
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Αρμόδια Υπηρεζία - Νομαρτία: ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ-Ξ.Δ. ΒΝΟΔΗΝ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΩΛ (πνζά ζε ρηιηάδεο €) 31/12/2012 31/12/2011

Διεύθσνζη διαδικηύοσ: www.coralenergy.gr

Σύνθεζη Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ:  Ξξφεδξνο θαη Γεληθφο Γ/ληήο: Γεψξγηνο Λ. Σαηδφπνπινο Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (1.1.2012 & 1.1.2011 αληίζηνηρα) 1.747 2.007

Αληηπξφεδξνο: Γεψξγηνο Θ. Θσκατδεο Θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο (43) (260)

Κέιε: Ληθφιανο Γ. Θνηζαιήο, Ληθφιανο Α. Γθηφθαο, Αλαζηαζία Η. Θαζαπάθε, Δηξήλε Α. Θνληνγηάλλε, Ληθφιανο Γ. Γηθαίνο Κεηαθνξά (10) 0

Ημερομηνία έγκριζης από ηο Διοικηηικό Σσμβούλιο ηων ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο (31.12.2012 & 31.12.2011 αληίζηνηρα) 1.693 1.747

εηηζίων οικονομικών καηαζηάζεων: 7 Καξηίνπ 2013 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Νόμιμος ελεγκηής: Ρειέκαρνο Σ. Γεσξγφπνπινο Έκκεζε κέζνδνο

Ελεγκηική εηαιρεία: Deloitte (πνζά ζε ρηιηάδεο €) 31/12/2012 31/12/2011

Τύπος έκθεζης  ελέγτοσ ελεγκηών: Κε ζχκθσλε γλψκε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(πνζά ζε ρηιηάδεο €) 31/12/2012 31/12/2011

Θέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ 101 (521)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 666 580 Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 76 80

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5 4 Εεκηέο/ (θέξδε) απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 22 0

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 78 223 Ξξνβιέςεηο 57 (212)

Απνζέκαηα 4.177 5.183 Σξεκαηννηθνλνκηθά (έζνδα) / έμνδα 401 315

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ρξεψζηεο 2.398 3.569 657 (338)

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.444 2.186

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 9.768 11.744 Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ  θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 1.175 1.175 (Αχμεζε)/ κείσζε απνζεκάησλ 1.006 (496)

Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 518 571 (Αχμεζε)/ κείσζε απαηηήζεσλ 1.105 (11)

Σύνολο ιδίων κεθαλαίων μεηότων  εηαιρείας (α) 1.693 1.746 Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) (1.924) 2.327

Ξξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 34 0 Μείον:

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 8.041 9.998 Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα (401) (300)

Σύνολο σποτρεώζεων (β) 8.075 9.998 Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη 1 (599)

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  (α) + (β) 9.768 11.744 Σσν:

Δηζπξαρζέληεο ηφθνη 1 0

(212) 921

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 445 584

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(πνζά ζε ρηιηάδεο €) 31/12/2012 31/12/2011 Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (186) (39)

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ)  από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (186) (39)

Θχθινο εξγαζηψλ 258.121 257.348

Κηθηά θέξδε /(δεκίεο) 17.915 19.006 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ & επελδπηηθψλ  απνηειεζκάησλ 501 (207)

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ 101 (521) ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 0 0

Θέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο (43) (260)
Θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ επελδπηηθψλ  απνηειεζκάησλ θαη 

ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ 577 (127) Καζαξή αύμεζε /(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α+β+γ) 258 544

Σακεηαθά δηαζέζηκα  θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 2.186 1.642

Αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ρξήζεο 258 544

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 2.444 2.186

ΔΠΝΓΑ 609

ΔΜΝΓΑ 243.325

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 334

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ 6.540

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

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

                                       ΓΔΩΟΓΗΝΠ Λ. ΣΑΡΕΝΞΝΙΝΠ                                                                                                         ΛΗΘΝΙΑΝΠ Α. ΓΘΗΝΘΑΠ                                                                                                  ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ Ζ. ΒΝΓΗΑΡΕΖΠ

                                            ΑΓΡ ΑΑ 075307/2005                                                                                                                ΑΓΡ Ξ 328797/1991                                                                                                         ΑΓΡ ΑΘ  087883/2012

                                                                                                                                   ΑΟ.ΑΓ.ΝΔΔ 2396/15.03.2000

Αζήλα, 7 Μαξηίνπ 2013

ΜΤΡΣΔΑ Α.Δ.
ΜΤΡΣΔΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΑΠΟΘΗΚΔΤΔΩ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ 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 "ΚΟΡΔΑ Α.Δ.". Ππληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε 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.

            ΑΡ.Μ.Α.Δ 34261/01ΝΣ/Β/95/31

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  ΥΡΗΗ  ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012
(Γεκνζηεπκέλα βάζεη θ.λ.2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ΓΠΥΑ) 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

1.Η ανέλεγκηη θοπολογικά σπήζη για ηην ‘’ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ’’ είναι μόνο η σπήζη 2012, για ηην οποία η Εηαιπεία εθαπμόζει ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 17 ηος Νόμος 3842/2010 (ΠΟΛ.1159/2011) ζύμθυνα με ηο οποίο, η Εηαιπεία ςπόκειηαι ζε θοπολογικό έλεγσο από ηον Νόμιμο Ελεγκηή 

ηηρ. Οι σπήζειρ 2009 και 2010 έσοςν ελεγσθεί με πποζυπινό θοπολογικό έλεγσο ενώ είναι ζε εξέλιξη από ηιρ απμόδιερ θοπολογικέρ απσέρ ο οπιζηικόρ θοπολογικόρ έλεγσορ για ηιρ σπήζειρ 2009 και 2010 καθώρ και για ηην σπήζη 2011, για ηην οποία η εηαιπεία ελέγσθηκε από ηον 

Νόμιμο Ελεγκηή ηηρ . Μέσπι ηην ημεπομηνία ζύνηαξηρ ηος παπόνηορ, ο θοπολογικόρ έλεγσορ για ηην σπήζη 2012 δεν έσει ολοκληπυθεί. Από ηον θοπολογικό έλεγσο ηηρ σπήζηρ 2012 από ηον Νόμιμο Ελεγκηή ηηρ και από ηον ηακηικό θοπολογικό έλεγσο ηυν σπήζευν 2009, 2010 και 

2011 από ηιρ θοπολογικέρ απσέρ δεν αναμένεηαι να πποκύτοςν ζημανηικέρ ςποσπεώζειρ.

3. Ζ Δηαηξεία δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ.

2. θίζηαληαη επίδηθεο απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξίαο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 129 ρηιηάδσλ πεξίπνπ.Γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο νη λνκηθνί ζχκβνπινη εθηηκνχλ φηη ε ηειηθή ππνρξέσζε ηεο  Δηαηξείαο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ € 1,2 ρηιηάδσλ πεξίπνπ. Δπίζεο ππάξρνπλ επίδηθεο 

απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηξίησλ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 6,2 εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε θαζψο ε ηειηθή έθβαζή ηνπο δελ κπνξεί πξνο ην παξφλ λα πξνβιεθζεί.

4. 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:

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

http://www.coralenergy.gr/

