ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016453443000
Έδρα: ΛΕΥΚΑΔΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190 άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. Ο αναγνώστης, που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των
αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση έδρας εταιρείας:
Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ:
Αρµόδια Νοµαρχία:
Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑ
16453443000
Περιφ.Ιονίων Νήσων Δ/νση ανάπτυξης Π.Ε. Λευκάδας.
Κυριακούλης Σταύρος, Πρόεδρος
Μύτιλης Απόστολος, Αντιπρόεδρος
Κατσούλης Δηµήτριος, Διευθ.Σύµβουλος
Κουτσοδόντης Νικόλαος, Μέλος
Τσακανίκας Αναστάσιος, Μέλος
Ποιµενίδης Γεώργιος, Μέλος
Ζαπάντης Ανδρέας, Μέλος
Λύγουρης Νικόλαος, Μέλος
Δαλλός Θωµάς-Σπύρος, Μέλος

Ποσά εκφρασµένα σε €
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/(ζηµιές)
(Ζηµίες) Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων
(Ζηµίες) προ φόρων
Ζηµίες) µετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά σπό φόρους (Β)
Συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
(Ζηµίες) µετά από φόρους ανα µετοχή - βασικά (ποσό σε €)
(Ζηµιές)/Κέρδη πρό φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων

Ήµεροµηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων: 11/3/2014
Nόµιµος Ελεγκτής:
Μιχαήλ Κόκκινος ΑΜ ΣΟΕΛ 12701
Ελεκτική Εταιρεία:
KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 114)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:
Γνώµη µε επιφύλαξη
Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση Διαδικτύου www.lefkasmarina.eu, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Αύλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εισπρακτέες Εµπορικές Απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

95.934

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012

9.102.508
14.820
44.435
845.076
1.068.288
11.075.127

9.429.747
19.758
47.012
926.796
1.280.410
11.703.723

Μετοχικό κεφάλαιο

12.150.000

12.150.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) +(β)

(6.208.595)
5.941.405
804.670
355.963
402.335
3.570.755
5.133.723
11.075.128

(5.815.783)
6.334.217
1.207.006
370.878
402.335
3.389.287
5.369.506
11.703.723

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

(15.576)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε €

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2013
1.1-31.12.2012
2.114.920
2.117.913
(46.208)
(48.914)
(358.730)
(223.954)
(407.897)
(295.920)
(390.812)
(310.739)
0
0
(390.812)
(310.739)
(0,0965)
(0,0767)

1.1-31.12.2012

6.334.217
(392.812)

6.644.956
(310.739)

5.941.405

6.334.217

Ποσά εκφρασµένα σε €

1.1-31.12.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζηµίες) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Έσοδα από προβλέψεις
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση απαιτήσεων
Μείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Καταβληθέντες Φόροι
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι Εισπραχθέντες
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) +
(β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

1.1-31.12.2012

(407.897)

(295.920)

343.154
3.171
(1.729)
50.896

319.889
0
(16.664)
(3.593)
75.559

184.212
168.894
189.404

10.306
359
327.012

(50.896)
(10.939)
468.270

(75.559)
(29.982)
311.407

(10.976)

(8.268)

1.729
(9.247)

3.593
(4.675)

(402.335)
(402.335)

(402.335)
(402.335)

56.688
233.469
290.157

(95.603)
329.073
233.469

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2013 είναι
συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2012 αφού ληφθούν υπόψη τα νέα πρότυπα και
διερµηνείες καθώς και οι τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων τα οποία εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαική Ένωση και εφαρµόσθηκαν από την Εταιρεία από 1.1.2013 . Σχετική αναφορά γίνεται επίσης και στη σηµείωση 2.1 των Οικονοµικών
Καταστάσεων της 31.12.2013.
Λευκάδα, 11 Μαρτίου 2014
2. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται (µέθοδος καθαρής θέσης) στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου «Κ & G
Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου». Σχετική αναφορά γίνεται επίσης και στη σηµείωση 1.1 των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2013.
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.12.2013 και την 31.12.2012 ήταν 14 άτοµα αντίστοιχα.
4. Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων καθώς και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της
Εταιρείας σχετική αναφορά γίνεται στη σηµείωση 4.23 των Οικονοµικών Καταστάσεων.
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας από τις φορολογικές αρχές παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 4.23 των Οικονοµικών
Καταστάσεων της 31.12.2013. Σχετικά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για το 2011 και 2012, σύµφωνα µε το άρθρο 82§5 του ν. 2238/94,
εκδόθηκε από τον νόµιµο ελεγκτή Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη ως προς την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε
φορολογικά αντικείµενα που ορίζει ο νόµος, ενώ για την τρέχουσα χρήση 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συµµόρφωσης
από τον νόµιµο ελεγκτή.
6. Τά ποσά των πωλήσεων της Εταιρείας προς συνδεδεµένες Εταιρείες , σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των
35.252 €, ενώ οι αγορές στο ποσό των 207.100 €. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς συνδεδεµένες Εταιρείες, στην λήξη της τρέχουσας
χρήσης , ανέρχεται σε 836.868€. Για τη χρήση 2012 τα ποσά των πωλήσεων της Εταιρείας προς συνδεδεµένες Εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των €
28.894 ενώ οι αγορές στο ποσό των €209.190. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων για τη χρήση 2012 προς συνδεδεµένες εταιρείες ανέρχεται στο ποσό
€627.355 ενώ των απαιτήσεων στο ποσό €540.Σχετική αναφορά γίνεται στη σηµείωση 4.25 των Οικονοµικών Καταστάσεων.
7. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθ. Σύµβουλος του Δ.Σ.

Ο Οικονοµικός Διευθυντής

Σταύρος Κυριακούλης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 659243

Δηµήτριος Κατσούλης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 576820

Κωνσταντίνος Ασβέστης
Α.Δ.Τ. Ξ 624658

