
Αρμόδια Υπηρεσία : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και  

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : www.prot-energy.gr επενδυτικών αποτελεσμάτων (16.671) (17.963)
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (16.570) (17.833)
των οικονομικών καταστάσεων : 21 Μαρτίου 2016 Μείον φόροι (1.985) (985)

Νόμιμος Ελεγκτής : ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΥΝΑΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ 34081 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (A) (18.555) (18.818)

Ελεγκτική Εταιρεία : GRANT THORNTON Α.Μ. 127 Ιδιοκτήτες μητρικής (18.555) (18.818)

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B) - -

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  : ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

Μέλος : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ μετά από φόρους (A)+(B) (18.555) (18.818)

Μέλος : ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιοκτήτες μητρικής (18.555) (18.818)

Μέλος : ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ( σε € ) - -

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (16.671) (17.963)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία - -

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 47.745 44.212 Λειτουργικές Δραστηριότητες 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47.745 44.212 Κέρδη προ φόρων (16.570) (17.833)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (293) (318)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 192 188

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

Μετοχικό Κεφάλαιο 89.700 110.000 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (45.083) (66.773) με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α) 44.617 43.227 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (3.010) (2.887)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.123 (23)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 44.617 43.227 Μείον :
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (192) (188)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - Καταβεβληµένοι φόροι (1.965) (1.000)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.128 985 Σύνολο εισροών / (εκροών) 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 3.128 985 από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (19.715) (22.061)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 47.745 44.212

 Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 

κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - -

Τόκοι εισπραχθέντες 293 318 

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 293 318 
1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 43.227 12.594 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (18.555) (18.818) Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 20.000 50.000
Άυξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 20.000 50.000 Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης (55) (550)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ευθείας στη Καθαρή Αξία (55) (550) Εξοφλήσεις δανείων - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 44.617 43.227 Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 19.945 49.450 
Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου (α) + (β) + (γ) 524 27.707 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 36.986 9.279
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 37.510 36.986

Ποσά Εκφρασμένα σε Ευρώ Η Εταιρεία

Έσοδα -

Έξοδα 11.969

Απαιτήσεις -

Υποχρεώσεις 2.128

Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης -

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. Η Προϊστάμενη Λογιστηρίου 

Ντίνος Μπενρουμπή Ιωάννης Αντωνόπουλος Παναγιώτα Ζαχαράκη
Α.Δ.Τ. Ξ 110308 Α.Δ.Τ. ΑΒ 030487 Α.Δ.Τ. ΑΜ 546618

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ 9084101000

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει

στην διεύθυνση διαδικτύου της www.prot-energy.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

1. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση 2010 και τις χρήσεις 2014 και 2015. Για τις χρήσεις 2011 έως 2013 η εταιρεία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994, ενώ από 1/1/2014 ισχύει το άρθρο 65Α § 1 του Ν.4174/2013. Η εταιρεία δεν υποχρεούται σε φορολογικό έλεγχο, βάσει

των διατάξεων του άρθρου 65Α § 2 του Ν.4174/2013 για τις χρήσεις 2014 και 2015. 2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 3. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 4 Τα

ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρίας από και τις συνδεδεμένες εταιρίες (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

5. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2014. 6. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 31/12/2015 ήταν μικρότερα του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου, συνεπώς είχαν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920. Προς θεραπεία των σχετικών κινδύνων, συνήλθε την 31.12.2015 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία αποφάσισε την ονομαστική
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων (25.300) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από ένα (1) ευρώ σε εβδομήντα οκτώ λεπτά (0,78)
για απόσβεση συσσωρευθεισών λογιστικών ζημιών, χωρίς καταβολή στους μετόχους. Με την ονομστική μείωση βελτιώνεται η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας και διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας της για

περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών. 7. Στην «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» συμμετέχει κατά ποσοστό 100% η εταιρεία «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία και αποτελεί 100% θυγατρική του Ομίλου PROTERGIA Α.Ε.


