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Διεγθηηθή Δηαηξία : ΓΗΔΘΝΖΣ ΔΛΔΓΚΤΗΚΖ Α.Δ. Ο. Δ. Λ. (Α.Μ. Σ.Ο.Δ.Λ. 111)

Τύπνο ΄Δθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηή : Με Σύκθσλε Γλώκε-Με έκθαζε Θέκαηνο θαη Άιιν Θέκα .

01/01/2013-

31/12/2013

01/01/2012-

31/12/2012

01/01/2013-

31/12/2013

01/01/2012-

31/12/2012

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Κύθινο εξγαζηώλ 2.458         2.720              

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 283             288              Κόζηνο Πσιήζεσλ (3.606)        (4.561)             

Αύια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.000          6.206           Μηθηά θέξδε /(δεκηέο) (1.148)        (1.841)             

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 29               28                Λνηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά) 64              (102)                

Απαηηήζεηο από πειάηεο 387             432              Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (313)           (308)                

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.136          636              Έμνδα δηάζεζεο (15)             (69)                 

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα 1.123          1.843           Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ,  ρξεκαηνδνηηθώλ  & επελδπηηθώλ 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 8.958          9.433           απνηειεζκάησλ (1.412)        (2.320)             

Άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά απνη/ηα 528            (447)                

Χξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) (574)           (577)                

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ (1.458)        (3.344)             

Μεηνρηθό Κεθάιαην (282.000 κεηνρέο x 25€  έθαζηε) 7.050          7.050           Φόξνο εηζνδήκαηνο (1)               (1)                   

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (14.045)       (12.584)        Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α) (1.459)        (3.345)             

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (α) (6.995)         (5.534)          Καηανέμονηαι ζε:

Μαθξνπξόζεζκεο νκνινγηαθέο/δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 6.615          6.990           - Ιδιοκηήηες (1.459)        (3.345)             

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.638          2.164           Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β) (1)               2                     

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 7.700          5.814           πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (α)+(β) (1.460)        (3.343)             

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 15.953        14.968          Καηανέμονηαι ζε:

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β) 8.958          9.434           - Ιδιοκηήηες (1.460)        (3.343)             

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά ( ζε €) (5,1743)      (11,8624)         

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή -(ζε €) -             -                 

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (1.201)        (2.098)             

01/01/2013-

31/12/2013

01/01/2012-

31/12/2012

01/01/2013-

31/12/2013

01/01/2012-

31/12/2012

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(5.535)         (2.202)          Κέξδε /(δεκηέο) πξν θόξσλ (1.458)        (3.344)             

-              10                

(5.535)         (2.192)          

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (1.460)         (3.343)          Πιένλ /κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ -              -               Απνζβέζεηο 211            222                 

(6.995)         (5.535)          Πξνβιέςεηο 2                6                     

Πηζησηηθνί ηόθνη (39)             (57)                 

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 613            634                 

(Κέξδε)/Εεκηέο από απνηίκεζε παξαγώγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ (528)           447                 

Μεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (455)           255                 

(Μείσζε) /αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 1.885         2.612              

Μείνλ:

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (613)           (635)                

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο (1)               (1)                   

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (383)           139                 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (1)               (11)                 

Τόθνη εηζπξαρζέληεο 39              58                   

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 38              47                   

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζξνέο από δάλεηα (375)           (510)                

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ -             -                 

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο(γ) (375)           (510)                

Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) (720)           (324)                

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 1.843         2.168              

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 1.123         1.843              

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Επανεκηίμηζη υποχπεώζεων/παποχών πποζωπικού λόγω εξόδου από ηην υπηπεζία . (1)                       2                          

Λοιπά ζσνολικά έζοδα μεηά απο θόροσς (1)                       2                          

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                                             

Υξήζηνο  Ησάλλνπ 

Α.Γ.Σ.  889746

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

Λακπξηλή  Υξηζηνθηινπνύινπ 

Α.Γ.Σ. ΑΒ001446

15. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απν θόξνπο αλαιύνληαη σο εμήο :

13. Σα Κέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνλ ζηαζκηζκέλν αξηζκό κεηνρώλ ζε θπθινθνξία 

ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο .

14.   ηα ηνηρεία Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο έρνπλ αλαδηαηππσζεί νξηζκέλα θνλδύιηα γηα ιόγνπο 

ζπγθξηζηκόηεηαο (Υξεσζηηθνί  ηόθνη - Κέξδε/Εεκίεο από απνηίκεζε παξαγώγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ).

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

16. ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε επξώ. Σπρόλ  δηαθνξέο ζηα αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε 

ζηξνγγπινπνηήζεηο.

Αζαλάζηνο   Μπγδάιεο 

Α.Γ.Σ. 165201

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01/01/2013 θαη 01/01/2012 

αληίζηνηρα)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2013 θαη 31/12/2012 

αληίζηνηρα)

   ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Πξνζαξκνγέο ζύκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ19

Αλαζεσξεκέλν ζύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο 

10.   Σν ζέκα έκθαζεο ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ην ζύλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο 

έρεη θαηαζηεί αξλεηηθό θαη ζπλεπώο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Ν. 

2190/1920. Δπηπιένλ νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο εκθαλίδνληαη κεγαιύηεξεο από ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό. Ζ Γηνίθεζε 

ηεο εηαηξίαο έρεη πξνβεί ζηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ απξόζθνπηε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πξνϋπόζεζε 

πνπ έρεη ιεθζεί ππόςε θαηά ηε ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

11.   Σν άιιν ζέκα ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη νη θαηαζηάζεηο ηεο 

ζπγθξηηηθήο ρξήζεο ειέγρζεθαλ από άιιν Οξθσηό Διεγθηή Λνγηζηή ν νπνίνο εμέθξαζε γλώκε κε έκθαζε ζην γεγνλόο όηη 

ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920 θαη επηπιένλ όηη ην ζύλνιν ηεο 

αμίαο ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.

12.Ζ Δηαηξία κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο 23/12/2013 ζπγθάιεζε ηνπο Μεηόρνπο ζε  Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε  ηελ 10ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ε  νπνία απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο κε κεηξεηά 

θαηά πνζό € 1.700.000,00 θαη ηελ  έθδνζε 68.000 λέσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο € 25,00 ε θάζε κία κε αληίζηνηρε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο. 

5. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε.

6. Ζ εηαηξία ηελ 31/12/2013 απαζρνινύζε 16  άηνκα  έλαληη 15 αηόκσλ  θαηά ηελ 31/12/2012.

7. Οη ζπλαιιαγέο ηεο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα 31/12/2013 κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο:

Έμνδα:  389 ρηι. επξώ - Τπνρξεώζεηο: 162 ρηι. επξώ.

11.   Γελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο από ηελ ίδηα ή από άιιεο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.

1.Έρνπλ ηεξεζεί νη Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31/12/2012, εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ

αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19. Λόγσ ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ πξνηύπνπ απηνύ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξνζαξκνγέο ζηηο Πξνβιέςεηο

γηα παξνρέο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ, ζηα πλνιηθά Έζνδα θαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα πξνεγνύκελσλ εηώλ.

2.  Ζ εηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο εθηηκά όηη νη πξόζζεηνη θόξνη θαη

πξνζαπμήζεηο πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ γηα ηελ ελ ιόγσ ρξήζε, δελ ζα αζθήζνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο

Καηαζηάζεηο, γηα ην ιόγν απηό δελ έρεη δηελεξγεζεί ζρεηηθή πξόβιεςε ζε απηέο. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013 ε εηαηξία

έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ.

5 Ν. 2238/1994 (βι. ζεκείσζε29ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).

3. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο J&P-ΑΒΑΞ Α.Δ. κε έδξα ζηελ Διιάδα ε νπνία θαηέρεη πνζνζηό 78,2553% επί ηνπ κεηνρηθνύ

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο.

4. Γελ πθίζηαληαη επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο, θαζώο θαη εθθξεκείο απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ, πνπ

έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ

έρνπλ ζρεκαηηζζεί ζρεηηθέο πξνβιέςεηο.

9. Ζ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ε 30/04/2014.

ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΓΡΑ : ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΝΔΟ ΦΑΛΗΡΟ 185 47 ΠΔΙΡΑΙΑ  ΑΡ. Μ.Α.Δ.: 66279/02/Β/08/72 -  ΑΡ. ΓΔΜΗ : 44788507000

ηοιτεία και πληροθορίες  τρήζης  από 01 Ιανοσαρίοσ 2013  έως 31 Δεκεμβρίοσ 2013

(δημοζιεσμένα βάζει ηοσ Κ.Ν. 2190, άρθρο 135, για επιτειρήζεις ποσ ζσνηάζζοσν εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις, ενοποιημένες και μη, καηά ηα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ )

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΖΖ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι €

Μαξνύζη,  30 Απξηιίνπ  2014

Τα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μια γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ  εηαιπίαρ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ  Α.Ε.  Σςνιζηούμε επομένωρ ζηον 

αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπία,  να αναηπέξει  ζηην διεύθςνζη ηος διαδικηύος ηηρ εηαιπίαρ,   όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηος οπκωηού 

ελεγκηή. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γ.Σ. ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

(από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο) : 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι € Πνζά εθθξαζκέλα ζε  ρηι €

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι €

8.   Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή 

εθκεηάιιεπζεο/δξαζηεξηόηεηαο.

http://www.athens-marina.com/

