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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη , κατά τα Δ.Π.Χ.Α.
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες , που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Συνιστούμε επομένως
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη , να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε
αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου

www.anek.gr

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
( από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία ) :
Νόμιμος ελεγκτής
Ελεγκτική Εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

30 Μαρτίου 2015
Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντουλάκης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13 101
Grant Thornton A.E.
Με Σύμφωνη γνώμη - Έμφαση Θέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Χρηματικά διαθέσιμα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

2.913.753
2.451
95.363
174.257
40.974
10.175
1.839.790

Μη κυκλοφορ. περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

31/12/2013
6.988.875
2.451
305.553
483.456
4.224
10.175
1.158.633

2.179.840,01

0,00

7.256.603

8.953.367

5.414.654
(7.481.324)
(2.066.669)

5.414.654
(3.745.481)
1.669.174

349.304
486.452
8.487.517
9.323.272

309.238
1.534.960
5.439.995
7.284.194

7.256.603

8.953.367

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)
Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)

1/1-31/12/2014
1.669.174
(3.735.843)
(2.066.669)

1/1-31/12/2013
4.130.292
(2.461.118)
1.669.174

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Άλλα έξοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( α + β )
Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους ανα μετοχή
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( α + β )

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Πρόεδρος του Δ.Σ. : Κυριάκος Μπαδιερίτης
Αντιπρόεδρος/Διευθύνων Σύμβουλος : Χαράλαμπος Σαλβαράκης
Μέλη του Δ.Σ : Γεώργιος Αρχοντάκης , Μιχαήλ Γεωρβασάκης
Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Κωνσταντίνος Αχλιόπτας, Γεώργιος Φραγκιαδάκης

1/1-31/12/2014
5.640.948
5.231.433
409.516
95.133
(604.637)
(138.508)
(1.427.774)
(195.815)
31.302
(1.901.602)
(3.732.385)
2.543
(3.734.928)

1/1-31/12/2013
7.054.886
6.199.077
855.809
72.641
(443.539)
(202.899)
(1.272.832)
(175.893)
47.131
(1.336.002)
(2.455.585)
5.534
(2.461.118)

(915)

(3.735.843)
(1,1522)

(2.461.118)
(0,7591)

(1.661.243)

(988.459)

(1.666.270)
(3.732.385)
(3.735.843)

(990.821)
(2.455.585)
(2.461.118)

Χανιά, 30 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

O ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 974006

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΛΒΑΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 529970

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0020599/ Α΄ ΤΑΞΗΣ

1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

(3.732.385)

(2.455.585)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι)
Απομειώσεις αξίας πλοίων
Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

5.026
39.151
25.755
138.758
1.901.602
(1.622.092)

2.362
(43.245)
11.725
128.762
1.336.002
(1.019.978)

210.189
309.199
(681.157)

(47.561)
555.879
(387.712)

1.021.767

574.795

(α)

170.060
2.543
(934.698)

175.654
5.534
(505.766)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από την εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων

(β)

(11.346)
2.000.000
31.302
2.019.956

(591.438)
35.167
(556.270)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων

(γ)

(1.048.508)
(1.048.508)

946.592
(270)
946.322

36.750
4.224
40.974

(115.715)
119.939
4.224

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων ( πλην δανειακών )
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και τον διενεργούμενο για τη χρήση 2014
φορολογικό έλεγχο αναφέρονται στη σημείωση 34 των οικονομικών καταστάσεων.
2. Επί των πλοίων υφίστανται ναυτικές υποθήκες ποσού 6.160.000,00 €.
3. Το απασχολούμενο στην εταιρεία προσωπικό κατά την 31/12/2014 και 31/12/2013 ανέρχεται σε
49 και 35 άτομα αντίστοιχα.
4. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από
συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
α) Έσοδα
0
β) Έξοδα
343.217
γ) Απαιτήσεις
0
δ) Αμοιβές μελών διοίκησης
74.337
ε) Υποχρεώσεις σε συνδεόμενα μέρη
2.404.948
5. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
εισηγμένης στο Χ.Α. μητρικής εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης.
6. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2013 πλέον αυτές που αφορούν
νέα πρότυπα & διερμηνείες.
7. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.
8. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί έως 31.12.2014 ποσού 341.882 € αφορούν :
Προβλέψεις ασφαλιστικών εισφορών ΝΑΤ
167.500
Προβλέψεις για εργατικές αγωγές
134.382
Προβλέψεις για διαφορές φόρων
40.000
9. Το θέμα έμφασης στην έκθεση ελέγχου των Νομίμων Ελεγκτών διατυπώνεται ως εξής :
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 6 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και ειδικότερα στο γεγονός ότι το
κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας είναι αρνητικό κατά 4,6 εκατ. ευρώ, η κεφαλαιακή επάρκεια της έχει επιδεινωθεί
σημαντικά και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/20, ενώ παράλληλα υφίστανται
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το προσωπικό και τρίτους. Τα παραπάνω γεγονότα υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. Στη
σημείωση 6 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη διοίκηση
για τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της. Στη Γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε
σχέση με το θέμα αυτό.
10. Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα" για τη χρήση 2014 στην κατάσταση συνολικών εσόδων αφορούν σε αναλογιστικές
ζημιές.
11. Στο κονδύλι "Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση" αναταξινομήθηκε το πλοίο
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στο ΔΠΧΑ 5. Από την αναταξινόμηση του πλοίου στο κυκλοφορούν
ενεργητικό, με τη συμβατική αξία πώλησης, προέκυψε ζημία απομείωσης ποσού 1.901.602,40 €, η οποία
καταχωρήθηκε στα επενδυτικά αποτελέσματα χρήσεως.

