
Διεύθυνση έδρας εταιρείας:   ΛΙΜΑΝΙ ΖΕΑΣ (ποσά εκφρασµένα σε €)
 Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 53354/02/Β/02/15/03 2015 2014
Αριθµός Μητρώου Γ.Ε.Μ.Η.: 
Εποπτεύουσα Αρχή: Περιφ.Aττικής  Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά.Τµήµα Α.Ε.                 Έσοδα πωλήσεων 4.047.839 3.819.466
Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου:    Σταύρος Κυριακούλης, Πρόεδρος και Διευθ. Σύµβουλος  Μικτά Κέρδη 415.052 184.138

  Abdullah Murat Aytogu, Αντιπρόεδρος
Σπύρος Κυριακούλης, Μέλος  Κέρδη προ φόρων  977.519 733.585
Zeynep Ucok , Μέλος Κέρδη µετά από φόρους 496.422 524.572
Ιωάννης Τσιρίκος , Μέλος
Θεοδώρα Ξυθάλη , Μέλος
Παναγιώτης Παππάς, Μέλος
Νικόλαος Κουκής, Μέλος  Συνολικά κέρδη µετά από φόρο 496.422 524.572
Eryigit Umur, Μέλος

Ήµεροµηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων: 
Nόµιµος Ελεγκτής: Μπούτρος Παναγιώτης A.M.ΣΟΕΛ 22001
Ελεκτική Εταιρεία: KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΛ.114)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Γνώµη µε επιφύλαξη και θέµα έµφασης

(ποσά εκφρασµένα σε €) (ποσά εκφρασµένα σε €)
 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2015 2014 Λειτουργικές δραστηριότητες 2015 2014
 Ιδιοχρησιµοποιούµενα  ενσώµατα πάγια στοιχεία 9.965.655 10.042.136 Κέρδη προ φόρων 977.519 733.585
 Αύλα περιουσιακά στοιχεία 1.842.567 1.911.271 Πλέον / µείον προσαρµογές για :
 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.743 5.744 Αποσβέσεις 521.505 531.122
 Εισπρακτέες εµπορικές απαιτήσεις 2.584.575 2.648.146 Προβλέψεις 56.805 17.931
 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  5.819.326 5.953.622 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (100.494) (212.626)
 Σύνολο Ενεργητικού 20.217.866 20.560.919 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 135.521 143.672
 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Μετοχικό κεφάλαιο 4.732.840 4.732.840
 Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 7.057.271 6.560.849 (Aύξηση) των απαιτήσεων (129.683) (305.290)
 Σύνολο Ιδιων Κεφαλαίων 11.790.111 11.293.689 Mείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού 146.438 44.623
 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.700.000 4.900.000 (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών ) (135.101) (174.733)
 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.915.657 1.728.982 Μείον:
 Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.200.000 1.000.000 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα (135.521) (143.672)
 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.612.098 1.638.248 Καταβληθέντες φόροι (191.427) (275.631)
 Σύνολο Υποχρεώσεων 8.427.755 9.267.230 Σύνολο εισροών  λειτουργικές δραστηριότητες 1.145.562 358.981
 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 20.217.866 20.560.919 Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (376.322) (161.840)
(ποσά εκφρασµένα σε €) Τόκοι Εισπραχθέντες 100.494 212.626

2015 2014 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (275.828) 50.786
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 11.293.689 10.769.117 Χρηµατοδοτικές Δραστηριότητες
(1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα) Εξοφλήσεις δανείων (1.000.000) (800.000)
Συνολικά έσοδα χρήσης µετά από φόρους 461.101 497.429 Σύνολο εκροών  από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (1.000.000) (800.000)

Τακτικό αποθεµατικό 35.321 27.143
Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης περιόδου (130.266) (390.233)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 11.790.111 11.293.689 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 5.478.987 5.869.220
(31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 5.348.721 5.478.987

3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.12.2015 ήταν 44 άτοµα όπως και την  31.12.2014 .

44977907000

Αριθµός Μτρώου Γ.Ε.Μ.Η.:44977907000
Έδρα : ΛΙΜΑΝΙ ΖΕΑΣ

21 Ιουνίου 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

     ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
    (Δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190 άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ΔΛΠ)

6. Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων καθώς και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση 
της Εταιρείας σχετική αναφορά γίνεται στη σηµείωση 4.21 των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.Η έκθεση ελέγχου του Νοµίµου Ελεγκτή περιλαµβάνει 
θέµα έµφασης επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων σχετικά µε αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου για αχρεωστήτως καταβληθέντα µισθώµατα 
και ενδεχόµενες απαιτήσεις .

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία

ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ ΑΕ

Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση Διαδικτύου www.zeamarina.eu, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική  ενηµέρωση για την χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της  ΜΑΡΙΝΑ ZEAΣ Α.Ε. Ο αναγνώστης, που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να 
εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νοµίµου Ελεγκτή .

8. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
1.Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για  την προετοιµασία και την παρουσίαση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2015 
είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2014 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 
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2015. 

4. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται (µέθοδος πλήρους ενοποίησης) στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
του Οµίλου «Κ & G Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου». Σχετική αναφορά γίνεται επίσης και στη σηµείωση 1.1 των Οικονοµικών Καταστάσεων της 
31.12.2015.

5.  Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010 και δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για ανοιχτές φορολογικές χρήσεις καθώς 
εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν επιπρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις σε τυχόν φορολογικό έλεγχο.  Σχετικά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για 
το 2011, 2012, 2013, σύµφωνα µε το άρθρο 82§5 του Ν. 2238/94 και 2014 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65§Δ του Ν. 4174/2013, 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 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συµµόρφωσης από τον νόµιµο ελεγκτή, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 65§Α του Ν. 4174/2013.Η έκθεση ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή περιλαµβάνει επιφύλαξη επί των Χρηµατοοικονοµικών 
Καταστάσεων σχετικά µε την εξέλιξη της εργασίας διασφάλισης φορολογικής συµµόρφωσης για την τρέχουσα χρήση 2015.

2.Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ βασικός µέτοχος της Εταιρείας όπου κατείχε ποσοστό 
18,75 % ήτοι 887.408  µετοχές αποφάσισε την πώληση των µετοχών τους στην εταιρεία Κ & G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε. η οποία αύξησε 
την συµµετοχή της στην Εταιρεία από 56,25% το 2014 σε 75% το 2015.

7. Τα ποσά των πωλήσεων της Εταιρείας προς συνδεδεµένες Εταιρείες , σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 
€4.265 , ενώ οι αγορές στο ποσό των  € 1.646.659. Το υπόλοιπο των απαιτήσεων της Εταιρείας προς συνδεδεµένες Εταιρείες για την τρέχουσα χρήση 
ανέρχεται σε €983 ενώ των υποχρεώσεων, στην λήξη της τρέχουσας χρήσης , ανέρχεται σε  € 34.905 . Για τη χρήση 2014 τα ποσά των πωλήσεων της 
Εταιρείας προς συνδεδεµένες Εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των € 18.529 , ενώ οι αγορές στο ποσό των  € 1.568.472. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων για τη 
χρήση 2014 προς συνδεδεµένες εταιρείες  €105 ενώ των υποχρεώσεων, στην λήξη της τρέχουσας χρήσης , ανέρχεται σε  €12.607. Σχετική αναφορά γίνεται 
στη σηµείωση 4.24 των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κυριακούλης Σταύρος
Α.Δ.Τ ΑΒ 659243

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Τσιρίκος Ιωάννης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 736950

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

Λεοντσίνη Κωνσταντίνα
Α.Ο.Ε 31262 Α


