποθέσεις που να επηρεάζουν την κατάσταση της εταιρείας. 5. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 6. Δεν υπάρχουν συναλλαγές και αμοιβές με διευθυντικά στελέχη και μέλη της

διοίκησης. 7. 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. 8. Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ΕΥΡΩ . Τυχόν διαφορές στις καταστάσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 9. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας

την 31/12/2012 είναι μικρότερα του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου συνεπώς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920. Με την από 2/4/2013 απόφαση ΔΣ της εταιρείας, προτείνεται στην

Τακτική Γενική Συνέλευση, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού €11.000 ώστε να βελτιωθεί η κεφαλαιακή επάρκεια και να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της . Παράλληλα, η μητρική εταιρεία

PROTERGIA, έχει επιβεβαιώσει τη θέληση και πρόθεσή της να στηρίξει οικονομικά την εταιρεία και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η τελευταία να συνεχίσει την λειτουργία της για μια περίοδο

τουλάχιστον 12 μηνών.


