
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2014 31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσωµατα πάγια στοιχεία - - Κύκλος Εργασιών 264.333 -

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - - Μικτά κέρδη / (Ζηµιές) 124.168 -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.120 - Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

Αποθέµατα - -
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

Απαιτήσεις από πελάτες 20.502 - Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 347.122 -
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 374.744 - Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 118.328 -

Μείον φόροι 79.398 -

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους 38.930 -

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.751 -

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 38.930 - Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας (α) 45.681 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 38.930 -

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) 45.681 -

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - -

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - -

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - -

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 329.063 -

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 329.063 -

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 374.744 -

(Έµµεση µέθοδος)

31/12/2014 31/12/2013 Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2014 και  01.01.2013  αντίστοιχα) 6.751 - Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 118.328 -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 38.930 - Πλέον / Μείον προσαρµογές για:

45.681 - Αποσβέσεις - -

Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού κεφαλαίου - - Προβλέψεις - -

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα - - Συναλλαγµατικές διαφορές - -

Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2014, 31.12.2013 ) 45.681 - Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (412) -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 928 -
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Μέιωση / (αύξηση) αποθεµάτων - -

Μέιωση / (αύξηση) απαιτήσεων (77.254) -

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 249.665 -

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (928) -

Καταβεβληµένοι φόροι - -

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότοτητες - -

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 290.327 -

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - -

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσικών στοιχείων - -

Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων - -

Τόκοι εισπραχθέντες 412 -

∆άνεια χορηγηθέντα σε / από  συνδεδεµένα µέρη - -

Μερίσµατα εισπραχθέντα - -

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 412 -

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου / Εκδοση κοινών Μετοχών - -

Πληρωµές σε µετόχους από µείωση Μετοχικού κεφαλαίου - -

Εισπράξεις από µείωση Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - -

Μερίσµατα πληρωθέντα - -

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) - -

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

περιόδου (α) + (β) + (γ) 290.739 -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 290.739 -

      Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                   Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ             ΦΩΤΙΟΣ Σ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

Α.∆.Τ. Ζ556040                   Α.∆.Τ.  Σ267348 Α.∆.Τ.  Χ312904
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ: 65196 Α’ ΤΑΞΗΣ

Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία , να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές 

www.stnikolaos.com

Ελεγκτική εταιρεία : 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη

GRANT THORNTON (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη κατά τα ∆ΛΠ).

ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

118.844 -

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
Νοµαρχία Βοιωτίας 

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

Αριθµός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. : 129603017000

καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του νοµίµου ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

Οι ∆ιαχειριστές :
ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΠΥΡΑΚΟΣ - Εκπρόσωπος, ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ - Εκπρόσωπος, ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΑΡΑΧΑΛΗΜ - Εκπρόσωπος.  

Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία :

Ιωάννου Νίκος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301)Ο νόµιµος ελεγκτής :

Άγιος Νικόλαος, T.K. 32 003 Βοιωτία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

16 Μαρτίου 2015

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας :

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

118.844

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

-

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η παρούσα χρήση αποτελεί την πρώτη (1η) εταιρική χρήση της ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

2. Η Άγιος Νικόλαος Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ναυτικής Πρακτόρευσης ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο 0, 
Τ.Κ.32003, του ∆ήµου ∆ιστόµου-Αραχόβης-Αντίκυρας του Νοµού Βοιωτίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

8. Οι γνωστοποιήσεις των συνδεδεµένων µερών (κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24) µε 31/12/2014 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

3. Μοναδικός εταίρος  της εταιρείας είναι η εταιρεία µε την επωνυµία «ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ.). Η έδρα και το ποσοστό συµµετοχής της ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ φαίνεται παρακάτω. 

4. Για τη χρήση 2014, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται ήδη από τους νόµιµους ελεγκτές και δεν αναµένεται να επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές 
υποχρεώσεις που έχουν ενσωµατωθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωµένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόµενα στην παρ. 1α του 
άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011.

5. Στον πίνακα "Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", το ποσό που καταχωρήθηκαν στη γραµµή "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους" 
κατά τη 31 ∆εκεµβρίου 2014, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

6. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., ενώ ενοποιούνται µε την 
µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  

7. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι: 

Εταιρεία % Συμμετοχής

ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 100%


