
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία : Περιφέρεια Αττικής / Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, 31/12/2012 29/03/10-31/12/11

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

Διεύθυνση Διαδικτύου : www.protergia.gr επενδυτικών αποτελεσμάτων (20.188) (13.619)
Ημερομηνία έγκρισης των ετησίων Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (49.023) (55.271)
Οικονομικών Καταστάσεων : 6 Απριλίου 2013 Μείον φόροι (895) 557

Νόμιμος Ελεγκτής : ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΓΩΝΗ Α.Μ. 30821 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (A) (49.919) (54.715)

Ελεγκτική Εταιρεία : Ιδιοκτήτες μητρικής (49.919) (54.715)

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

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

Πρόεδρος : ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (A)+(B) (49.919) (54.715)
Διευθύνουσα Σύμβουλος : ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΣΚΟΥ Ιδιοκτήτες μητρικής (49.919) (54.715)

Μέλος : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

Μέλος : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ( σε € ) - -
Μέλος : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
Μέλος : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΣ επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (20.188) (13.619)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 29/03/10-31/12/11 Λειτουργικές Δραστηριότητες 31/12/2012 29/03/10-31/12/11

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία - - Κέρδη προ φόρων (49.023) (55.271)

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1.033.871 435.003 Αποσβέσεις - -

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 161 557 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 28.835 41.653

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 253.449 111.996 Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.287.482 547.555 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

με τις λειτουργικές δραστηριότητες

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (140.132) (93.819)

Μετοχικό Κεφάλαιο 165.000 60.000 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.180.501 47.270
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (105.788) (54.715) Μείον :

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α) 59.212 5.285 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (28.835) (41.653)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - Καταβεβληµένοι φόροι - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 59.212 5.285 Σύνολο εισροών / (εκροών) 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - 495.000 από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 991.346 (101.820)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.228.271 47.270  Επενδυτικές Δραστηριότητες

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.228.271 542.270 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (598.869) (435.003)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.287.482 547.555 Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (598.869) (435.003)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 105.000 60.000
31/12/2012 29/03/10-31/12/11 Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης (1.155) -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 5.285 - Σύνολο εισροών / (εκροών) 
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους (49.919) (54.715) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 103.845 60.000
Άυξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 103.845 60.000 Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ευθείας στη Καθαρή Αξία - - και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 496.322 (476.823)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 59.212 5.285 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου (476.823) -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 19.499 (476.823)

Ποσά Εκφρασμένα σε Ευρώ Η Εταιρεία

Έσοδα -

Έξοδα 2.020

Απαιτήσεις -

Υποχρεώσεις 1.222.000

Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης -

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. ΑE 568832

ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αρ. Μ.Α.Ε.: 69464/01AT/B/10/099

Αρτέμιδος 8, Μαρούσι

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ 9322901000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (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 ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 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.protergia.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

1. Στην «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» συμμετέχει κατά ποσοστό 100% η εταιρεία «ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία και αποτελεί 100% θυγατρική του Ομίλου PROTERGIA Α.Ε. 2. Για τη πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση 2011, η εταιρεία ελέγχθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές και έλαβε εντός του 2012,

Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 4. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 5. Τα

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

6. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2011. 7. 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 06/04/2013 απόφαση ΔΣ της εταιρείας, προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 47.000,00 ώστε να

βελτιωθεί η κεφαλαιακή επάρκεια και να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της. Παράλληλα, η μητρική εταιρεία PROTERGIA Α.Ε. , 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.


