
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2014 31/12/2013

Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.coralenergy.gr/ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2014 & 1.1.2013 αντίστοιχα) 66.232 68.323

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :  Πρόεδρος: Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης Κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά από φόρους 5.918 (2.116)

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Γ. Κοτσαλής   Μέλη: Γεώργιος Κ. Θωμαϊδης (Γενικός Δ/ντής), Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης , Πέτρος Τ. Τζαννετάκης , Λοιπά συνολικά εισοδήματα (899) 25

Νικόλαος Α. Γκιόκας, Σπυρίδων Π. Μπαλέζος, Νικόλαος Γ. Δικαίος  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 & 31.12.2013 αντίστοιχα) 71.251 66.232

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των 10 Μαρτίου 2015

ετησίων οικονομικών καταστάσεων: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Νόμιμος ελεγκτής: Τηλέμαχος Χ. Γεωργόπουλος Έμμεση μέθοδος

Ελεγκτική εταιρεία: Deloitte (ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2014 31/12/2013

Τύπος έκθεσης  ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

Λειτουργικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2014 31/12/2013 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 7.438 573

Πλέον/μείον προσαρμογές για :

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 11.295 11.459

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Προβλέψεις 1.968 (92)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 100.925 100.859 Συναλλαγματικές διαφορές (6) 93

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 11.903 12.926 Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 9.841 9.173

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 29.626 30.462 Ζημιές/(Κέρδη) από εκποίηση παγίων 930 101

Αποθέματα 50.631 38.878 Έσοδα εκκαθάρισης - -

Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 107.649 118.317 Έσοδα από μερίσματα (4.049) (470)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.289 4.411 Ζημιές/ (κέρδη) από πώληση συμμετοχών - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 303.023 305.853 27.417 20.837

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών  κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (11.754) (15.097)

Μετοχικό Κεφάλαιο 80.151 80.151 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 10.229 1.775

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (8.900) (13.919) Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (5.758) 10.216

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων  εταιρείας (α) 71.251 66.232 Μείον:

Μακροπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις - 136.647 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (10.364) (9.533)

Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 13.314 11.167 Καταβεβλημένοι φόροι (10) (6)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 165.749 33.027 (17.657) (12.645)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 52.709 58.780

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 231.772 239.621 Σύνολο εισροών/(εκροών)  από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 9.760 8.192

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α) + (β) 303.023 305.853 Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (11.373) (8.410)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντες τόκοι 37 27

(ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2014 31/12/2013 Μερίσματα Εισπραχθέντα 3.977 470

Έσοδα από εκποίηση παγίων 105 96

Κύκλος εργασιών 1.695.303 1.714.270 Αύξηση/ΜείωσηΣυμμετοχών (500) 195

Μικτά κέρδη /(ζημίες) 68.805 58.412 Σύνολο εισροών/(εκροών)  από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (7.754) (7.622)

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων 12.911 8.624

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 7.438 573 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 5.918 (2.116) Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 52.372 -
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 24.206 20.083 Εξοφλήσεις δανείων (56.500) (5.000)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (4.128) (5.000)

Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ) (2.122) (4.430)

Ταμειακά διαθέσιμα  και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 4.411 8.841

Αύξηση / (Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (2.122) (4.430)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 2.289 4.411

Έσοδα 735.490

Έξοδα 680.120

Απαιτήσεις 24.058

Υποχρεώσεις 6.395

Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κών στελεχών και μελών Διοίκησης 1.771

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΘΩΜΑΪΔΗΣ

ΑΔΤ  ΑΗ 567603/2009             ΑΔΤ  Σ 040106/1992

                                                                             ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ  91276/02.10.2013

                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ                                              ΣΟΦΙΑ Α. ΒΑΜΒΟΥΝΗ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ.

2. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανερχόταν σε 237 άτομα (31.12.2013:  238 άτομα).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

                            ΑΔΤ Σ 638117                                                                ΑΔΤ   ΑΖ  134129

CORAL A.E.
CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(Δημοσιευμένα βάσει κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΠΧΑ) 

5. Πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα,έξοδα) και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 σε χιλιάδες Ευρώ:

4. Οι χρήσεις 2009 και 2010 είχαν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές το 2011 με τακτικό έλεγχο με μοναδική εκκρεμότητα από τον έλεγχο την τεκμηρίωση του φακέλου των ενδοομιλικών συναλλαγών. 

Για τις χρήσεις 2011 και εφεξής η Εταιρεία εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 17, του Ν. 3842/2010 (ΠΟΛ 1159/2011) σύμφωνα με το οποίο η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από τον νόμιμο ελεγκτή της.

Η χρήση του 2011 θεωρείται περαιωμένη ενώ η  χρήση του 2012 θα θεωρηθεί περαιωμένη μετά την πάροδο 18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπιστεί 

φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση στοιχείων ή ενδείξεων για παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της ΠΟΛ 1236/ 18.10.2013 και οι οποίες δεν εντοπίστηκαν από 

τον διενεργηθέντα έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης δηλαδή στις 24.03.2015.

Η χρήση του 2013 θα θεωρηθεί περαιωμένη μετά την πάροδο 18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.

Ο φορολογικός  έλεγχος της Εταιρείας από τους νόμιμους ελεγκτές της για την χρήση 2014 είναι σε εξέλιξη, και από τα αποτελέσματά του δεν αναμένονται σημαντικές επιβαρύνσεις. 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "CORAL Α.Ε". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή 

ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 122222201000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΔΡΑ: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24

Αθήνα 10 Μαρτίου 2015

3. Νομικές Υποθέσεις: Την 31/12/2014 υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας συνολικού ποσού € 10,0 εκατομμυρίων περίπου, οι οποίες αφορούν σε τελωνειακές υποθέσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, εργατικές υποθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις 

σχετιζόμενες με την εμπορική δραστηριότητα της Εταιρείας .Εκ του συνόλου των επίδικων απαιτήσεων τρίτων κατά της Εταιρείας, το ποσό των € 4,7 εκατομμυρίων περίπου βαρύνουν την παλαιό μέτοχο Shell βάσει της συμφωνίας πώλησης της ελληνικής Εταιρείας Shell Hellas A.E. (νυν Coral 

A.E.) στο νέο μέτοχο «Μότορ Όϊλ Ελλάς Α.Ε. Διυλιστήρια Κορίνθου». 

Οι νομικοί σύμβουλοι και η διοίκηση εκτιμούν ότι η τελική υποχρέωση της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό  των € 878 χιλιάδων περίπου (31/12/2013 : € 749 χιλιάδες). Για το ποσό που αναμένουν οι νομικοί σύμβουλοι και η διοίκηση να καταστεί καταβλητέο, έχει σχηματιστεί πρόβλεψη.

                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.                                                                         Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


