ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 033881233000
Έδρα: ΤΖΑΒΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
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)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε. Ο αναγνώστης, που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και στην έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Επωνυμία:

ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε

Διεύθυνση έδρας εταιρείας:

ΤΖΑΒΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑΡ.ΓΕΜΗ :
Αρμόδια αρχή:

33881233000
Περιφ. Ιονίων Νήσων Δ/νση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Κυριακούλης Σταύρος, Πρόεδρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €
2015

2014

Aytogu Abdullah Murat, Αντιπρόεδρος

Κύκλος εργασιών

5.506.868

5.253.361

Κατσούλης Δημήτριος, Διευθ. Σύμβουλος

Μικτό κέρδος

1.905.139

1.650.700

Τσιρίκος Ιωάννης, Μέλος
Ήμερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: 21 Ιουνίου 2016
Nόμιμος Ελεγκτής:
Παναγιώτης Μπούντρος, (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22011)

Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά σπό φόρους

1.303.455
877.620
0

906.660
598.737
0

Ελεκτική Εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:

Συνολικά έσοδα μετά από φόρους

877.620

598.737

2015

2014

1.303.455

906.660

557.302
7.327
84.118
(4.393)

493.309
14.014
0
(21.272)

109.965

153.985

2.042.478
21.820
(805.212)

(368.715)
16.892
(797.663)

Kenan Barlas Baykan, Μέλος

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 114)

Γνώμη χωρίς επιφύλαξη
Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση Διαδικτύου www.gouviamarina.eu, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

Ποσά εκφρασμένα σε €
2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Αύλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εισπρακτέες εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2014
Λειτουργικές δραστηριότητες

4.568.042
2.686
7.641
1.325.048
2.721.465
8.624.882

4.630.592
3.224
6.632
1.336.690
4.509.494
10.486.632

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

3.384.000
250.000
1.226.040
4.860.040

5.606.955
348.421
5.955.376

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθωσεων

34.088

71.454

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

258.126
3.472.628
3.764.842
8.624.882

266.650
4.193.152
4.531.256
10.486.632

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων
Μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών )
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβληθέντες φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές από μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

Ποσά εκφρασμένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Τακτικό Αποθεματικό
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)

Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

2015

2014

5.955.376
(2.222.955)
250.000
824.795
52.824
4.860.040

5.356.640
0
0
577.706
21.031
5.955.376

(109.965)
(360.568)

(153.985)
(471.543)

2.846.327

(228.318)

(494.215)
4.393

(516.224)
21.272

(489.822)

(494.952)

250.000
(2.222.955)
(33.797)

0
0
(30.465)

(2.006.752)
349.753
619.890
969.643

(30.465)
(753.735)
1.373.625
619.890

Κέρκυρα, 21 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 1.1.2015. Σχετική αναφορά γίνεται επίσης και στη σημείωση 2.1 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2015.
2. 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2015.
3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2015 ήταν 25 άτομα και κατά την 31.12.2014 ήταν 24 άτομα.
4. 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 4.22 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας από τις φορολογικές αρχές παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.20 των
Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2015. 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§A 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. Ωστόσο η Εταιρεία δεν αναμένει
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις.
6. Τα ποσά των αγορών/εξόδων και πωλήσεων/εσόδων από και προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής
χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των €370.092 και € 53.458 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από
συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των € 1.429.777 και € 41.855 αντίστοιχα. Τα ποσά των
αγορών/εξόδων απο και προς συνδεδεμένα μέρη για τη χρήση 2014, ανέρχονται στο ποσό των € 364.415 και € 48.570 αντίστοιχα. Τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από συνδεδεμένα μέρη για τη χρήση 2014 ανέρχονται στο ποσό των €3.589.636 και
€6.434 αντίστοιχα. Σχετική αναφορά γίνεται στη σημείωση 4.24 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
7. Για τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου στην παρούσα χρήση γίνεται σχετική αναφορά στη σημείωση 4.8.
8. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σταύρος Κυριακούλης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 659243

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
του Δ.Σ.

Δημήτριος Κατσούλης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 576820

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Ασβέστης
Α.Δ.Τ. Ξ 624658

