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Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΜΥΡΤΕΑ 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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση διαδικτύου:
www.coralenergy.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος και Γενικός Δ/ντής: Γεώργιος Ν. Χατζόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κ. Θωμαϊδης
Μέλη: Νικόλαος Γ. Κοτσαλής, Νικόλαος Α. Γκιόκας, Αναστασία Ι. Κασαπάκη, Ειρήνη Α. Κοντογιάννη, Νικόλαος Γ. Δικαίος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
ετησίων οικονομικών καταστάσεων:
Νόμιμος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε χιλιάδες €)

10 Μαρτίου 2015
Τηλέμαχος Χ. Γεωργόπουλος
Deloitte
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά σε χιλιάδες €)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2014 & 1.1.2013 αντίστοιχα)
Κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά από φόρους
Μερίσματα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 & 31.12.2013 αντίστοιχα)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έμμεση μέθοδος
(ποσά σε χιλιάδες €)

2.272
773
(27)
3.018

1.693
579
2.272

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2013

461
1
4
3.861
1.561
2.110
7.998

626
3
2
4.663
2.515
2.200
10.009

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

1.175
1.843
3.018
251
4.729
4.980
7.998

1.175
1.097
2.272
173
7.564
7.737
10.009

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Πλέον/μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Ζημιές/ (κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Καταβεβλημένοι φόροι
Συν:

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

31/12/2014

31/12/2013

268.354
18.726
1.625
1.173
773

249.707
17.568
1.394
984
579

1.711

1.479

1.173

984

86
27
(21)
4
452
1.721

85
16
7
411
1.502

802
975
(2.729)

(486)
(120)
(599)

(453)
(435)

(411)
(71)

1
(1.839)
(118)

1
(1.687)
(185)

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που

Εισπραχθέντες τόκοι

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη /(ζημίες)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

31/12/2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ποσά σε χιλιάδες €)

31/12/2014

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Έσοδα από εκποίηση παγίων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(46)
101
55

(60)
1
(59)

(27)
(27)

-

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

(90)

(244)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

2.200

2.444

2.110

2.200

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.Οι χρήσεις 2009,2010 και 2011 έχουν ελεγχθεί και με τακτικό έλεγχο.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.Mε τη διαδικασία του φορολογικού πιστοποιητικού η χρήση του 2011 θεωρείται περαιωμένη ενώ οι χρήσεις 2012 και 2013 θα θεωρηθούν περαιωμένες 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 .
Πιο συγκεκριμένα η χρήση του 2012 θα θεωρηθεί περαιωμένη στις 24.03.2015 και η χρήση του 2013 στις 10.01.2016.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.
2. Την 31.12.2014 υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας συνολικού ποσού € 145 χιλιάδων περίπου οι οποίες αφορούν σε υποχρεώσεις σχετιζόμενες με την εμπορική δραστηριότητα της Εταιρείας.
Οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι η τελική υποχρέωση της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των € 5,2 χιλιάδων περίπου. Για το ποσό που αναμένουν οι νομικοί σύμβουλοι να καταστεί καταβλητέο έχει σχηματιστεί πρόβλεψη.
Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις της Εταιρείας κατά τρίτων συνολικού ποσού € 6,2 εκατομμυρίων περίπου.
3. Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
4. 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:
ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ Δ/ΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

303
254.027
156
3.067
-

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Σ.
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