
Διεύθυνση διαδικτύου: Καζαντζής Ν. Παναγιώτης, εκτελεστικό μέλος

24 Μαρτίου 2011

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Ελεγκτική εταιρία:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

31/12/2010 31/12/2009 Λειτουργικές δραστηριότητες 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009

6.727.747 7.204.947 Κέρδη / (ζημιές) χρήσης προ φόρων (577.436) (1.491.610)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 1.709 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 477.171 490.493

Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.076 1.076 1.709 #REF!

Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 6.728.823 7.207.733 Έσοδα τόκων (1.933) #REF!

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 787.306 482.808 Έξοδα τόκων 189.532 #REF!

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 441.501 457.887 Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις (125.722) (125.722)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 112.549 568.734 8.669 #REF!

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.341.356 1.509.429 (Κέρδη) / ζημιές προεξόφλησης μακροπρόθεσμων ενδοεταιρικών υπολοίπων (291.310) 0

8.070.179 8.717.162 (319.320) #REF!

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.581.416 9.842.656 Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων (269.130) #REF!

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 8.581.416 9.842.656 Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων (115.562) #REF!

Οφειλές προς προμηθευτές 1.797.695 480.067 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 947.906 #REF!

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 11.217 0 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 563.214 #REF!

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 130.303 268.546 μείον:Καταβολές φόρου εισοδήματος/Καταβληθέντες τόκοι (5.279) #REF!

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 258.514 240.927 Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 238.615 #REF!

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 2.197.729 989.540 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

10.779.145 10.832.197 Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (15.644) #REF!

Μετοχικό κεφάλαιο 586.858 586.858 (219.092) #REF!

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (3.295.824) (2.701.892) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (234.736) #REF!

(2.708.966) (2.115.034) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

8.070.179 8.717.161 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0 (26.011)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 1.933 #REF!

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (4.211) 0

Αποπληρωμή δανεισμού (396.223) #REF!

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (20.084) (68.597)

01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009 (41.481) #REF!

Κύκλος εργασιών 499.947 469.188 Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (460.066) #REF!

Κόστος πωλήσεων (1.698.856) (1.793.898) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (456.185) #REF!

Μικτά κέρδη / (ζημίες) (1.198.909) (1.324.709) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 568.734 791.833

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 627.082 463.168 Ταμειακά διαθέσιμα από συγχώνευση εταιρειών 0 22.496

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (108.389) (239.906) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 112.549 #REF!

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 0 (403)

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης (932) (152.487)

(681.148) (1.254.337)

Έσοδα/(έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας (184.647) (234.655)

Άλλα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 288.359 (2.619) 1) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με τακτικό έλεγχο μέχρι και το 2006, ενώ έχει περαιώσει τις χρήσεις 2007 έως 2009.

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (577.436) (1.491.610) 2) Επί των παγίων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Μείον φόροι (16.495) (90.088)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (593.931) (1.581.698)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους 0 1.451.190

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους (593.931) (130.508)

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ / μετοχή) (20,2017) (53,7993)

(202.268) (760.514) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 31/12/2010 31/12/2009

- Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 312.912 159.282

- Λήψη υπηρεσιών 195.283 260.320

- Απαιτήσεις 308.189 194.246

31/12/2010 31/12/2009 - Υποχρεώσεις 8.554.623 7.548.802

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01/01/2010 και 01/01/2009 αντίστοιχα) (2.115.034) (1.984.526)

Κέρδη/ζημίες της χρήσεως μετά από φόρους (593.931) (1.581.698)

Επιδράσεις από συγχώνευση θυγατρικών και εκτός ομίλου εταιρειών 0 763.314

Διαγραφή μετοχικού κεφαλαίου λόγω σύγχυσης 0 27.975

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 664.113

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 (4.211)

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα) (2.708.966) (2.115.034)

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48899/01ΝΤ/Β/01/82

ΣΟΛΩΜΟΥ 20 Τ.Κ.17456, ΑΛΙΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ THΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη 
συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της μητρικής εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (www.techol.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρμόδια υπηρεσία - Περιφέρεια Αττικής    Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

www.techol.gr Στέγγος Α. Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Στέγγου Ζωή, A' Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Τσίλης Χ. Βασίλειος, εκτελεστικό μέλος

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.ΣΟΕΛ. 15791) Στέγγος Κ. Ανδρέας, B' Αντιπρόεδρος Δ.Σ Αρφάνης Κ. Ιωάννης, εκτελεστικό μέλος

GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ. 127) Σταθάκης Δ. Νικόλαος, εκτελεστικό μέλος Στέγγου Κ. Μαριάννα, μη εκτελεστικό μέλος

Κλαπαδάκης Ν. Αθανάσιος, εκτελεστικό μέλος 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

Προβλέψεις / απομειώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Eπίδραση από απορρόφηση εταιρειών

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Τόκοι πληρωθέντες

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρημ/κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3) O αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2010 ήταν 30 άτομα & του 2009 ήταν 32 άτομα.

4) Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 21/05/2010, βεβαιώθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας 
προεγκεκριμένες αμοιβές χρήσης 2010, συνολικού ποσού € 500.

5) Οι συναλλαγές της εταιρείας για την χρήση 2010 και 2009 και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, 
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρημ/ικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

6) Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους, στις συνεδριάσεις τους της 10ης Δεκεμβρίου 2010, απεφάσισαν τη συγχώνευση 

με απορρόφηση από την εταιρεία μας  «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» των εταιρειών «ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» & 

«ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» και στις 23/12/2010 με απόφαση της οικείας Νομαρχίας αντίστοιχα, ενεκρίθη η ως άνω συγχώνευση με απορρόφηση.

7) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που 
καταρτίζει η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., με έδρα στην Ελλάδα, η οποία συμμετείχε στις 31/12/2010 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με 
άμεσο και έμμεσο ποσοστό 97,20%.

ΑΛΙΜΟΣ, 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754

Η A' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΩΗ ΣΤΕΓΓΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342753

O OIKONOMIKOΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 020049

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 Α.Δ.Τ. Σ 576787

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 029518

http://www.techol.gr/
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