ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθµ. Μητρώου Α.Ε. 11314/06/Β/86/13
Έδρα: 25ης Αυγούστου 17 -71202 Ηράκλειο Κρήτης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012
Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Α.Ν.Ε.ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία-Νοµαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.minoan.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ο Όµιλος
31/12/2012
31/12/2011

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: E.Grimaldi-Πρόεδρος, Κ. Μαµαλάκης-Αντιπρόεδρος,

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 :
Νόµιµος ελεγκτής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:

227.653.667,92

267.396.252,65

226.592.310,89

Ζηµίες χρήσης µετά από φόρους (Α)

-31.300.715,01

-39.765.075,59

-33.183.044,82

Λοιπά συνολικά έξοδα µετά από φόρους (Β)

-20.000.000,00

-

-20.000.000,00

-

Γ. Παπαγεωργίου-Σύµβουλος, Μ. Χατζάκης-Σύµβουλος.

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)

-51.300.715,01

-39.765.075,59

-53.183.044,82

-39.366.767,32
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Μεταβολή από λύση και εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)

176.352.952,91

22.490,86
227.653.667,92

173.409.266,07

226.592.310,89

Η Εταιρεία
31/12/2012
31/12/2011
243.273.216,91
417.069.399,47
1.380.842,92
1.422.042,97
333.798,95
399.932,22
57.572.545,30
77.500.000,00
183.465.121,84
3.361.378,42
6.595.617,68
9.934.785,50
36.390.950,11
56.877.237,26
24.131.887,83
25.240.027,13
553.143.981,54
591.804.802,97

159.583.500,00

159.583.500,00

159.583.500,00

159.583.500,00

-20.000.000,00
36.769.452,91
176.352.952,91
176.352.952,91
6.075.783,94
267.822.127,37
102.574.763,09
376.472.674,40
552.825.627,31

68.070.167,92
227.653.667,92
227.653.667,92
242.795.584,61
6.658.552,19
43.601.028,87
72.565.196,22
365.620.361,89
593.274.029,81

-20.000.000,00
33.825.766,07
173.409.266,07
173.409.266,07
5.837.356,47
267.822.127,37
106.075.231,63
379.734.715,47
553.143.981,54

67.008.810,89
226.592.310,89
226.592.310,89
242.795.584,61
6.284.030,20
43.601.028,87
72.531.848,40
365.212.492,08
591.804.802,97

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο Όµιλος
31/12/2012
31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµίες χρήσης προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Καθαρές αποσβέσεις
Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα [ (έσοδα), (κέρδη) ] επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο ειροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Η Εταιρεία
31/12/2012
31/12/2011

-31.398.170,33

-39.972.665,61

-33.183.044,82

-39.366.767,32

14.270.043,35
1.354.440,37
-3.752,10
-6.155,08
9.980.669,71

14.483.663,63
643.321,00
4.500.187,75
12.107,94
-121.174,58
11.877.952,71

11.873.916,43
1.354.440,37
-3.752,10
-96.426,43
9.980.666,51

14.483.663,63
4.500.187,75
12.107,94
-143.665,47
11.877.850,01

3.339.167,82

-685.738,48

3.339.167,82

-685.738,48

6.108.296,79
29.376.013,13

1.612.377,30
24.233.023,75

6.897.359,86
32.928.897,19

1.691.034,79
24.227.127,37

-9.834.513,58
-19.571,50
23.166.468,58

-11.695.228,54
-1.764.433,67
3.123.393,20

-9.834.510,38
23.256.714,45

-11.695.125,84
-1.735.976,37
3.164.698,01

-5.321.314,74
20.890,00
-5.300.424,74

-571.037,09
4.904,21
139.464,11
-426.668,77

-5.321.314,74
20.890,00
-5.300.424,74

-571.037,09
4.904,21
139.464,11
-426.668,77

-18.704.647,76
-2.870,51

4.094.261,66
-8.517.370,00
-427.177,58

-18.704.647,76
-2.870,51

4.094.261,66
-8.517.370,00
-427.177,58

-18.707.518,27
-841.474,43
20.495.228,11
19.653.753,68

-4.850.285,92
-2.153.561,49
22.648.789,60
20.495.228,11

-18.707.518,27
-751.228,56
20.260.241,52
19.509.012,96

-4.850.285,92
-2.112.256,68
22.372.498,20
20.260.241,52

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ο Όµιλος
Η Εταιρεία
1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Λοιπά συνολικά έξοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
-Ιδιοκτήτες µητρικής
-Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Ζηµίες χρήσης µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε (€)
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων

152.826.047,05
-1.014.747,97
-21.478.283,43
-31.398.170,33
-31.300.715,01
-31.300.715,01
-

193.323.740,51
2.698.689,74
-28.377.433,21
-39.972.665,61
-39.765.075,59
-39.765.075,59
-

148.135.513,03
-3.136.756,07
-23.253.436,86
-33.183.044,82
-33.183.044,82
-33.183.044,82
-

193.223.605,81
2.598.555,04
-27.770.907,80
-39.366.767,32
-39.366.767,32
-39.366.767,32
-

-20.000.000,00
-51.300.715,01
-51.300.715,01
-

-39.765.075,59
-39.765.075,59
-

-20.000.000,00
-53.183.044,82
-53.183.044,82
-

-39.366.767,32
-39.366.767,32
-

-0,4413

-0,5607

-0,4679

-0,5550

-7.208.240,08

-13.893.769,58

-11.379.520,43

-13.287.244,17

-39.366.767,32

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης

Καθαρή (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Κύκλος εργασιών
Μικτές (Ζηµιές) / Κέρδη
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Ζηµίες προ φόρων
Ζηµίες µετά από φόρους (Α)
-Ιδιοκτήτες µητρικής
-Μη ελέγχουσες συµµετοχές

265.959.078,21

Α. Μανιαδάκης-∆ιευθύνων Σύµβουλος, G.Grimaldi-Σύµβουλος,
P. Kyprianou-Σύµβουλος, D. Pacella-Σύµβουλος,

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ο Όµιλος
31/12/2012
31/12/2011
408.011.297,33
417.069.399,47
5.937.521,97
1.422.042,97
333.798,95
399.932,22
57.572.545,30
77.500.000,00
12.917.434,96
38.170,23
6.595.617,68
9.934.785,50
36.452.474,01
56.878.006,65
25.004.937,11
25.475.013,72
4.556.679,05
552.825.627,31
593.274.029,81

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Καθαρή µεταβολή διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

Η Εταιρεία
31/12/2012
31/12/2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 1 των οικονοµικών καταστάσεων.
2. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας "GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.a." µε έδρα το Παλέρµο της Ιταλίας η οποία στη λήξη της τρέχουσας
χρήσης κατείχε ποσοστό 92,00% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένου ποσοστού 4,11% από δικαίωµα προαίρεσης αγοράς µετοχών.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 34 των οικονοµικών καταστάσεων.
4. Έχουν τηρηθεί οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2011.
5. Για εξασφάλιση των µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων, έχουν εγγραφεί ναυτικές υποθήκες επί των πλοίων ύψους € 375.000.000,00 και έχουν ενεχυριαστεί οι µετοχές που κατέχει η Εταιρεία στην εταιρεία Minoan Italia S.p.a. Επιπλέον οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις καλύπτονται
κυρίως µε µεταχρονολογηµένες επιταγές εισπρακτέες και έχει εγγραφεί προσηµείωση επί δύο ακινήτων της Εταιρείας.
6. Σε βάρος των εταιρειών του Οµίλου δεν εκκρεµούν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάστασή τους. Το ποσό των προβλέψεων που έχει διενεργηθεί σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις έχουν ως ακολούθως:
Ο Όµιλος
Η Εταιρεία
Για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
13.502.217,09
13.502.217,09
Για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Για λοιπές προβλέψεις
83.139,41
83.139,41
7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού των εταιρειών του Οµίλου ανερχόταν κατά την 31/12/2012 και κατά την 31/12/2011 σε 346 άτοµα και 459 άτοµα αντίστοιχα.
8. Τα αποτελέσµατα ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών.
9. Τα ποσά των κάθε φύσεως συναλλαγών (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα
µέρη όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
Ο Όµιλος
Η Εταιρεία
α) Εισροές
6.427.890,28
6.672.328,97
β) Εκροές
22.136.571,30
22.136.571,30
γ) Απαιτήσεις
854,60
60.133,10
δ) Υποχρεώσεις
60.980.964,43
65.065.286,58
ε) Συναλλαγές και αµοιβές µελών ∆.Σ. και διευθυντικών στελεχών
1.365.695,14
1.365.695,14
στ) Απαιτήσεις από µέλη του ∆.Σ. και διευθυντικά στελέχη
73.869,87
73.869,87
ζ) Υποχρεώσεις προς τα µέλη του ∆.Σ. και διευθυντικά στελέχη
64.902,07
64.902,07

Ηράκλειο, 28 Μαρτίου 2013
Ο Αντιπρόεδρος
του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

Ο Επικεφαλής
Λογιστηρίου

Ο Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΑ 367050

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΝΙΑ∆ΑΚΗΣ
Α.Τ. ΑΙ 944699

ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Α .Τ. AΕ 961838

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ
Α .Τ. AΒ 478295
Αρ.Μητρώου Αδείας Α 0051530

