ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1530904500
Έδρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(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 KΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 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 στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας:
Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ:
Αρµόδια Αρχή:
Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου:

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
1530904500
Περιφ.Πελοποννήσου Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
Κυριακούλης Σταύρος, Πρόεδρος & Διευθ. Σύµβουλος
Πρίφτης Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Κυριακούλης Σπυρίδων, Μέλος
Κυριακούλης Φάνης, Μέλος
Μπούνας Παναγιώτης, Μέλος
Κακαβογιάννης Ευάγγελος, Μέλος
Ασβέστης Κωνσταντίνος, Μέλος
Ήµεροµηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων: 18/5/15
Nόµιµος Ελεγκτής:
Μιχαήλ Κόκκινος ΑΜ ΣΟΕΛ 12701
Ελεκτική Εταιρεία:
KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 114)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:
Με σύµφωνη γνώµη
Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση Διαδικτύου www.kalamatamarina.eu όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία

Ποσά εκφρασµένα σε €

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη

2014
410.790
67.606

2013
378.196
41.241

(Ζηµίες) προ φόρων
(Ζηµίες) µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά σπό φόρους
Συνολικές (Ζηµίες) µετά από φόρους
(Ζηµίες) µετά από φόρους ανα µετοχή - βασικά (ποσό σε €)

(14.053)
(24.608)
(2.283)
(26.891)
(0,1345)

(19.878)
(23.902)
(121)
(24.023)
(0,1201)

2014

2013

(14.053)

(19.878)

25.055
940
36.227
(117)
3.361

23.659
720
28.054
(309)
3.274

3.433
(3.761)
13.782

11.804
20.345
17.867

(3.361)
(10.853)
(608)
50.045

(3.274)
0
0
82.262

(2.112)
117
(1.995)
48.050
151.242

(6.622)
309
(6.313)
75.949
75.293

199.292

151.242

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ποσά εκφρασµένα σε €

2014

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
Μετοχικό κεφάλαιο
(Ζηµίες) εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2013
Λειτουργικές δραστηριότητες

164.392
0
17.315
245.734
226.764
654.205

187.313
22
17.315
285.509
174.952
665.111

600.000
(435.081)
164.919
11.442
477.844
489.286
654.205

600.000
(408.190)
191.810
9.239
464.062
473.301
665.111

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(Ζηµίες) χρήσης µετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

2014

2013

191.810

215.833

(2.283)
(24.608)

(121)
(23.902)

164.919

191.810

(Ζηµίες) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Προβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
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
(Aύξηση) / µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Καταβληθέντες Φόροι
Καταβληθήσες αποζηµιώσεις
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα λήξης χρήσης

Καλαµάτα, 18 Μαίου 2015
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.Οι λογιστικές πολιτικές και µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των Οικονοµικών
Καταστάσεων της 31.12.2014 είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Οικονοµικών
Καταστάσεων της 31.12.2013 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 1.1.2014 . Σχετική αναφορά γίνεται επίσης και στη σηµείωση
2.1 των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2014.
2. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται (µέθοδος πλήρους ενοποίησης) στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΤΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.». Σχετική αναφορά
γίνεται επίσης και στη σηµείωση 1.1 των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2014.
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.12.2014 ήταν 9 άτοµα και κατά την 31.12.2013 10 άτοµα.
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας από τις φορολογικές αρχές παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 4.21
των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2014. Σχετικά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για το 2011, 2012
και 2013, 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 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συµµόρφωσης από
τον νόµιµο ελεγκτή.
5.Τά ποσά των αγορών της Εταιρείας προς συνδεµένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης
ανέρχονται στο ποσό των €75.021 ενώ οι πωλήσεις στο ποσό €2.669. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας µε
συνδεµένες εταιρείες, στην λήξη της τρέχουσας χρήσης, είναι €260.365. Για τη χρήση 2013 τα ποσά των πωλήσεων της
Εταιρείας προς συνδεµένες εταιρείες ανέρχονται στο ποσό των €3.260 ενώ οι αγορές στο ποσό των €71.821. Το υπόλοιπο
των υποχρεώσεων για τη χρήση 2013 προς συνδεµένες εταιρείες ανέρχεται στο ποσό €261.877. Σχετική αναφορά γίνεται
στη σηµείωση 4.23 των Οικονοµικών Καταστάσεων.
6. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύµβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Οικονοµικός Διευθυντής

Σταύρος Κυριακούλης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 659243

Φάνης Κυριακούλης
Α.Δ.Τ. Σ 554058

Κωνσταντίνος Ασβέστης
Α.Δ.Τ. Ξ 624658

