
είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδφηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηνπ εθδφηε, φπνπ αλαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 31/12/2011 31/12/2010

Αξκόδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία: ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ-Ξ.Δ. ΒΝΟΔΗΝ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΩΛ (πνζά ζε ρηιηάδεο €)

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.coralenergy.gr

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:  Ξξφεδξνο: Ληθφιανο Γ. Θνηζαιήο Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (1.1.2011 & 1.1.2010 αληίζηνηρα) 1.901 2.745

Αληηπξφεδξνο: Γεψξγηνο Θ. Θσκατδεο, Γεληθή Γ/ληξηα: Θαιαληδή Π. Θίξθε Θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο (223) (844)

Κέιε: Ληθφιανο Α. Γθηφθαο, Πηπιηαλφο Κ. Σαιθηαδάθεο, Αληψληνο Λ. Ληνπξνπληδήο, Ησάλλεο Δ. Κπηκπιήο  ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο (31.12.2011 & 31.12.2010 αληίζηνηρα) 1.678 1.901

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηωλ 

εηεζίωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ: 14 Καξηίνπ 2012 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Νόκηκνο ειεγθηήο: Ρειέκαρνο Σ. Γεσξγφπνπινο Έκκεζε κέζνδνο

Διεγθηηθή εηαηξεία: Deloitte (πνζά ζε ρηιηάδεο €) 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

Σύπνο έθζεζεο  ειέγρνπ ειεγθηώλ: Πχκθσλε γλψκε κε έκθαζε

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ Θέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ (223) (844)

(πνζά ζε ρηιηάδεο €) 31/12/2011 31/12/2010 Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 122 119

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Ξξνβιέςεηο (251) 220

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.093 1.117 Σξεκαηννηθνλνκηθά (έζνδα) / έμνδα 439 278

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 9 Φφξνο εηζνδήκαηνο (390) 522

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 196 11 (303) 295

Απνζέκαηα 6.468 5.143 Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ  θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ρξεψζηεο 4.948 3.365 ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.135 2.211 (Αχμεζε)/ κείσζε απνζεκάησλ (1.326) (1.399)

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 15.848 11.855 (Αχμεζε)/ κείσζε απαηηήζεσλ (1.585) (1.006)

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 5.229 3.366

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 5.476 5.476 Μείνλ:

Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (3.798) (3.575) Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα (420) (279)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ κεηόρωλ  εηαηξείαο (α) 1.678 1.901 Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη (575) (1.627)

Ξξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 342 1.244 1.324 (944)

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 13.828 8.710

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β) 14.170 9.954 ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 1.020 (650)

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  (α) + (β) 15.848 11.855

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (106) (196)

Δηζπξαρζέληεο ηφθνη 1 1

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ Έζνδα απφ εθπνίεζε παγίσλ 9 0

(πνζά ζε ρηιηάδεο €) 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ)  από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (96) (195)

Θχθινο εξγαζηψλ 335.058 311.828 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κηθηά θέξδε /(δεκίεο) 22.468 23.223
Θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ & επελδπηηθψλ  απνηειεζκάησλ (174) (44) ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 0 0

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ (613) (322)

Θέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο (223) (844) Καζαξή αύμεζε /(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α+β+γ) 924 (845)
Θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ επελδπηηθψλ  απνηειεζκάησλ θαη 

ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ (52) 75

Σακεηαθά δηαζέζηκα  θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 2.211 3.055

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 3.135 2.211

ΔΠΝΓΑ 1.269

ΔΜΝΓΑ 317.515

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 967

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ 11.628

ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ & ΑΚΝΗΒΔΠ Γ/ΘΩΛ ΠΡΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΚΔΙΩΛ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 0

                                               Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π.                                                                                                   Ν ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ Γ/ΛΡΖΠ - ΚΔΙΝΠ Γ.Π.                                                                                              Γ/ΛΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ

                                       ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΝΡΠΑΙΖΠ                                                                                                         ΛΗΘΝΙΑΝΠ Α. ΓΘΗΝΘΑΠ                                                                                                  ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ Ζ. ΒΝΓΗΑΡΕΖΠ

                                            ΑΓΡ  ΑΔ 011791/2007                                                                                                            ΑΓΡ Ξ 328797/1991                                                                                                         ΑΓΡ Ρ 082320/1999

                                                                                                                      ΑΟ.ΑΓ.ΝΔΔ 2396/15.03.2000

3. Ζ Δηαηξεία δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ.

1. Ζ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε γηα ηνλ Δξκή A.E.Κ.Δ.Δ. είλαη ε ρξήζε 2011 γηα ηελ νπνία γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηε ζεκείσζε 25 επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

5. Ξάζεο θχζεσο ζπλαιιαγέο (έζνδα,έμνδα) θαη ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΙΞ 24 ζε ρηιηάδεο Δπξψ:

4. Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011,  είλαη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 18 ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ζπγθαιέζεη Γεληθή Ππλέιεπζε κε ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ ψζηε λα αξζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2012

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

2. θίζηαληαη επίδηθεο απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξίαο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 960 ρηιηάδσλ πεξίπνπ. Νη λνκηθνί ζχκβνπινη εθηηκνχλ φηη ε ηειηθή ππνρξέσζε ηεο  Δηαηξείαο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ € 157 ρηιηάδσλ πεξίπνπ. Δπίζεο, ππάξρνπλ επίδηθεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά 

ηξίησλ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 214 ρηιηάδσλ πεξίπνπ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε θαζψο ε ηειηθή έθβαζή ηνπο δελ κπνξεί πξνο ην παξφλ λα πξνβιεθζεί.

ΔΡΜΗ. Α.Δ.Μ.Δ.Δ
ΔΡΜΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩ ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΓΡΑ: ΗΡΩΓΟΤ ΑΣΣΙΚΟΤ 12Α, ΜΑΡΟΤΙ 151 24

Ρα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "ΔΟΚΖΠ Α.Δ.Κ.Δ.Δ". Ππληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο

            ΑΡ.Μ.Α.Δ 7651/01ΝΣ/Β/86/424

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  ΥΡΗΗ  ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011
(Γεκνζηεπκέλα βάζεη θ.λ.2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ΓΠΥΑ) 

http://www.coralenergy.gr/

