
Αρμόδια Υπηρεσία : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών 31/12/2015 31/12/2014
Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : www.deltaenergiaki.gr (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 9.964.306 19.989.709
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.130.056) (10.025.403)
των οικονομικών καταστάσεων : 22 Μαρτίου 2016 Αύξηση / (µείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου - -

Νόμιμος Ελεγκτής : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΡΛΗΣ  Α.Μ. ΣΟΕΛ 38651 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

Ελεγκτική Εταιρεία : GRANT THORNTON Α.Μ. 127 (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) 8.834.251 9.964.306

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος : ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ

Μέλος : ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΣΚΟΥ

Μέλος : ΚΩΣΤΑΣ ΛΩΣ Λειτουργικές Δραστηριότητες 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Μέλος : ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κέρδη/ (ζημιές) πρo φόρων (1.145.302) (10.024.418)
Μέλος : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Μέλος : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ Απομειώσεις 1.173.618 10.004.874

(Κέρδη)/ζημίες από πώληση μεριδίου θυγατρικής (48.003) -

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας - (1.298)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 81 117

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 9.457.430 10.631.048 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.253.280 1.926.934 λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.710.711 12.557.982 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (322.962) (262.171)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 300.000 210.000

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείον :

Μετοχικό Κεφάλαιο 15.100.000 15.100.000 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (81) (117)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (6.265.749) (5.135.694) Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (1.970) (1.000)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας 8.834.251 9.964.306 Σύνολο εισροών/(εκροών) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.834.251 9.964.306 από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (44.619) (74.013)

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - 17.231  Επενδυτικές Δραστηριότητες

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.876.460 2.576.445 (Απόκτηση) / Πώληση θυγατρικών, συγγενών, 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.876.460 2.593.676 κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - (21.000)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11.710.711 12.557.982 Τόκοι εισπραχθέντες - 1.298

Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικής 48.003 -

Σύνολο εισροών/(εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 48.003 (19.702)

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους - -

και επενδυτικών αποτελεσµάτων   (19.606) (20.725) Πληρωμή φόρου συγκεντωσης κεφαλαίου - -

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (1.145.302) (10.024.418) Σύνολο εισροών/(εκροών) 

Μείον φόροι 15.246 (985) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) - -

Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (1.130.056) (10.025.403) Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - - και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 3.384 (93.715)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.130.056) (10.025.403) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, στην αρχή της περιόδου 21.566 115.281

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (19.606) (20.725) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

στο τέλος της περιόδου 24.950 21.566

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  του Δ.Σ. 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. ΑM 546618

ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Στοιχεία και Πληροφορίες της 13ης Εταιρικής  Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρ. Μ.Α.Ε.: 53131/01ΑΤ/Β/02/219(08)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ 5121101000

Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 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. Οι ανέλεγκτες  φορολογικά χρήσεις της εταιρείας είναι  το 2010 και το 2014 . 2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2014. 3. Δεν υφίστανται εμπράγματα 

βάρη. 4. Δεν υφίστανται επίδικες υποθέσεις οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία 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 τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με έδρα το 
Αμαρούσιον, Αττικής μέσω της PROTERGIA Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 8. Η εταιρεία διενέργησε κατά τη χρήση 2015 αποτίμηση των 

επενδύσεων της σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες από την οποία προέκυψε ζημία απομείωσης ύψους € 1,2 εκ. με ισόποση αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης. 9. Τα ποσά που 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ΕΥΡΩ. Τυχόν διαφορές στις καταστάσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

http://www.deltaenergiaki.gr/

