
Αρμόδια Υπηρεσία : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

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

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : www.argyritisgi.gr επενδυτικών αποτελεσμάτων (98.650) (10.995)
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (379.621) (2.405.109)
των οικονομικών καταστάσεων : 24 Απριλίου 2014 Μείον/(πλέον) φόροι (1.000) (512)

Νόμιμος Ελεγκτής : Εμμανουήλ Μιχαλιός Α.Μ. ΣΟΕΛ 25131 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (380.621) (2.405.621)

Ελεγκτική Εταιρεία : GRANT THORNTON Α.Μ. 127 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B) - -

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (A)+(B) (380.621) (2.405.621)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Κατανέµονται σε:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  : ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Μετόχους Εταιρείας (380.621) (2.405.621)

Μέλος : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

Μέλος : ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ( σε € ) - -

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (98.650) (10.995)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 Λειτουργικές Δραστηριότητες 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 93.291.988 93.231.388 Κέρδη προ φόρων (379.621) (2.405.109)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22.763 23.297 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα - (9.151)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 93.314.751 93.254.685 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 280.971 2.403.264

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

Μετοχικό Κεφάλαιο 170.000 120.000 με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 11.989.451 8.420.622 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.638) 475

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α) 12.159.451 8.540.622 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 47.884.844 29.328.467
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - Μείον :

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 12.159.451 8.540.622 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (1.327.073) (6.969.433)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 69.148 51.513.255 Καταβεβληµένοι φόροι (500) -
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - Σύνολο εισροών / (εκροών) 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 81.086.152 33.200.809 από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 46.456.983 22.348.513

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 81.155.301 84.714.063

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 93.314.751 93.254.685  Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 

κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (60.600) (13.317.860)

Τόκοι εισπραχθέντες - 9.151

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (60.600) (13.308.709)

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4.000.000 -
 (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα ) 8.540.622 10.946.242 Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης (550) -
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους (380.621) (2.405.621) Εξοφλήσεις δανείων (50.398.004) (9.030.567)
Άυξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 3.999.450 - Σύνολο εισροών / (εκροών) 
Λοιπά Αποθεματικά - - από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (46.398.554) (9.030.567)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ευθείας στη Καθαρή Αξία - - Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου (α) + (β) + (γ) (2.171) 9.237

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 18.057 8.819
 (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα ) 12.159.451 8.540.622 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 15.886 18.057

Ποσά Εκφρασμένα σε Ευρώ Η Εταιρεία

Έσοδα -

Έξοδα 285.441

Απαιτήσεις -

Υποχρεώσεις 81.060.000

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. ΑΕ 568832

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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Μ.Α.Ε.: 65473/01AT/Β/08/099

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(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 €)

Αρτέμιδος 8, Μαρούσι

Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ 8112001000

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 

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου 

της www.argyritisgi.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

1. Με την από 03/02/2014 και αριθμό πρωτοκόλλου 71167/13 ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας από ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ σε PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 2. Η PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από την 27η Φεβρουαρίου 2008. 3. "Η 
εταιρεία έχει αποδεχθεί το υπ’ αριθμό 114994/1/16/12/2010 εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης για τις διαχειριστικές χρήσεις 2009-2010 του ν.3888/2010. Για τις χρήσεις που έληξαν την 30/06/2011 και 31/12/2011 
η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την ΠΟΛ 1159/26.7.2011. Για τη χρήση 2012, η εταιρεία ελέγχθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές και έλαβε εντός του 2013, Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης 

χωρίς να προκύψουν διαφορές. 4. Την 09/04/2013 η PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. εξαγόρασε το 100% των μετοχών της εταιρείας «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (πρώην «ΦΕΡΡΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») με διακριτικό τίτλο «PROTERGIA ENERGY A.E.» από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». 

5. Οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής σε αυτές παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.1 των οικονομικών καταστάσεων. 6. Η 
εταιρεία PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί 100% θυγατρική του Ομίλου Protergia A.E. η οποία δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνοντας τόσο την PROTERGIA 

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. όσο και τις θυγατρικές της. 7. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση 

της Εταιρείας 8. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 9. Οι οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται είναι οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. Η εταιρεία δεν 
παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, κάνοντας χρήση της παραγράφου10 του ΔΠΧΑ 10. 10. 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:  

11. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της  31/12/2012. 

http://www.argyritisgi.gr/

