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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ  Διεγθηή Λνγηζηή  
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. 

 
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο BLUE STAR FERRIES 
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε 
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 
κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 
εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη 
ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα 
εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα 
θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε 
αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
 
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα 
Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε 
θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ 
ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 
απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 
 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ 
ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 
επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 
νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ 
θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε 
θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην 
ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ 
ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο 
εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 
ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ 
εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο 
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη 
θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
 
Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ 
θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο BLUE STAR FERRIES 
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗA θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε 
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ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 
εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, 
φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Έκθαζε Θέκαηνο 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 3.1.3 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ 
πεξηγξάθεηαη ην ζέκα φηη ε Δηαηξεία, ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο θαζνξηζκέλεο 
ξήηξεο πθηζηάκελσλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 127.507 ρηι., 
βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηνλ 
επαλαθαζνξηζκφ ησλ φξσλ ησλ ελ ιφγσ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. ε ζρέζε κε ην 
γεγνλφο απηφ επηζεκαίλεηαη ε αβεβαηφηεηα αλαθνξηθά κε ππνρξεψζεηο πνπ 
ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ γηα ηελ Δηαηξεία απφ ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ 
φξσλ δαλεηζκνχ. Παξάιιεια, ζηελ επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε 3.1.3 γίλεηαη αλαθνξά ζην 
γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ππεξβαίλεη 
ην ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά πνζφ € 35.548 ρηι., 
γεγνλφο ην νπνίν ελδερνκέλσο λα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο ζρεηηθήο κε 
ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία εμαξηάηαη απφ 
ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ ηεο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηε 
ζεκείσζε 3.1.3 ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ζρεδηάζεη ηελ ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ 
γηα ηελ βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο θαη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο. ηελ Γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα 
απηφ. 
 
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 
ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 
 

                                       Αζήλα, 26 Απξηιίνπ 2012 

         Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

             Μαλφιεο Μηραιηφο 

              Α.Μ..Ο.Δ.Λ 25131 
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ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ 

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 1.1.2011 – 31.12.2011 
 

Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη, 

 

ηε ρξήζε 2011 ε Δηαηξία δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηηο γξακκέο ησλ Κπθιάδσλ, ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη 

κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 ζηε γξακκή Πεηξαηάο – Υαληά.  Δηδηθφηεξα, ζηηο γξακκέο ησλ 

Κπθιάδσλ εθηέιεζαλ δξνκνιφγηα ηα πινία Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Ithaki θαη 

ην Superferry II (ην νπνίν επσιήζε ζηηο 1.3.2011). ηε γξακκή ηεο Γσδεθαλήζνπ εθηέιεζαλ 

δξνκνιφγηα ηα πινία Blue Star 1, Blue Star 2 θαη Γηαγφξαο ελψ κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 

εθηεινχζε δξνκνιφγηα ζηε γξακκή Πεηξαηάο – Υαληά ην Blue Horizon. Δπηπξφζζεηα ηα πινία Blue 

Star 1 θαη Blue Horizon εθηέιεζαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δξνκνινγίσλ ζηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα, ζε 

αλαπιήξσζε άιισλ πινίσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο Attica ζηα νπνία εθηεινχληαλ εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο. 

 

πγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2010 πξνέθπςαλ δηαθνξνπνηήζεηο πνπ επεξέαζαλ ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη αθνξνχλ α) ηελ πψιεζε ηνπ Superferry II ζηηο αξρέο Μαξηίνπ 

2011 θαη β) ηε κείσζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ πινίσλ ζε πνζνζηφ 29,3%.  

 

Ζ Δηαηξία καο είλαη 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο 

ελνπνηνχληαη ζηνλ Όκηιν Attica κε ηελ κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο. 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαθνξά επηβαηψλ, Η.Υ. νρεκάησλ θαη 

θνξηεγψλ νρεκάησλ πνπ ηα κεγέζε ηνπο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε. 

 

Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ζηε ρξήζε 2011, αλήιζε ζε Δπξψ 124,4 εθαη. θαη ηα θέξδε πξν 

θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ έθζαζαλ ηα 

Δπξψ 10,1 εθαη. έλαληη θχθινπ εξγαζηψλ Δπξψ 143,4 εθαη. θαη θεξδψλ πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ Δπξψ 12,9 εθαη. ηεο 

ρξήζεο 2010. 

 

ηνλ πξναλαθεξφκελν θχθιν εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηδνηήζεηο γηα εθηέιεζε 

δξνκνινγίσλ γξακκψλ δεκφζηαο ππεξεζίαο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 

10,0 εθαη. έλαληη Δπξψ  10,8 εθαη. ζηε ρξήζε 2010.  
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Σα έμνδα δηνίθεζεο ζηε ρξήζε 2011, Δπξψ 10,6 εθαη., παξέκεηλαλ ζηα επίπεδα ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο (Δπξψ 10,7 εθαη.) ελψ ζεκεηψζεθε κείσζε ησλ εμφδσλ δηάζεζεο πνπ αλήιζαλ ζε Δπξψ 

12,9 εθαη. έλαληη Δπξψ 15,1 εθαη. ζηε ρξήζε 2010. 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο Δηαηξίαο ζηε ρξήζε 2011 είλαη ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο (Δπξψ 6,3 εθαη.). 

 

ηε ρξήζε 2011 ε Δηαηξία παξνπζίαζε δεκίεο κεηά απφ θφξνπο Δπξψ 22,9 εθαη. έλαληη δεκηψλ 

Δπξψ 9,0 εθαη. ζηε ρξήζε 2010.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζε 2011 α) 

επηβαξχλζεθαλ θαηά Δπξψ 17,3 εθαη. απφ απνκείσζε ελζψκαησλ ζηνηρείσλ (πινίσλ) ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαη β) εληζρχζεθαλ θαηά Δπξψ 3,9 εθαη. ιφγσ ινγηζηηθνχ θέξδνπο πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ (Superferry II). 

Ζ εμέιημε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε δχν παξάγνληεο: 

α) ζηε ζπλερψο εληεηλφκελε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο κε απνηέιεζκα ηε 

ζπξξίθλσζε ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ησλ αγνξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα πινία 

ηνπ Οκίινπ θαη β) ζηε ζπλερηδφκελε άλνδν ζηηο ηηκέο ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ – κέζε αχμεζε 

28% ζηε ρξήζε 2011 ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 2010 -  ε νπνία πξνθαιεί ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ πινίσλ. 

 

ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

έλαλ θιάδν κε έληνλε επνρηθφηεηα, κε πςειφηεξε θίλεζε ηνπο κήλεο Ηνχιην κε επηέκβξην θαη 

ρακειφηεξε ηνπο κήλεο Ννέκβξην κε Φεβξνπάξην.  

 

ηνηρεία Ηζνινγηζκνχ θαη Σακεηαθψλ Ρνψλ 

Ζ Δηαηξία δηαζέηεη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ζηηο 31/12/2011 χςνπο Δπξψ 1,6 

εθαη. έλαληη Δπξψ 10,5 εθαη. ζηηο 31/12/2010.  

Οη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο ζηε ρξήζε 2011 είλαη αξλεηηθέο θαηά Δπξψ 4,7 εθαη. 

έλαληη ζεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ξνψλ Δπξψ 15,8 εθαη. ζηε ρξήζε 2010. 

Απφ ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε Δηαηξία ζηε ρξήζε 2011 είρε εηζξνέο Δπξψ 4,2 εθαη. έλαληη 

εθξνψλ Δπξψ 0,2 εθαη. ζηε ρξήζε 2010. 

Απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε Δηαηξία ζηε ρξήζε 2011 είρε εθξνέο Δπξψ 8,4 εθαη. 

έλαληη εθξνψλ Δπξψ 6,8 εθαη. ζηε ρξήζε 2010. 

 

Σα ελζψκαηα πάγηα ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνπλ ηα νθηψ πινία Blue Star.  

 

Σα ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζε Δπξψ 225,1 εθαη. έλαληη Δπξψ 248,0 εθαη. ζηε ρξήζε 2010. 
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Λφγσ ηεο αλαηαμηλφκεζεο ησλ δαλείσλ ζηηο 31.12.2011, φιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο 

Δηαηξίαο χςνπο Δπξψ 127,5 εθαη. είλαη βξαρππξφζεζκεο. ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2010 νη 

ζπλνιηθέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο αλέξρνληαλ ζε Δπξψ 136,1 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ 

Δπξψ 117,3 εθαη. ήηαλ καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη ην ππφινηπν πνζφ Δπξψ 

18,8 εθαη. ήηαλ βξαρππξφζεζκεο.  

Ο ινγαξηαζκφο «πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» κεηψζεθε ζεκαληηθά ζε Δπξψ 5,3 εθαη. 

απφ Δπξψ 9,9 εθαη. ζηηο 31.12.2010. 

 
Ο ινγαξηαζκφο «ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» κεηψζεθε ζε Δπξψ 13,1 εθαη. απφ  Δπξψ 

14,7 εθαη. ζηηο 31.12.2010.  

 

Ζ Δηαηξία δελ ζα δηαλείκεη κέξηζκα γηα ηε ρξήζε 2011, ιφγσ δεκηψλ ρξήζεσο. 

 

εκαληηθά γεγνλόηα  

 
ηηο 1.3.2011 νινθιεξψζεθε ε πψιεζε θαη παξάδνζε ηνπ πινίνπ Superferry II. Σν ζπλνιηθφ 

ηίκεκα πψιεζεο ηνπ πινίνπ αλήιζε ζε Δπξψ 4,65 εθαη. ελψ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο Δηαηξίαο 

εληζρχζεθαλ θαηά Δπξψ 2,67 εθαη. Απφ ηελ πψιεζε πξνέθπςε ινγηζηηθφ θέξδνο Δπξψ 3,93 εθαη. 

πεξίπνπ ην νπνίν πεξηιήθζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2011. 

 

ηηο 5.12.2011 ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (ην «Γ..») ηεο Δηαηξίαο θαη αθνχ 

ελεκεξψζεθε γηα ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Αληψλε ηξίληδε αλαζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα θαη 

επαλαθαζφξηζε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. σο αθνινχζσο: Υαξάιακπνο Παζράιεο, 

Πξφεδξνο, - Πέηξνο Βέηηαο, Αληηπξφεδξνο, - Μηράιεο αθέιιεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο- πχξνο 

Παζράιεο, Δληεηαικέλνο χκβνπινο- Ησάλλεο θνχηαο, χκβνπινο. 

 
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο αλαθνξηθά κε 

ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη ζπζηαζεί απφ εθπξνζψπνπο ησλ 

δαλεηζηψλ άηππε επηηξνπή ε νπνία είλαη ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ Δηαηξία θαη 

γεληθφηεξα κε ηνλ Όκηιν Attica αλαθνξηθά κε αλαδηάξζξσζε ησλ φξσλ απνπιεξσκήο θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. ηε βάζε απηή νη δαλεηζηέο ηεο Δηαηξίαο, ρσξίο λα 

παξαηηνχληαη απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, έρνπλ δειψζεη 

αξσγνί ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη γεληθφηεξα ηνπ Οκίινπ θαη παξάιιεια δειψλνπλ ηελ 

πξφζεζή ηνπο γηα ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ επί ηε βάζε επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ θαη 

εθηηκνχλ φηη ππάξρνπλ εχινγεο πηζαλφηεηεο φηη ηα δπν κέξε ζα θαηαιήμνπλ ζε αλαδηάξζξσζε ηνπ 

δαλεηζκνχ. ηα πιαίζηα απηά θαη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζεσξεί εχινγε ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνο ην 

ζπκθέξνλ ησλ Γαλεηζηψλ θαη ηεο Δηαηξίαο. 
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εκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ 31.12.2011 

 

ηηο 20.2.2012 ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (ην «Γ..») ηεο Δηαηξίαο θαη αθνχ 

ελεκεξψζεθε γηα α) ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Υαξάιακπνπ Παζράιε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ θ. 

Κπξηάθν Μάγεηξα θαη β) ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Πέηξνπ Βέηηα απφ ηε ζέζε Αληηπξνέδξνπ,  

αλαζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα θαη επαλαθαζφξηζε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. σο 

αθνινχζσο: Πέηξνο Βέηηαο, Πξφεδξνο, Με  εθηειεζηηθφ κέινο- πχξνο Παζράιεο, Αληηπξφεδξνο, 

- Μηράιεο αθέιιεο,  Γηεπζχλσλ χκβνπινο- Κπξηάθνο Μάγεηξαο, Δληεηαικέλνο χκβνπινο- 

Ησάλλεο θνχηαο, χκβνπινο 

 
Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

Πξνβιεπόκελε πνξεία θαη εμέιημε ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2012 

 

Ζ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο πεξηνξίδεη πιένλ ζεκαληηθά ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε δηαθίλεζε επηβαηψλ, Η.Υ. νρεκάησλ 

θαη θνξηεγψλ νρεκάησλ, ζε φιεο ηηο γξακκέο πνπ εμππεξεηνχλ ηα πινία ηνπ Δηαηξίαο καο. 

  

Δηδηθφηεξα, θαηά ηνπο πξψηνπο δχν κήλεο ηνπ έηνπο 2012, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο, ε 

ζπλνιηθή θίλεζε ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα πινία ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδεη κέζε 

κείσζε ηεο ηάμεσο άλσ ηνπ 10% ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο κεηαθνξηθνχ έξγνπ (επηβάηεο, Η.Υ. 

νρήκαηα θαη θνξηεγά νρήκαηα). Καζψο αλακέλεηαη φηη ε ηάζε ζπξξίθλσζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ 

έξγνπ δελ ζα αλαηξαπεί ηνπιάρηζηνλ έσο ηε ζεξηλή πεξίνδν, ε Δηαηξία αλακέλεη κείσζε ηνπ 

κεηαθνξηθνχ ηεο έξγνπ γηα ηε ρξήζε 2012. 

 
Άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ 

είλαη ε δηεζλήο ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζνηηκία Δπξψ / Γνι. ΖΠΑ, απφ φπνπ 

νξίδεηαη ε ηηκή ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα πινία. Δηδηθφηεξα, ζηε ρξήζε 

2011 ε κέζε ηηκή ησλ θαπζίκσλ (θαχζηκα ηχπνπ cst 380) απμήζεθε ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 

28% ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 2010 ελψ θαηά ηνπο πξψηνπο δχν κήλεο ηνπ 2012 ε αχμεζε είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ 34% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Απφ ηα πξναλαθεξφκελα 

πξνθχπηεη φηη ηπρφλ δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ζηα ηξέρνληα επίπεδα ζα επηβαξχλεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ θαη ζα έρεη επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο Δηαηξίαο. 
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Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο αλσηέξσ δχν αζηάζκεηνπο θαη ηαπηφρξνλα πνιχ ζεκαληηθνχο γηα ηνλ 

θιάδν ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο παξάγνληεο, νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ εθηίκεζε γηα ηελ πνξεία θαη 

εμέιημε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Δηαηξίαο είλαη επηζθαιήο. 

 

ρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξίαο επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξίαο Attica  βξίζθνληαη ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη 

ζπζηαζεί απφ εθπξνζψπνπο ησλ δαλεηζηψλ άηππε επηηξνπή ε νπνία είλαη ζε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ Όκηιν Attica αλαθνξηθά κε αλαδηάξζξσζε ησλ φξσλ απνπιεξσκήο θαη 

ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. ηε βάζε απηή νη δαλεηζηέο ηνπ Οκίινπ, ρσξίο 

λα παξαηηνχληαη απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, έρνπλ 

δειψζεη αξσγνί ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη παξάιιεια δειψλνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο γηα 

ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ επί ηε βάζε επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ θαη εθηηκνχλ φηη 

ππάξρνπλ εχινγεο πηζαλφηεηεο φηη ηα δπν κέξε ζα θαηαιήμνπλ ζε αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ. 

ηα πιαίζηα απηά θαη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ, ζεσξεί εχινγε ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ 

Γαλεηζηψλ, ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Ζ Δηαηξία θαη ζπλνιηθά ν Όκηινο Attica, παξάιιεια κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο ηξάπεδεο φπσο 

αλαθέξζεθε αλσηέξσ, έρεη πξνβεί εληφο ηεο ρξήζεο θαη ζε κία ζεηξά ελεξγεηψλ θαη εηδηθφηεξα:   

- Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηβάιινπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα, ε 

Γηνίθεζε έρεη ιάβεη κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαηά ηα ηειεπηαία δχν 

ρξφληα,  επηηπγράλνληαο έηζη ζεκαληηθή  κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ θαη εμφδσλ δηάζεζεο 

θαζψο θαη ησλ εμφδσλ αλά πινίν παξφιν ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ. Ζ 

Γηνίθεζε ζα ζπλερίζεη θαη  ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν  ηελ εληαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε βειηίσζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηα 

επφκελα ηξία έηε.  

- Με ζθνπφ ηε κείσζε ζηε θαηαλάισζε θαπζίκσλ ε Δηαηξία πξνβαίλεη φπνπ είλαη εθηθηφ ζε 

κεηψζεηο ηαρπηήησλ ζηα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ. 

- ε θάζε πεξίπησζε ε Δηαηξία παξαθνινπζεί ζηελά ηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο ζηηο γξακκέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη πξνζαξκφδεη αλάινγα ηνλ αξηζκφ ησλ εθηεινχκελσλ δξνκνινγίσλ κε ζθνπφ 

λα βειηηψλεη ην κεηαθνξηθφ έξγν αλά δξνκνιφγην.  

Τπφ ην πξίζκα  ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ, ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο ηεο Δηαηξίαο κε ηνπο δαλεηνδφηεο 

ηεο, θαη ησλ ζρεηηθψλ εθηηκήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα έρνπλ σο 
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απνηέιεζκα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ, εθηηκνχκε φηη ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο Attica δελ ζα 

αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη ξεπζηφηεηαο. 

Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο καο: 

 
Ζ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή 
αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ Δπξσδψλε επηδξά αξλεηηθά ζηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξίαο λα 
αληιήζεη θεθάιαηα 

 
Ζ δπλαηφηεηα άληιεζεο πξφζζεησλ θεθαιαίσλ κέζσ δαλεηζκνχ ή άιισλ πεγψλ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο  θαη γεληθφηεξα απφ ηελ έληνλε 

νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ Δπξσδψλε φπνπ αλαθχπηνπλ πξνβιήκαηα 

ππεξρξέσζεο ζεκαληηθψλ ρσξψλ. πλεπψο, ε ζπλερψο εληεηλφκελε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηε δπλαηφηεηα  ηεο Δηαηξίαο λα αληιήζεη πξφζζεηα θεθάιαηα θαη πηζαλφλ λα απμήζεη 

ζεκαληηθά ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο. 

 
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηπρφλ πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα καο 
κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο 

 
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε νδεγεί ζε πεξηνξηζκφ ηνπ δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο ησλ πνιηηψλ θαη ελδέρεηαη 

λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε δηαθίλεζε επηβαηψλ θαη νρεκάησλ ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

Δηαηξία. Δπηπξφζζεηα, ηπρφλ πνιηηηθή αζηάζεηα ή άιιεο εμειίμεηο πξνεξρφκελεο απφ ηηο 

επηθξαηνχζεο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ απεξγίεο ή άιιεο κε 

πξνβιέςηκεο θαηαζηάζεηο θαη λα νδεγήζνπλ ζε πεξηνξηζκφ ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ επεξεάδνληαο 

αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο. 

 
Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Καηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ε Δηαηξία πξνρψξεζε ζηελ αλαηαμηλφκεζε δαλείσλ πνζνχ 

Δπξψ 111.697 ρηι. απφ ηε γξακκή ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο «Μαθξνπξφζεζκεο 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο» ζηελ γξακκή «Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο», δεδνκέλνπ φηη 

θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 δελ πιεξνχληαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί φξνη (covenants) πνπ 

ξπζκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο θαη παξάιιεια πξνβιέπεηαη δηθαίσκα θαηαγγειίαο 

εθ κέξνπο ησλ δαλεηζηψλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ ζα θαζηζηνχζε ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 

άκεζα εμνθιεηέεο. 
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Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ε Δηαηξία θαηά ηελ 31/12/2011 είρε αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο 

πνζνχ € 35.548 ρηι. θαζψο νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεξβαίλνπλ ηα θπθινθνξνχληα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. (κε ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ -

87,4%- λα αθνξά ζε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ).  

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο αλαθνξηθά κε 

ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ θαη ζεσξεί εχινγε ηελ επηηπρή έθβαζή ηνπο 

Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηηκψλ θαπζίκσλ 

 
Ζ Δηαηξία, φπσο ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λαπηηιηαθφ θιάδν, 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 

θφζηνο ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ είλαη, κε κεγάιε δηαθνξά, ην ζεκαληηθφηεξν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αληηπξνζσπεχεη δε γηα ηε ρξήζε 2011 ην 51% πεξίπνπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ ησλ πινίσλ.  

 

Μία αχμεζε ή κείσζε ζηελ ηηκή ησλ θαπζίκσλ θαηά Δπξψ 10 αλά κεηξηθφ ηφλν, ζε εηήζηα βάζε, 

ζα είρε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαηά Δπξψ 1,0 εθαη. 

πεξίπνπ.  

 
Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ 

 
Σν ζχλνιν ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο είλαη ζε Δπξψ κε θπκαηλφκελν επηηφθην 

Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ. πλεπψο ε Δηαηξία είλαη εθηεζεηκέλε ζε θίλδπλν επηηνθίνπ αθνχ ζε 

πεξίπησζε αλφδνπ ηνπ Euribor ζα επηβαξπλζεί κε παξαπάλσ ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, κία κεηαβνιή ζε εηήζηα βάζε θαηά 1% ζην επηηφθην ζα είρε επίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα θαη ηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαηά Δπξψ 1,3 εθαη. πεξίπνπ.  

 
Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξία, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ πειαηψλ, εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη γηα ην ιφγν 

απηφ έρεη αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

επηζθαιεηψλ. Δηδηθφηεξα, έρεη νξίζεη πηζησηηθά φξηα θαη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πηζησηηθήο 

πνιηηηθήο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πειαηψλ ηνπ ελψ παξάιιεια, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

εμαζθάιηζή ηνπ, έρεη ιάβεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπέδεο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θεληξηθνχο 

πξάθηνξεο έθδνζεο εηζηηεξίσλ. Δπίζεο, ε Δηαηξία παξαθνινπζεί ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ ηνπ 

θαη εμεηάδεη ηελ πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ. πλεπψο, ηπρφλ αδπλακία πειαηψλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο 

κέζσ δεκηνπξγίαο αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ. 
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Ζ Δηαηξία έρεη ζεκαληηθά δαλεηαθά θεθάιαηα ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο  

 
Ζ Δηαηξία έρεη ζεκαληηθέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο δεδνκέλνπ φηη νη επελδχζεηο γηα ηελ απφθηεζε 

πινίσλ απαηηνχλ ζεκαληηθνχ χςνπο θεθάιαηα ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ζηνλ 

λαπηηιηαθφ θιάδν, ρξεκαηνδνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 

 

Δηδηθφηεξα, νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31.12.2011 αλέξρνληαη ζε Δπξψ 127,5 

εθαη. θαη είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

 

Ζ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξίαο λα εμππεξεηεί θαη λα απνπιεξψλεη ηα δάλεηα ηεο  εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα λα παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο ζην κέιινλ, ε νπνία ζε έλα βαζκφ εμαξηάηαη απφ 

παξάγνληεο φπσο γεληθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο,  αληαγσληζκφο θαη άιινπο αζηάζκεηνπο 

παξάγνληεο.  

Ο ζπληειεζηήο κφριεπζεο ζηηο 31.12.2011 αλέξρεηαη ζε 36% έλαληη 34% ζηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε. 

 

Πιεξνθνξίεο γηα εξγαζηαθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

Ζ Δηαηξία ζηηο 31.12.2011 απαζρνινχζε 427 άηνκα. 

Ζ δηαξθήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ζπλείδεζεο απνηεινχλ κία 

απφ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο. 

 

Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

Ζ Δηαηξία είλαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Όια ηα 

πινία Blue Star είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ην Γηεζλή Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο Πινίσλ (ISM) 

θαη εθαξκφδνπλ φιεο ηηο Δπξσπατθέο θαη Διιεληθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ επαηζζεζία ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα απνδεηθλχεηαη εκπξάθησο θαζψο ε Δηαηξία θαη 

γεληθφηεξα ν Όκηινο Attica ζηνλ νπνίν αλήθεη εθαξκφδεη θαη έρεη πηζηνπνηήζεη (ρσξίο λα απνηειεί 

λνκνζεηηθή ηεο ππνρξέσζε) φια ηα πινία θαηά ην Γηεζλή Κψδηθα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

ISO 14001 αλαγλσξίδνληαο ηηο πηπρέο – ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ. 

 

Σα πην ζεκαληηθά απφ ηα παξαπάλσ ζέκαηα ζρεηίδνληαη κε εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, εθξνέο ζην 

λεξφ, δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, κφιπλζε ηεο γεο, ρξεζηκνπνίεζε πξψησλ πιψλ θαη πφξσλ, 

ερνξχπαλζε, θσηνξχπαλζε θαζψο θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Ζ Δηαηξία θαη 

γεληθφηεξα ν Όκηινο αμηνινγεί εηεζίσο απηά ηα αλαγλσξηζκέλα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη 

επηρεηξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ή λα εμαιείςεη ηελ επίδξαζή ηνπο. 
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Λνηπέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξία δελ δηαζέηεη ππνθαηαζηήκαηα νχηε επέλδπζε θεθάιαηα ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο. 

Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο 

κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο παξνχζεο έθζεζήο καο πνπ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο. 

 

Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη, 

 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιπηηθά ζαο εθζέζακε παξαπάλσ θαζψο θαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζαο παξεδφζεζαλ γηα ηε ρξήζε 2011, κπνξείηε λα δηακνξθψζεηε πιήξε εηθφλα 

ζε φηη αθνξά ηηο εξγαζίεο θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ ππφ θξίζε 

πεξίνδν θαη λα απνθαζίζεηε ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

Δπραξηζηψ, 

 

Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

 

Μηράιεο αθέιιεο 
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1.01-31.12.2011 1.01-31.12.2010  

Πσιήζεηο 5.1 124.432 143.400

Κφζηνο πσιεζέλησλ 5.2 -105.774 -118.842

Μηθηό Κέξδνο 18.658 24.558

Έμνδα δηνίθεζεο 5.2 -10.611 -10.729

Έμνδα δηάζεζεο 5.2 -12.954 -15.078

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 5.3 1.537 248

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 0 0

Κέξδε / (δεκηέο) πξό θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
-3.370 -1.001

Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 5.4 0 21

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 5.5 -6.256 -6.343

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 5.6 64 217

Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 5.7 -17.308 0

Κέξδε / (δεκηέο) απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ 5.8 3.974

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -22.896 -7.106

Φφξνο εηζνδήκαηνο 5.9 -35 -1.869

Κέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο -22.931 -8.975

Καηαλεκεκέλα ζε:

Μεηφρνπο ηεο εηαηξείαο -22.931 -8.975

Κέξδε  / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε 

€)
-0,2930 -0,1147

Πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €) 0 

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο -22.931 -8.975

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ πξό θόξσλ 0 0 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ, θαζαξά από 

θόξνπο
0 0 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά 

θόξσλ
-22.931 -8.975

Καηαλεκεκέλα ζε:

Μεηφρνπο ηεο εηαηξείαο -22.931 -8.975

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 0 0

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/12 2011 θαη 2010  

Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 19 έσο 56 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

 

 
 
 
 
Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/12 2011 
θαη 2010  
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εκ. 31/12/2011 31/12/2010

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Με Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ

Δλζψκαηα Πάγηα 5.10. 260.493 290.786
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.11. 786 853

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 5.12. 540 -

ύλνιν 261.819 291.639

Κπθινθνξoύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ

Απνζέκαηα 5.13. 5.384 8.793

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 5.14. 3.576 6.969

Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 5.15. 99.687 93.229

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 5.16. 1.645 10.465

ύλνιν 110.292 119.456

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα 

πξνο πψιεζε
682

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 372.111 411.777

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ  

Ίδηα Κεθάιαηα  

Μεηνρηθφ θεθάιαην 5.17. 229.325 229.325

Λνηπά απνζεκαηηθά 5.17. 5.158 5.158

Απνηειέζκαηα εηο λένλ -9.427 13.504

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο 

Μεηξηθήο
225.056 247.987

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο 0

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 225.056 247.987

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 5.18. 15 15

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 

ηελ ππεξεζία
5.19.

549 703

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 5.20. 0 117.338

Μαθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο 5.21. 652 439

ύλνιν 1.216 118.495

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 5.22. 5.268 9.916

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 5.23. 4 12

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 5.20. 127.507 18.763

Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 5.24. 13.060 14.674

ύλνιν 145.839 43.365

Τπνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε
1.930

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 147.055 163.790

ύλνιν Ιδηώλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 372.111 411.777

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 19 έσο 56 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δηήζησλ  

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

Σεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010

 
 
 
 
Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ  2011 θαη 2010 
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ

 

 
Αξηζκόο 

Μεηνρώλ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Κέξδε εηο 

Νένλ 

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Τπφινηπν ηελ 1/1/2011 78.267.985 229.325 5.158 13.504 247.987

Απνηέιεζκα ρξήζεο -22.931 -22.931

 Κέξδε /(δεκηέο) απνηίκεζεο κεηαθεξφκελα ζηα ίδηα 

θεθάιαηα 

 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ηζνινγηζκψλ 

ύλνιν αλαγλσξηζκέλσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ γηα ηε 

ρξήζε
 0 -22.931 -22.931

Mείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηψλ 

ζηνπο κεηφρνπο

Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην

Μεξίζκαηα πιεξσηέα

Μεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο 

λένλ

Aχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Τπόινηπν ηελ 31/12/2011 78.267.985 229.325 5.158 -9.427 225.056

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 1/1 -31/12/2011 
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Αξηζκόο 

Μεηνρώλ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Κέξδε εηο 

Νένλ 

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Τπφινηπν ηελ 1/1/2010 78.267.985 229.325 1.705 31.411 262.441

Απνηέιεζκα ρξήζεο -8.975 -8.975

 Κέξδε /(δεκηέο) απνηίκεζεο κεηαθεξφκελα ζηα 

ίδηα θεθάιαηα 
0

 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο 

ηζνινγηζκψλ 

ύλνιν αλαγλσξηζκέλσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ 

γηα ηε ρξήζε
 0 -8.975 -8.975

Mείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή 

κεηξεηψλ ζηνπο κεηφρνπο

Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην

Μεξίζκαηα πιεξσηέα -5.479 -5.479

Μεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ 

εηο λένλ
3.453 -3.453 0

Aχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Τπόινηπν ηελ 31/12/2010 78.267.985 229.325 5.158 13.504 247.987

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 1/1 -31/12/2010 
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1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ -22.896 -7.106

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 13.514 13.922

Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 17.308 -

Πξνβιέςεηο 1.222 1.069

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - -21

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο -4.679 -311

Χξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 6.196 6.277
Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 3.409 -6.983

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -4.425 14.595

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) -8.474 -439

Μείνλ :

Χξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -5.868 -5.126

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη -11 -31
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(α) -4.704 15.846

Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -462 -427

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 4.650 -

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 64 217
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο      δξαζηεξηόηεηεο 

(β) 4.252 -210

Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα - 6.000

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -10.595 -12.500

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

(ρξενιχζηα) -263 -295

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 2.500 -
ύλνιν εηζξνώλ /(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) -8.358 -6.795
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) -8.810 8.841

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 10.465 1.584

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα -10 40

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 1.645 10.465

Η παξαπάλσ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ έρεη ζπληαρζεί κε ηελ έκκεζε κέζνδν.

Η αλάιπζε ησλ Σακεηαθψλ δηαζεζίκσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.16.

Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 19 έσο 56 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010

 
Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ (ρξήζεο 1/1 -31/12 2011 θαη 2010) 
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εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

1.    Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 
Ζ εηαηξεία BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. είλαη ακηγψο Ναπηηιηαθή Δηαηξεία.  
Δίλαη πινηνθηήηξηα ησλ παξαθάησ ππφ Διιεληθή ζεκαία πινίσλ : 
BLUE STAR 1, BLUE STAR 2, BLUE STAR ITHAKI, BLUE STAR PAROS, BLUE 
STAR NAXOS, BLUE HORIZON, DIAGORAS θαη SUPERFERRY II. 

 

Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη ζηελ Αζήλα, Λεσθ. πγγξνχ 123-125 & Σνξβά 3, Σ.Κ. 
11745. 

 

Ο αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηo ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ  είλαη 427 
άηνκα ελψ ζηηο 31/12/2010 ήηαλ 591. 

 

Σν ζχλνιν ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηεο 
εηαηξείαο είλαη 78.267.985. Κάζε κεηνρή έρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ.  

  
  

Ζ εηαηξεία ελνπνηείηαη άκεζα ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο  ATTICA 
AΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο. Ζ  
ATTICA AΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ελνπνηείηαη άκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία (άκεζα θαη 
έκκεζα) αλέξρεηαη ζε 89,38%. 

 

 Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2011, εγθξίζεθαλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 28 Μαξηίνπ 
2012 
 

Τστόν διαθορές ηων μονάδων ζηοσς πίνακες οθείλονηαι ζε ζηρογγσλοποιήζεις. 
 

2.           Οη θπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία 
 Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηελ πεξίνδν 
1/1-31/12/2011 είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ εθάξκνζε ε Δηαηξεία θαηά ηελ ζχληαμε ησλ 
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2010.   

 

2.1.        Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. 
Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο 
εηαηξείαο. 
Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη 
πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο 
γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 2.1.1. 
 

Σν 2003 θαη 2004, εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) 
κηα ζεηξά απφ θαηλνχξηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) 
θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κε 
αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) ηα νπνία εθδφζεθαλ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πξνγελέζηεξεο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ 
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ IASB, ε νπνία αλαθέξεηαη σο "the IFRS Stable Platform 2005". 
Ο φκηινο εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 2005 απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005. 
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Oη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 
ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο παξνπζίαζεο, 
ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο αξρήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ θαη 
εμφδσλ.   
 
Δπίζεο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 
ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηβάιινπζεο νηθνλνκηθέο 
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα θαη κε βάζε ηελ εηθφλα ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο 
Δηαηξείαο φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη ζρεηηθνί θίλδπλνη, 
αβεβαηφηεηεο αιιά θαη ζρεηηθέο δξάζεηο πξνο αληηκεηψπηζήο ηνπο αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 3.1.3. 

 
Ζ αλαγλψξηζε ησλ αγνξψλ θαη ησλ πσιήζεσλ γίλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
ζπλαιιαγήο θαη φρη θαηά ηελ εκεξνκελία ηαθηνπνίεζεο. 

 

Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 
θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εζφδνπ πνπ απνθηήζεθε. 

 

Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε 
ηελ 31/12/2011 έρεη επηιέμεη θαη εθαξκφδεη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη νη 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο θάζε εθαξκνζηένπ 
Πξνηχπνπ ή Γηεξκελείαο.  

 

Ζ δηνίθεζε ζεσξεί φηη νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα ηελ 
νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ απφδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο. Όζνλ αθνξά ην 
δηθαίσκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί 
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο, απηφ αλήθεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 
 

2.1.1.    εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο θαη θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ 
Ζ Γηνίθεζε είλαη απαξαίηεην λα πξνβεί ζε θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο αμίεο 
ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ νη νπνίεο δελ είλαη βέβαηεο. Οη εθηηκήζεηο θαη 
νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο. 
Απνινγηζηηθά θαη κε ηελ άξζε ησλ ζρεηηθψλ αβεβαηνηήησλ είλαη πηζαλφ ηα 
απνηειέζκαηα λα δηαθέξνπλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο εμεηάδνληαη ζε 
ζπλερή βάζε.  

 
Οη ινγηζηηθέο θξίζεηο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε Γηνίθεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 
ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξείαο θαη νη νπνίεο έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη αθφινπζεο: 

 
Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε εάλ πθίζηαηαη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ 
ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη εθφζνλ πθίζηαηαη εθηηκά ην χςνο ηεο, ζχκθσλα κε ηε 
ινγηζηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο γηα ην ζέκα απηφ.  
 
Σν αλαθηήζηκν πνζφ ηεο εμεηαδφκελεο κνλάδαο παξαγσγήο ηακεηαθψλ εηζξνψλ 
πξνζδηνξίδεηαη ζηε βάζε ηεο αμίαο ρξήζεσο (value in use). Ο ελ ιφγσ πξνζδηνξηζκφο 
βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο θαη ππνθείκελεο ππνζέζεηο.  
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Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε εμεηάδεη ζε θάζε ρξήζε, ζηε βάζε ππνζέζεσλ θαη εθηηκήζεσλ, ηα 
αθφινπζα:  
- ηηο σθέιηκεο δσέο θαη  ηηο αλαθηήζηκεο αμίεο ησλ πινίσλ  
- ην χςνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία, γηα επίδηθεο ππνζέζεηο θαη γηα ππνζέζεηο ζπκκφξθσζεο κε ηελ εξγαηηθή 
λνκνζεζία. 
 

Οη πεγέο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη νη νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο θεξφκελεο 
αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ,  αθνξνχλ: 
 
- ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ λα 
πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο 
ειέγρνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ζην παξφλ ζηάδην κε εχινγε 
αθξίβεηα. 
- ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ ελδερφκελσλ δεκηψλ απφ εθθξεκνδηθίεο θαη 
επηζθάιεηεο. 
  
Ζ Γηνίθεζε πξνέβε ζηηο παξαπάλσ εθηηκήζεηο ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο 
ζπληεξεηηθφηεηαο θαη κε βάζε ηηο γλψζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε ε Γηνίθεζε ηεο 
Δηαηξείαο κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε 
ηελ 31/12/2011. 
 

2.2.    Δλζψκαηα Πάγηα 
Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο θαη θάζε ηπρφλ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. 

 

Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε 
ηνπ παγίνπ.  

 

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο απμάλνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ή αλαγλσξίδνληαη σο 
μερσξηζηφ πάγην κφλν φηαλ αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά 
νθέιε απ’ απηά πνπ αξρηθά αλακέλνληαλ κε ηελ αξρηθή απφδνζε ηνπ παγίνπ. 

 
Οη ππφινηπεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη, φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζηε 
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ δηφηη ζεσξνχληαη θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο. 

 
Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. 

 

Οη απνζβέζεηο ησλ ππνινίπσλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή 
κέζνδν, ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

 
Ζ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλά θαηεγνξία έρεη σο εμήο : 
1. Πινία ζπκβαηηθά    30 έηε 
2. Κηίξηα      60 έηε 
3. Ληκεληθέο εγθαηαζηάζεηο   10 έηε 
4. Ορήκαηα        5 έηε 
5. Έπηπια – θεχε      5 έηε 
6. Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο     3 έηε 
 
Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ πινίσλ είλαη ην 20% ηεο ηηκήο θηήζεο. 
 
Γηα ηα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα δελ ππνινγίδεηαη ππνιεηκκαηηθή αμία. 
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Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ επαλεμεηάδεηαη ζην ηέινο θάζε 
ρξήζεο. 
Γαπάλεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ αλακελφκελσλ 
εζφδσλ ησλ πινίσλ ή ηελ πξνζαξκνγή ησλ πινίσλ κε θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη 
αζθαινχο δηαρείξηζεο ζεσξνχληαη μερσξηζηφ πάγην θαη απνζβέλνληαη ζε 5 έηε. 
Δπίζεο, δαπάλεο πνπ αθνξνχλ εθηεηακέλεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο ησλ πινίσλ 
ζεσξνχληαη μερσξηζηφ πάγην θαη απνζβέλνληαη ζε 5 έηε. 

 
Καηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πσιεζήο  ηνπο θαη 
ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ εμφδσλ πνπ έρνπλ άκεζε 
ζρέζε κε ην πάγην, θαηαρσξείηαη σο θέξδνο ή δεκία ζηε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. 
  

2.3.    Άυια  Πάγηα 
 Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη ε σθέιηκε δσή ησλ άυισλ παγίσλ ηα νπνία θαηέρεη δελ είλαη 

απεξηφξηζηε. Σα άυια πάγηα ηα νπνία θαηέρεη ε Δηαηξεία είλαη ηα εμήο: 
 

         α)  ήκαηα  
 Σα ζήκαηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

θάζε ηπρφλ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. 
 

ην θφζηνο θηήζεσο ησλ ζεκάησλ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο εθπφλεζεο ησλ 
ζρεδίσλ θαη νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ ζεκάησλ ζηελ 
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

 
Ζ σθέιηκε δσή ησλ ζεκάησλ είλαη 15 έηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε 
βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν. 

 
         β)  Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα 
 Σα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη θάζε ηπρφλ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. 
 
 ην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηηο άδεηεο ινγηζκηθνχ, νη 

δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 
 

 Οη δαπάλεο πνπ απμάλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο 
αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε θαη 
πξνζηίζεηαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 
 Ζ σθέιηκε δσή ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη 8 έηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε 

ζηαζεξή κέζνδν. 
 
2.4.    Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν, ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο, αλ θαη 
θαηά πφζν ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη 
απνκεησκέλν.  
 
Αλ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε ηφηε εθηηκάηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ, δειαδή ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ 
αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ ρξήζε ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ. 
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Σν αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ, κεηαμχ 
ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο 
ιφγσ ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ 
ξνψλ.  
 
Οη δεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ.  

 

2.5.     Απνζέκαηα   
Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο 
θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. 
 
Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο κεησκέλε κε ηπρφλ 
άκεζα έμνδα πψιεζεο. 
Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ κεληαίνπ 
ζηαζκηζκέλνπ θφζηνπο. 

 
2.6.    Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο είλαη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο, εηζπξαθηέεο ζε πεξίνδν 
κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο θαη θαηαρσξνχληαη αξρηθά 
ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 
Μεηαγελέζηεξα ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο, νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο 
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, 
αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. 
Εεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία 
δελ κπνξεί λα εηζπξάμεη ηα πνζά ηα νπνία ηνπ νθείινληαη. 

 
Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ αθνξά ηελ θαζπζηέξεζε είζπξαμεο είλαη ε δηαθνξά 
κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ 
ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ. 

 
Ζ πξνεμφθιεζε ηεο παξαπάλσ δηαθνξάο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ. 
 
Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 
2.7.    Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα  

Σα δηαζέζηκα θαη ηα ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζην ηακείν, ηηο 
θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο πςειήο   ξεπζηνπνίεζεο κε δηάξθεηα σο 
ηξεηο κήλεο θαζψο θαη ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλάιεςεο. 

 

2.8.    Μεηνρηθφ Κεθάιαην 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αθνξά ηηο θνηλέο αλψλπκεο ή νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο 
θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
 

Σα άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ 
θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο έθδνζεο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ δηαθνξά 
ππέξ ην άξηην. 

 
Άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ 
πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ απνθηάηαη. 
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2.9.    Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
Σα πιεξσηέα κεξίζκαηα εκθαλίδνληαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ηεο Δηαηξείαο φηαλ εγθξηζνχλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
κεηφρσλ. 

 
2.10.      Έζνδα 

Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ λαχινπο επηβαηψλ, λαχινπο νρεκάησλ, απφ 
πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ επί ησλ πινίσλ θαζψο θαη απφ ηηο παξνρέο 
ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ.  Δπίζεο, ε Δηαηξεία έρεη έζνδα απφ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα. 

 
 

2.10.1.   Έζνδα απφ λαχινπο 
Σα έζνδα απφ λαχινπο αλαγλσξίδνληαη : 

         α) Αλ αθνξνχλ ηαμίδηα γξακκψλ εμσηεξηθνχ, φηαλ ν πειάηεο πξαγκαηνπνηήζεη ην ηαμίδη. 
         β) Αλ αθνξνχλ ηαμίδηα γξακκψλ εζσηεξηθνχ φηαλ εθδνζεί ην εηζηηήξην. 

 

Ζ παξαπάλσ δηαθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ κεηαμχ ησλ εζφδσλ απφ λαχινπο 
εζσηεξηθνχ θαη απφ λαχινπο εμσηεξηθνχ ππάξρεη αθ’ ελφο δηφηη νη κελ λαχινη πνπ 
αθνξνχλ εηζηηήξηα γξακκψλ εζσηεξηθνχ πνπ εθδίδνληαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν κήλα θαη 
ζα ηαμηδεχζνπλ ζε επφκελνπο κήλεο δελ είλαη ζεκαληηθνί ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ 
θχθιν εξγαζηψλ, θαη αθ’ εηέξνπ δηφηη ην θφζηνο παξαθνινχζεζεο ησλ αιιαγψλ ζηα 
εηζηηήξηα ζην ρξφλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ έθδνζεο εηζηηεξίσλ θαη εθηέιεζεο ηνπ 
ηαμηδηνχ γηα 4.500.000 εηζηηήξηα πεξίπνπ δελ αληηζηαζκίδεη ην πνιχ κηθξφ φθεινο πνπ 
ίζσο ππάξρεη απφ απηή ηελ πιεξνθφξεζε. 

 

2.10.2.  Έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ επί ησλ πινίσλ 
Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Δηαηξεία απ’ επζείαο ζηνλ πειάηε ηα έζνδα 
αλαγλσξίδνληαη κε ηελ έθδνζε ηεο απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πειάηε.  
Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Δηαηξεία κέζσ αλαδφρσλ ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη 
κε ηελ έθδνζε Σηκνινγίσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ πξνο ηνλ αλάδνρν, θαη αθνξνχλ 
δεδνπιεπκέλα έζνδα. 

 

2.10.3.  Έζνδα απφ πσιήζεηο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ θαη ηνπξηζηηθψλ παθέησλ 
Σα έζνδα απφ πσιήζεηο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ αθνξνχλ πξνκήζεηεο πνπ ιακβάλεη ε 
Δηαηξεία απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο γηα πσιήζεηο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ θαη 
αλαγλσξίδνληαη κε ηελ έθδνζε ηνπ Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ πξνο απηέο θαη 
αθνξά δεδνπιεπκέλα έζνδα. 
 

Σα έζνδα απφ ηνπξηζηηθά παθέηα αλαγλσξίδνληαη κε ηελ έθδνζε ηνπ θαηάιιεινπ 
θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ πξνο ηνλ πειάηε θαη αθνξνχλ δεδνπιεπκέλα έζνδα. 

 

Όια ηα παξαπάλσ έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα 
εμαζθαιηζκέλε. 

 

2.10.4.  Έζνδα απφ ηφθνπο 
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνλνινγηθήο αλαινγίαο κε ηε ρξήζε ηνπ 
πξαγκαηηθνχ ζπκθσλεκέλνπ επηηνθίνπ ρσξίο λα ζπκςεθίδεηαη ηπρφλ 
παξαθξαηνχκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο. 

 

2.10.5.   Έζνδα απφ κεξίζκαηα 
Σα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα φηαλ εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο 
εηαηξείαο πνπ ηα ρνξεγεί. 
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2.11.      Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο – Κξαηηθή Τπνζηήξημε 
  2.11.1.   Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ 
έρνπλ σο βαζηθφ φξν φηη ε επηρείξεζε πνπ ηηο δηθαηνχηαη  

   πξέπεη λα αγνξάζεη, ή λα θαηαζθεπάζεη καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
 Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη: 
         α)  Ζ επηρείξεζε ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ηηο δηέπνπλ. 
         β) Οη επηρνξεγήζεηο ζα εηζπξαρζνχλ. 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  απεηθνλίδνληαη σο 
έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη θαηαρσξνχληαη κε ζπζηεκαηηθή βάζε ζηα έζνδα θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

2.11.2.   Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ απνηειέζκαηα 
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απνηειέζκαηα θαηαρσξνχληαη κε 
ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν ζηα έζνδα ησλ πεξηφδσλ κέζα ζηηο νπνίεο πξέπεη 
λα γίλεη ν ζπζρεηηζκφο ησλ επηρνξεγήζεσλ απηψλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε. 

 

2.12.    Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 
Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθξηηφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη έλα 
πξντφλ ή κία ππεξεζία ή κία νκάδα ζρεηηδφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία 
ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ απηνχο άιισλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. 

 
Γεσγξαθηθφο ηνκέαο είλαη θάζε δηαθξηηφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν παξέρεη 
πξντφληα ή ππεξεζίεο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ην νπνίν 
ππφθεηηαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο άιισλ ηνκέσλ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. 

 
Ζ Δηαηξεία έρεη επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηελ επηβαηεγφ λαπηηιία θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 
δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 
Γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκάηαη ε πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα λα  πξαγκαηνπνηείηαη 
ζχκθσλα κε ην γεσγξαθηθφ ηνκέα. 
 
Ζ γεσγξαθηθή θαηάηκεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2011 γίλεηαη 
σο εμήο : 

         α)  Διιεληθέο Αθηνπιντθέο Γξακκέο 
         β)  Αδξηαηηθή Θάιαζζα 
 

Σα πινία ηεο Δηαηξείαο εμππεξεηνχλ ηνπο επηβάηεο θαη ηα Η.Υ. νρήκαηα, πνπ απνηεινχλ 
νπζηαζηηθά ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε, θαζψο θαη ηα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ δηαθηλνχλ ηελ 
εκπνξεπκαηηθή θίλεζε. 

 
Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα κε πςειφηεξε  θίλεζε 
ηνπο κήλεο Ηνχιην έσο επηέκβξην θαη ρακειφηεξε γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην έσο 
Φεβξνπάξην. Αληίζεηα, ε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε εκθαλίδεηαη θαηαλεκεκέλε θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε πνιχ κηθξφηεξε επνρηθφηεηα. 

 

2.13.      Έμνδα 
  2.13.1.   Κφζηνο Γαλεηζκνχ 

 Κφζηνο δαλεηζκνχ είλαη νη ηφθνη θαη άιια ζπλαθή έμνδα πνπ αλαιακβάλεη ε Δηαηξεία 
ιφγσ δαλεηζκνχ θεθαιαίσλ. 
ην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη : 
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         α)  Οη ηφθνη απφ βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα θαζψο θαη ηφθνη απφ 
ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλαιήςεσλ. 

         β)  Ζ απφζβεζε δηαθνξάο ηεο ππφ ην άξηην ιήςεο ή ππέξ ην άξηην εμφθιεζεο δαλείσλ 
αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. 

         γ)  Ζ απφζβεζε βνεζεηηθνχ θφζηνπο πνπ αλαιήθζεθε γηα ηελ ιήςε δαλείσλ αλάινγα κε 
ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. 

         δ)  Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ 
παξαθνινπζνχληαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 17 «Μηζζψζεηο». 

         ε) Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιήςε δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα εθ’ 
φζνλ απηέο ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθφ πνζφ ηνπ θφζηνπο ησλ ηφθσλ. 

 

 2.13.2.  Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 
2.13.2.1.  Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο 

 Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ζε ρξήκα ή ζε είδνο θαηαρσξνχληαη 
ζηα έμνδα φηαλ είλαη δνπιεπκέλεο εθηφο αλ νη παξνρέο απηέο αθνξνχλ ππεξεζίεο πνπ 
είλαη άκεζα επηξξηπηέεο ζην θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  
 

2.13.2.2.  Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 
 Σν πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηεο εηαηξείαο αθνξά ηελ λνκηθή ππνρξέσζε 

γηα ηελ θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ εθ’άπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ 
θάζε εξγαδφκελνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. 
Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην 
αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο 
(projected unit credit method).  
 

Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 
 

2.13.3.   Μηζζψζεηο 
2.13.3.1.  Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο 

Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 
ππνρξεψζεηο. Σν πνζφ κε ην νπνίν θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαηά ηελ έλαξμε 
ηεο κίζζσζεο είλαη ίζν κε ηελ εχινγε αμία ηεο κηζζσκέλεο ηδηνθηεζίαο, ή αλ ε εχινγε 
αμία είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ρξεκαηνδνηηθή αμία ηφηε θαηαρσξείηαη κε ηελ παξνχζα 
αμία ησλ ειαρίζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ. 
 
Ζ κέζνδνο απνζβέζεσλ ησλ κηζζσκέλσλ απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φηαλ 
ζην ηέινο ηεο κίζζσζεο ε θπξηφηεηα παξακέλεη ζηελ εηαηξεία, είλαη φκνηα κε ηε κέζνδν 
πνπ αθνινπζείηαη γηα ηα απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ 
επηρείξεζε. Ζ θαηαρσξνχκελε απφζβεζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ 
ηα Γ.Λ.Π. 16 «Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο» θαη Γ.Λ.Π. 38 «Άπια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία». Ηζρχνπλ δειαδή νη παξάγξαθνη 2.5. «Δλζψκαηα Πάγηα», 2.6. «Άυια Πάγηα» 
θαη 2.7. «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» ηνπ παξφληνο. Όηαλ ζην ηέινο 
ηεο κίζζσζεο ε θπξηφηεηα δελ παξακέλεη ζηελ εηαηξεία, ηφηε νη απνζβέζεηο 
θαηαλέκνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο θαη ηεο 
σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ.  

 
2.13.3.2.  Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο 

Οη θαηαβνιέο κηζζσκάησλ βάζεη κηαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη ζε βάξνο 
ησλ απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην ζπκβφιαην 
κίζζσζεο απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ ζπλεζηζκέλε ρξήζε 
ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, ην θφζηνο απηφ επηβαξχλεη ηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία έιεμε ε 
κίζζσζε. 
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2.13.4.  Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ : 
 

         α)  Ζ Δηαηξεία έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε, λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε, σο απνηέιεζκα ελφο 
γεγνλφηνο πνπ ζπλέβε ζην παξειζφλ. 

         β)  Πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε 
γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο. 

         γ)  Δίλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα ε δέζκεπζε. 
 Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
 

 Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εθξνή ή ε εηζξνή 
νηθνλνκηθνχ νθέινπο δελ είλαη πηζαλή. 

 

  2.13.5.Πεξηνδηθή θαηαλνκή 
2.13.5.1. Δπηκεξηζκφο ησλ θνηλψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ 

  Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ παξφληνο, νη ελνπνηνχκελεο ζηνλ Όκηιν 
θνηλνπξαμίεο θαη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο κεηαθέξνπλ ζηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο ηα 
έμνδα θαη ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο.  Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ 
ηα έζνδα θαη ηα έμνδα δελ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο αιιά είλαη 
θνηλά ηφηε απηά κνηξάδνληαη βάζεη ησλ θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θάζε πινίνπ. 

 

2.13.5.2.  Πεξηνδηθή θαηαλνκή εμφδσλ 
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηα έμνδα αζθαιίζηξσλ ησλ πινίσλ θαη ηα έμνδα ηεο εηήζηαο 
επηζεψξεζεο ησλ πινίσλ ζηε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ζε κεληαία βάζε επεηδή ηα 
παξαπάλσ έμνδα αθνξνχλ φιν ην νηθνλνκηθφ έηνο. 

 

2.14.    Σξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο   
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θνξνινγνχληαη ηα θέξδε ηεο 
Δηαηξείαο, δηαρσξίδνπκε ηα θέξδε αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο. 

 
2.14.1.   Κέξδε απφ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 27/1975 άξζξν 6, νη πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο πινίσλ κε Διιεληθή 
ζεκαία πιεξψλνπλ θφξν γηα ηα πινία ηνπο, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ θέξδε ή δεκίεο, βάζεη 
ησλ θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο.  Ο θφξνο απηφο νπζηαζηηθά είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο 
ν νπνίνο αλαπξνζαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ην παξαπάλσ λφκν. 

 
Με ηελ πιεξσκή ηνπ παξαπάλσ θφξνπ εμαληιείηαη θάζε ππνρξέσζε πνπ έρεη ζρέζε 
κε ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο απφ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
 
ηελ πεξίπησζε απηή δεκηνπξγείηαη κφληκε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ηνπ 
θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηαθνξά απηή δελ ιακβάλεηαη ππ’ 
φςε ζηνλ ππνινγηζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 
 

2.14.2.   Κέξδε απφ αθνξνιφγεηα κε λαπηηιηαθά έζνδα 
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θέξδε απφ αθνξνιφγεηα έζνδα θεθαιαίσλ ηα 
νπνία θνξνινγνχληαη φηαλ δηαλέκνληαη ή φηαλ θεθαιαηνπνηνχληαη. Γηα ην κέξνο ησλ 
θεξδψλ απηψλ πνπ δελ ζα δηαλεκεζνχλ, δεκηνπξγείηαη θνξνινγεηέα πξνζσξηλή 
δηαθνξά νπφηε αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, κέρξη ηελ πιήξε 
δηαλνκή ησλ θεξδψλ απηψλ.  
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Δμαηξνχληαη : 

         α)  Οη ηφθνη θαηαζέζεσλ νη νπνίνη θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο θαη  

         β) Σα εηζπξαθηέα κεξίζκαηα απφ αλψλπκεο εηαηξίεο ηα νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ 
θνξνινγνχληαη θαη ηα νπνία δελ ιακβάλνληαη ππ’ φςε ζηνλ ππνινγηζκφ 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 

 
2.14.3.   Κέξδε απφ κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηελ πεξίπησζε απηή ηα θέξδε θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρεη ιφγνο ππνινγηζκνχ αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγίαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 12. 
 

2.15.     Δπηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο 
  Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ. 

Οη ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε 
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.   
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ : 

        α)  Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο. 
        β)  Σα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κεηαηξέπνληαη κε ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο. Σα ζηνηρεία απηά ζην ηέινο ηεο 
πεξηφδνπ κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο.  

 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 
θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα ή ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. 
 
Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία εηαηξεηψλ 
εμσηεξηθνχ αλαγλσξίδνληαη απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. 
 

2.16.    Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
Σα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο είλαη : 
 

         α)  Σα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, νη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη 
ππνρξεψζεηο. 
 
Δπεηδή ηα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα είλαη βξαρππξφζεζκεο θχζεσο, ε 
δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη ε εχινγε αμία ηνπο ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία 
εκθαλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Δηαηξείαο. 

 

         β)  Γάλεηα ηξαπεδψλ 
 Ζ Δηαηξεία ζε πεξηφδνπο ζηαζεξήο πνξείαο ησλ επηηνθίσλ ζεσξεί φηη ηα ζπκθσλεζέληα 

επηηφθηα ησλ αληιεζέλησλ δαλείσλ ηζνδπλακνχλ κε ηα ηξέρνληα εχινγα επηηφθηα ηεο 
αγνξάο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο 
ηεο αμίαο ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο ζηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο. 
Αληίζεηα ζε πεξηφδνπο ζπρλψλ κεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα, ε Δηαηξεία πξνζαξκφδεη ηελ 
αμία ησλ δαλείσλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα επηηφθηα.  

 

         γ)  Οκνινγηαθά Γάλεηα 
 Σα νκνινγηαθά δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο πνπ είλαη ε πξαγκαηηθή αμία 

ηνπ ιεθζέληνο αληαιιάγκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμφδσλ έθδνζεο. 
Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ. 
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 Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ, θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα, θαη ηεο 
εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο 
κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

         δ)  Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ 
 ε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηήζεη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα 

αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ, απνηηκά ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ ηελ εχινγε αμία ηνπ κέζνπ 
απηνχ θαη θαηαρσξεί αλαιφγσο ζηα απνηειέζκαηα ή ζηελ θαζαξή ζέζε ηελ δηαθνξά, ε 
νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε.  Γηα ην θάζε κέζν θξίλεηαη εάλ ε ζρέζε 
αληηζηάζκηζεο είλαη εχινγεο αμίαο ή ηακηαθψλ ξνψλ. 

 

2.17.      Κέξδε αλά κεηνρή 
 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή πνπ αλαινγεί ζηνπο θνηλνχο 
κεηφρνπο ρξεζηκνπνηείηαη θιάζκα ην νπνίν ζηνλ κελ αξηζκεηή πεξηιακβάλεη ην θαζαξφ 
θέξδνο ή δεκία ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ ζπλερηδφκελε εθκεηάιιεπζε κεηά ηελ αθαίξεζε 
ησλ πξνλνκηνχρσλ κεξηζκάησλ αλ ππάξρνπλ, ζηνλ δε παξαλνκαζηή, ην ζηαζκηζκέλν 
κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ. 
 

 

2.18.      Αιιαγέο ζε Λνγηζηηθέο Αξρέο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξφηππα  έλαξμεο  
              ηζρχνο 2011) 
 

Οη αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

Δηήζηεο αλαβαζκίζεηο ησλ ΓΠΥΑ Μάηνο 2010  

Καηά ην 2010 ε IASB (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) πξνέβε ζηελ έθδνζε 
ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ζηα ΓΠΥΑ γηα ην 2011 –κηα ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 11 
Πξφηππα (ΓΠΥΑ 1, ΓΠΥΑ 7, ΓΠΥΑ 3, ΓΛΠ 1, ΓΛΠ 34, ΓΛΠ 32, ΓΛΠ 39, ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 
27, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31) θαη κία Γηεξκελεία (ΔΓΓΠΥΑ 13)  – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ 
βειηηψζεσλ ηεο IASB ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά κε 
επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΠΥΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 
κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο έρνπλ 
εθαξκνγή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 01/01/2011, ελψ πξνγελέζηεξε 
εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο ηηο βειηηψζεηο αθνξνχλ ηα εμήο πξφηππα:  

 

ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο 
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο 
γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 
  
ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ 
αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ 
θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.  
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ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 
κειινληηθά.  
 
ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά 
Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, 
θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην 
πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.  
 

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξώηε Δθαξκνγή» -  Καηάξγεζε ηεο παύζεο 
αλαγλώξηζεο ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 
01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη.  

Ζ Σξνπνπνίεζε θαηαξγεί  ηελ ρξήζε ηεο  πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο 
(01 Ηαλνπαξίνπ 2004) θαη ηελ αληηθαζηζηά κε ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία κεηάβαζεο 
ζηα ΓΠΥΑ. Παξάιιεια, θαηαξγεί ηηο απαηηήζεηο πεξί παχζεο αλαγλψξηζεο ησλ 
ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ ιάβεη ρψξα πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία κεηάβαζεο . 
Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο 
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

 

ΓΠΥΑ 1 Πξώηε Δθαξκνγή (ηξνπνπνίεζε) -  Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011.  Ζ Σξνπνπνίεζε παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαλεθαξκνγή ησλ 
ΓΠΥΑ κεηά απφ κηα πεξίνδν παχζεο, νθεηιφκελε ζην φηη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Οληφηεηαο απνηεινχζε λφκηζκα κηαο ππεξπιεζσξηζηηθήο Οηθνλνκίαο. 
Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ  επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε 
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 
θαηαζηάζεηο 
 

ΓΛΠ 24  Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ (αλαζεώξεζε) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ 
αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ  (government – related entities) θαη λα 
απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε 
ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο 
φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ,  
απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ 
γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα 
ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο 
ηεο επίδξαζε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 
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2.19.     Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ      
              έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. 

Δπηπιένλ, ε ΓΛΠ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ ΓΠΥΑ, 
ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο 
παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 
απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. 
 
ΓΠΥΑ 9: Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα – Σαμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2015. Όπσο έρεη εθδνζεί ην ΓΠΥΑ 9 αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξψηε θάζε ηεο 
εξγαζίαο ηνπ ΓΛΠ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39.  

Ζ Φάζε 1 ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε (i) ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη (ii) ζε αιιαγή ινγηζηηθνπνίεζεο 
γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξίζεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή ηεο Δχινγεο Αμίαο Μέζσ Απνηειεζκάησλ. ηηο 
επφκελεο θάζεηο , ην ΓΛΠ ζα αζρνιεζεί κε ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε θαη ηελ 
απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ 
έξγνπ απηνχ αλακέλεηαη θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 2012. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη 
αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο 
επίδξαζε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.  

 

ΓΛΠ 12 Φόξνη Δηζνδήκαηνο (ηξνπνπνίεζε) – Αλαβαιιόκελνο θόξνο Αλάθηεζε 
ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012. Σν ΓΛΠ 12 απαηηεί κηα επηρείξεζε λα επηκεηξά ηε 
αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα 
κε ην εάλ ε επηρείξεζε αλακέλεη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο λα πξαγκαηνπνηεζεί 
απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ ή ηελ πψιεζε ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο επελδπηηθψλ 
αθηλήησλ θαη φηαλ έλα πάγην απνηηκάηαη ζε εχινγεο αμίεο πνιιέο θνξέο ε εθηίκεζε ηνπ 
ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη δχζθνιε θαη 
ππνθεηκεληθή. χκθσλα κε ηε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ε κειινληηθή αλάθηεζε ηεο 
ινγηζηηθήο αμίαο ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεθκαίξεηε φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
κέζσ ηεο κειινληηθήο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε 
δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 
εμέηαζεο ηεο επίδξαζε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

 

ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) – 
Δκπινπηηζκέλεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο απναλαγλώξηζεο 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 
2011. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί αιιά δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί γηα λα 
θαηαζηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηθαλνχο λα θαηαλνήζνπλ ηε 
ζρέζε κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ απφ αλαγλσξηζηεί θαζψο θαη ηηο 
ζπλδεφκελεο ππνρξεψζεηο.  
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Δπηπξφζζεηα ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλερηδφκελε 
εκπινθή ζηα απναλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη 
ρξήζηεο λα ππνινγίδνπλ ηε θχζε ηεο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηεο εηαηξείαο ζηα 
απναλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη ην θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε απηή. 
Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο 
ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.  

ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα : Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε)  
πκςεθηζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεηο ζπλήζεηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ. Οη 
γλσζηνπνηήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθφξεζε ε νπνία είλαη ρξήζηκε 
ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ή ηεο πηζαλήο επίδξαζεο θαηά ησλ ζπκςεθηζκφ 
δηαθαλνληζκψλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο εηαηξείαο. Οη ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ ΓΠΥΑ 7 έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη 
ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο 
απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.  

 
ΓΠΥΑ 11 Από θνηλνύ πκθσλίεο 
Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε 
Κνηλνπξαμίεο» θαη ηε Γηεξκελεία 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο – 
Με ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο».  Σν ΓΠΥΑ 11 απαιείθεη ηελ 
επηινγή ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ησλ απφ θνηλνχ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ. Αληί 
απηνχ, νη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο νη νπνίεο πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο 
θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα ινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ 
Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεηο ην πξφηππν απηφ. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη 
ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 
θαηαζηάζεηο.  

 
ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο 
Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 12 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 
πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΛΠ 27 θαη ζρεηίδνληαλ κε ηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή κηαο εηαηξείαο ζε ζπγαηξηθέο 
εηαηξείεο, ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ζε ζπγγελείο εηαηξείεο θαη δνκεκέλεο εηαηξείεο. Ζ 
Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ.  
Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο 
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.  
 

ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο 
Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 13 εγθαζηζηά έλα εληαίν πιαίζην γηα φιεο ηηο 
επηκεηξήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ γίλνληαη ζηελ εχινγε αμία. Σν ΓΠΥΑ 13 δελ 
αιιάδεη ηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πφηε ε εηαηξεία απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 
ηελ εχινγε αμία αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε ζην ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο 
ζηα ΓΠΥΑ φηαλ ε εχινγε αμία απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη.  
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Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη 
ζηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 
θαηαζηάζεηο. 

 
ΓΛΠ 27 Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (αλαζεώξεζε) 
Σν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013.  Σν πξφηππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο επαθφινπζεο αιιαγέο 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λένπ ΓΠΥΑ 10. Σν  ΓΛΠ 27 ζα αληηκεησπίδεη 
πιένλ απνθιεηζηηθά ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο 
παξακέλνπλ νπζηαζηηθά ακεηάβιεηεο. Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ 
επηηξέπεηαη. Ζ Δπξσπατθή έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ 
Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο 
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.  

 
ΓΛΠ 28 Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (αλαζεώξεζε) 
Σν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ο ζθνπφο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ απηνχ πξνηχπνπ είλαη λα 
πξνζδηνξίζεη ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ ιφγσ ησλ αιιαγψλ 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν 
ζπλερίδεη λα θαζνξίδεη ηνπο κεραληζκνχο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο κεζφδνπ ηεο 
θαζαξήο ζέζεο. Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ επηηξέπεηαη.  Ζ Δπξσπατθή 
έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε 
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 
θαηαζηάζεηο.  

 
ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (Σξνπνπνίεζε) 
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΛΠ εμέδσζε κηα ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο ΓΛΠ 19. 
Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο εθηείλνληαη απφ ζεκειηψδεηο αιιαγέο φπσο ε θαηάξγεζε ηνπ 
κεραληζκνχ γλσζηνχ σο «κέζνδνο πεξηζσξίνπ».  Δπίζεο  κεηαβνιέο απφ 
επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ 
απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζα παξνπζηάδεηαη ζηελ 
θαηάζηαζε ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Δπηπιένλ ζα παξέρνληαη επηπιένλ 
γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο νη θνξείο 
είλαη εθηεζεηκέλνη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιφγσ ζρέδηα. 

 
Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ επηηξέπεηαη. Ζ Δπξσπατθή έλσζε δελ έρεη 
αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο 
ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.  

 
ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε) – 
Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Λνηπνύ πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αιιάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα. Σα ζηνηρεία πνπ 
κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή 
ζην κέιινλ ζα παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζα 
αλαηαμηλνκεζνχλ πνηέ.  
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Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή έλσζε. Ζ Δηαηξία 
βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο 
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.  

ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα : Παξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε) - πκςεθηζκόο 
Υξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ  
ππνρξεώζεσλ 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο 
απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ζ Δπξσπατθή έλσζε δελ έρεη 
αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο 
ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

 
3.     Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
3.1.     Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 
 Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θίλδπλν αγνξάο 

(απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ) θαη πηζησηηθφ θίλδπλν.  Γη’ απηφ ην 
ιφγν επηδηψθεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ κέζσ 
ελφο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 
 Ζ δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε θαη 

αληηζηάζκηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ.  Γελ απνηειεί πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο 
ε εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 

 
 Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία είλαη θπξίσο θαηαζέζεηο 

ζε ηξάπεδεο, απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, δάλεηα, ζπκθσλίεο επαλαγνξάο, 
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα.  

 

 

3.1.1.     πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο  
 Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ.   
  

 

EUR USD GBP Λνηπά EUR USD GBP Λνηπά

Ολνκαζηηθά πνζά

Υξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζε ρηι. €)
1.619 11 2 13 10.443 7 5 10

Υξεκ/θέο ππνρξεψζεηο (ζε ρηι. €) 0 0 0 0 0 0 0 0

Βξαρπρξόληα έθζεζε  1.619  11  2  13  10.443  7  5  10 

ΠΙΝΑΚΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

31/12/201031/12/2011

 
 

 
Ο παξαθάλσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο 
θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηαβιεζεί ε ηζνηηκία θαηά +/- 
10% ζε ζρέζε κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο θαη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Δπξψ / Γνιαξίνπ Ακεξηθήο θαη Δπξψ / 
Λίξαο Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ.  
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10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10%

 

Απνηέιεζκα ρξήζεο (πξν θφξσλ) (ζε ρηι. €) 2 (2) 0 0 1 (1) 0 0  

Καζαξή Θέζε (ζε ρηι. €) 2 (2) 0 0 1 (1) 0 0

Μεηαβιεηή Μεηαβιεηή

31/12/2011

USD GBP

31/12/2010

Μεηαβιεηή Μεηαβιεηή

USD GBP

 
 3.1.2.    Πηζησηηθφο θίλδπλνο 
 Ζ Δηαηξεία έρεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

επηζθαιεηψλ. 
  
 ρεηηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο, ε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πξνθχπηεη απφ αζέηεζε 
ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ζε κηα κέγηζηε έθζεζε φκνηα κε απηή ηνπ ηξέρνληνο 
ινγαξηαζκνχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ. 

 
 Ζ Δηαηξεία έρεη νξίζεη πηζησηηθά φξηα θαη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πηζησηηθήο πνιηηηθήο 

γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πειαηψλ ηνπ. 
 
 Δπίζεο ε Δηαηξεία κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμαζθάιηζε ηνπ έρεη ιάβεη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο ηξαπέδεο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θεληξηθνχο πξάθηνξεο έθδνζεο εηζηηεξίσλ. 
 

H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία(κέζα) ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ 
Ηζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
  

31/12/2011 31/12/2010

Δκπνξηθφ ραξηνθπιάθην  

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 1.645 10.465

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 3.576 6.969

ύλνιν 5.221 17.434  
 
 Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ε Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο 

πηζησηηθνχο θηλδχλνπο δηφηη ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε 
απαηηήζεσλ ζε θάπνηνπο πειάηεο.  

  
 Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζεσξείηαη ακειεηένο, 

δεδνκέλνπ φηη αληηζπκβαιφκελνη είλαη αμηφπηζηεο ηξάπεδεο.  
 
 Σα ππφινηπα ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ πνπ είλαη κελ ζε θαζπζηέξεζε αιιά δελ 

έρνπλ απνκεησζεί, αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

31/12/2011 31/12/2010

91 - 180 εκέξεο
181 - 360 εκέξεο 746    

> 360 εκέξεο

ύλνιν 746
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3.1.3.     Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 
 Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ επάξθεηα ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ 
Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ζε θαζεκεξηλή βάζε, κέζσ ηεο 
ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο 
παξαθνινχζεζεο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πιεξσκψλ. Παξάιιεια, ε Δηαηξεία 
παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ σξίκαλζε ηφζν ησλ απαηηήζεσλ φζν θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο 
ζπλέρεηαο ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο επειημίαο κέζσ ηεο ηξαπεδηθήο πηζηνιεπηηθήο ηνπ 
ηθαλφηεηαο. 
Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 
31/12/2011 θαη 31/12/2010 αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
 

 

 

Δληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε Πάλσ από 5 έηε

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο   

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ
  

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 5.269

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 13.064

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο 127.507  

Παξάγσγα ρξεκ/θά κέζα     

ύλνιν 145.840 0 0 0  

Δληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε Πάλσ από 5 έηε

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 25.000 92.338  

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ
131 131  

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 9.916

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 14.686

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο 9.250 9.250

Παξάγσγα ρξεκ/θά κέζα     

ύλνιν 33.983 9.381 25.000 92.338

ΠΙΝΑΚΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο

31/12/2011

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο

31/12/2010

 Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηεο Δηαηξείαο 
θαηά ηελ 31/12/2011 αλήιζε ζε € 127.507 ρηι. 
 
Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ε Δηαηξεία θαηά ηελ 31/12/2011 είρε αξλεηηθφ 
θεθάιαην θίλεζεο πνζνχ € 35.548 ρηι. θαζψο νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ 
ππεξβαίλνπλ ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. (κε ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο 
ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ -87,4%- λα αθνξά ζε βξαρππξφζεζκν 
δαλεηζκφ).  
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Καηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ αλαηαμηλφκεζε 
δαλείσλ πνζνχ € 111.697 ρηι. απφ ηε γξακκή ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 
«Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο» ζηελ γξακκή «Βξαρππξφζεζκεο 
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο», δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 δελ 
πιεξνχληαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί φξνη (covenants) πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο 
ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο θαη παξάιιεια πξνβιέπεηαη δηθαίσκα θαηαγγειίαο εθ κέξνπο 
ησλ δαλεηζηψλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ ζα θαζηζηνχζε ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 
άκεζα εμνθιεηέεο. 

 
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο 
αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη ζπζηεζεί απφ 
εθπξνζψπνπο ησλ δαλεηζηψλ άηππε επηηξνπή ε νπνία είλαη ζε δηαδηθαζία 
δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ Δηαηξεία αλαθνξηθά κε αλαδηάξζξσζε ησλ φξσλ 
απνπιεξσκήο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. ηε βάζε απηή νη 
δαλεηζηέο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ δειψζεη αξσγνί ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη 
παξάιιεια δειψλνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο γηα ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ επί ηε 
βάζε επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ θαη εθηηκνχλ φηη ππάξρνπλ εχινγεο πηζαλφηεηεο φηη ηα 
δπν κέξε ζα θαηαιήμνπλ ζε αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ. ηα πιαίζηα απηά θαη ε 
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, 
ζεσξεί εχινγε ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ 
Γαλεηζηψλ θαη ηεο Δηαηξείαο. 
      

3.1.4.     Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο Δπηηνθίσλ 
Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ 
ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηεο, ν νπνίνο ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ. (βι. 
ζεκείσζε 5.20). 
Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζηνλ θίλδπλν 
επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε.  
 Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο 
θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 
+1% ή –1%. Οη αιιαγέο ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία ινγηθή βάζε ζε 
ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 

 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο

1% -1% 1% -1%

Απνηέιεζκα ρξήζεο (πξν θφξσλ) (1.275) 1.275 (1.361) 1.361

Καζαξή Θέζε (1.275) 1.275 (1.361) 1.361

31/12/2010

ΜεηαβιεηήΜεηαβιεηή

31/12/2011

  
 

3.1.5.     Γηαρείξηζε Κεθαιαηνπρηθνχ θηλδχλνπ 
 Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηηο 
απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηα νθέιε ησλ ινηπψλ κεξψλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 
ηελ Δηαηξεία θαη λα δηαηεξεί κηα βέιηηζηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ψζηε λα επηηπγράλεη 
κείσζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ. 

 

 Γηα λα δηαζθαιίζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηε ζσζηή δηαρείξηζε θεθαιαίνπ, ε Δηαηξεία, 
θαηφπηλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, κπνξεί λα κεηαβάιεη ηελ κεξηζκαηηθή 
πνιηηηθή, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα πξνβεί ζε πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  
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Κακία αιιαγή δελ έγηλε ζηνπο ζηφρνπο, ηηο πνιηηηθέο ή δηαδηθαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ εηψλ πνπ έιεμαλ 31/12/2011 θαη 31/12/2010. 

 

Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηα θεθάιαηα κε βάζε ην ζπληειεζηή κφριεπζεο.  Ο ελ ιφγσ 
ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ κε ηα ζπλνιηθά 
απαζρνινχκελα θεθάιαηα.  Ο θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ην «χλνιν 
δαλεηζκνχ» (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ «βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ 
δαλεηζκνχ» φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ) κείνλ «Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηακεηαθά ηζνδχλακα» κείνλ «Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε». 
Σα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο «Ίδηα θεθάιαηα» φπσο 
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζπλ ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ.  θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε 
βειηηζηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ κέζσ ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηεο. 

 

Σν 2011 φπσο θαη ην 2010, ε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο ήηαλ λα δηαηεξήζεη ην 
ζπληειεζηή κφριεπζεο κεηαμχ 20%-45%.  Οη ζπληειεζηέο κφριεπζεο ζηηο 
31Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 αληίζηνηρα είραλ σο εμήο: 
 

 
31/12/2011 31/12/2010

χλνιν δαλεηζκνχ 127.507 136.101

Μείνλ:Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 1.645 10.465

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

Καζαξόο δαλεηζκόο 125.862 125.636

Ίδηα θεθάιαηα 225.055 247.987

  

πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα 350.917 373.623

πληειεζηήο κφριεπζεο 36% 34%
 

3.1.6.     Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο Σηκψλ Καπζίκσλ 
 Ζ Δηαηξεία, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

λαπηηιηαθφ θιάδν, επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ 
θαπζίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θφζηνο ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ είλαη 
ην ζεκαληηθφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αληηπξνζσπεχεη δε γηα ηε ρξήζε 2011 ην 51% 
πεξίπνπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.  

   Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο 
θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κηα κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαηά Δπξψ 
10 αλά κεηξηθφ ηφλν ζε εηήζηα βάζε. 

 
Αχμεζε/(κείσζε)                

ηεο ηηκήο

Δπίδξαζε ζηα 

θέξδε πξν θφξσλ 

Δπίδξαζε ζηε 

θαζαξή ζέζε

+/- €10 / κεηξηθφ ηφλν -/+ 972 -/+ 972

  
3.1.7.     Αληαγσληζκφο  
      Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε γξακκέο φπνπ ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο.   
 Παξαηίζεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη νη γξακκέο κε έληνλν αληαγσληζκφ ζηηο 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηήζεθε ε Δηαηξεία ην 2011 θαζψο θαη νη ζπνπδαηφηεξνη 
αληαγσληζηέο. 

 
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΔ

Πεηξαηάο - Κπθιάδεο Hellenic Seaways / NEL Lines /Anek Lines

Ραθήλα - Κπθιάδεο Hellenic Seaways / Agoudimos Lines / Fast Ferries 

Πεηξαηάο - Γσδεθάλεζα Anek Lines / NEL Lines

Πεηξαηάο - Κξήηε Minoan Lines  
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3.2.    Πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ 
Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο 
αγνξέο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 

Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή πξνζθνξάο 
γηα ηα δε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή δήηεζεο. 
 

Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ κεηά ηηο πξνβιέςεηο πνπ ηηο αθνξνχλ 
πξνζεγγίδνπλ ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 
 
 

4.    Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ κεξώλ 
4.1.    Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο 
         α)  Ζ Δηαηξεία γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ πσιήζεσλ ηεο έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε θαη 

ζπκκεηέρεη ζηελ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ BLUE STAR FERRIES ΝΑΔ & ΗΑ.   
 

Δπίζεο ε εηαηξεία έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ δηαρεηξίζηξηα BLUE STAR FERRIES 
S.A. γηα ηα πινία πνπ εθηεινχλ πιφεο εμσηεξηθνχ. 

 

H παξαπάλσ θνηλνπξαμία θαζψο θαη ε δηαρεηξίζηξηα κεηαθέξεη ζην ηέινο θάζε κήλα ηα 
έζνδα θαη ηα έμνδα ζηελ εηαηξεία κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη δηεηαηξηθέο 
ζπλαιιαγέο νη νπνίεο ζε επίπεδν Οκίινπ ATTICA απαιείθνληαη. 
 
Ζ εηαηξεία έρεη ππνρξέσζε απφ κέξηζκα ρξήζεο 2009 χςνπο € 2.979 ρηι. πξνο ηε 
κεηξηθή εηαηξεία. Σν αλσηέξσ κέξηζκα ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ 
απαιείθεηαη. 
 

Σα δηεηαηξηθά ππφινηπα ηελ 31/12/2011 ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ 
Οκίινπ έρνπλ σο εμήο: 
 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

BLUE STAR FERRIES S.A. 4.967

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD 10

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ BLUE STAR FERRIES 27

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΩΓΔΚΑ (ΔΛΛΑ) ΗΝΚ. & ΗΑ  

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ BLUE STAR FERRIES NAE & ΗΑ 90.641 392

ΤΝΟΛΟ 90.668 5.369

 

4.1.1.  Γηεηαηξηθέο    ζπλαιιαγέο   κε   ηηο  άιιεο   εηαηξείεο   ηνπ   Οκίινπ   MARFIN   
            INVESTMENT GROUP Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

 
 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ Πσιήζεηο Αγνξέο Απαηηήζεηο Τπνρξεψζεηο 

απφ πξνο

ΓΔΤΗΠΛΟΪΑ Α.Δ. 5.669 245 713 240  

ΝΔΝΓΟ ΣΑΤΡΟ Α.Δ. 2   

HELLENIC CATERING Α.Δ. 25 4

ΥΔΛΔΝΗΚ ΦΟΤΝΣΔΡΒΗ ΠΑΣΡΩΝ Α.Δ. 10

SINGULARLOGIC INTEGRATOR A.E. 19 7

SINGULARLOGIC A.E. 103 92

Y-LOGIMED 276 14

5.669 680 713 357
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4.1.2.   πκκεηνρέο  ησλ  κειψλ  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ  ηεο BLUE STAR FERRIES    
            ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ζην  Γηνηθεηηθφ πκβνχιην άιισλ εηαηξεηψλ  

α) Ο Πξφεδξνο θ. Πέηξνο Βέηηαο ζπκκεηέρεη ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ 
ηνπ Οκίινπ  θαη επίζεο είλαη Πξφεδξνο ζηηο εηαηξείεο SIVET HOLDING INC θαη BARIBA 
CORPORATION θαη Μέινο Γ.. ζηηο εηαηξείεο CAPES INVESTMENT CORPORATION 
θαη OLYMPIC AIR Α.Δ. ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ. 
  
β) Ο Αληηπξφεδνξο θ. πχξνο Παζράιεο ζπκκεηέρεη ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ 
εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη επίζεο είλαη Μέινο Γ.. ζηνλ ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 
ΔΠΗΒΑΣΖΓΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ. 
  

γ) Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο  θ. Μηράιεο αθέιιεο  ζπκκεηέρεη ζηα Γηνηθεηηθά 
πκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη επίζεο είλαη Μέινο Γ.. ηνπ ΤΝΓΔΜΟΤ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΠΗΒΑΣΖΓΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ θαη ππήξμε Μέινο Γ.. ηνπ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ θαη Μέινο Γ.. ζηελ ΔΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 
ΑΚΣΟΠΛΟΗΑ. 

 

4.2.    Δγγπήζεηο 
Ζ κεηξηθή εηαηξεία ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ έρεη δψζεη εγγπήζεηο πξνο ηηο 
δαλείζηξηεο ηξάπεδεο γηα ηελ απνιεξσκή ησλ δαλείσλ ησλ πινίσλ ηεο BLUE STAR 
FERRIES N.A.E. χςνπο € 124.013 ρηι. 
 

4.3.   Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ θαη Μειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 

31/12/2011 31/12/2010

Μηζζνί & άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο 1.498 1.505

Κφζηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 137 135

Ακνηβέο Γ..

Απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία

Πιεξσκέο βαζηδφκελεο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο

ύλνιν 1.635 1.640

31/12/2011 31/12/2010

Aξηζκφο Βαζηθψλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ 6 6

Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη εθείλα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία θαη ηελ επζύλε γηα ηνλ 

ζρεδηαζκό, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο νληόηεηαο, άκεζα ή 

έκκεζα θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ θάζε δηεπζπληή (είηε εθηειεζηηθό είηε όρη) ηεο νηθνλνκηθήο νληόηεηαο 

απηήο.

 

5.     Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  
Σα κεγέζε ηεο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2011 δελ είλαη απνιχησο ζπγθξίζηκα κε ηα 
αληίζηνηρα κεγέζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ δηφηη ην πινίν SUPERFERRY II 
δξαζηεξηνπνηήζεθε γηα φιε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010, ελψ ζηελ παξνχζα 
πεξίνδν δξαζηεξηνπνηήζεθε κέρξη ηελ πψιεζή ηνπ ζηηο 1/03/2011. 
 

5.1.        Αλάιπζε εζφδσλ θαη παξνπζίαζε Γεσγξαθηθψλ ηνκέσλ 
Ζ Δηαηξεία έρεη επηιέμεη ε πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε 
ηνλ γεσγξαθηθφ ηνκέα. 
 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο Διιεληθέο αθηνπιντθέο γξακκέο. Σα πινία ηεο 
Δηαηξείαο εμππεξεηνχλ ηνπο επηβάηεο θαη ηα Η.Υ. νρήκαηα, πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά 
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ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε, θαζψο θαη ηα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ δηαθηλνχλ ηελ 
εκπνξεπκαηηθή θίλεζε. 

 

Δπνρηθφηεηα Γξαζηεξηνηήησλ 
Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα κε πςειφηεξε  θίλεζε 
ηνπο κήλεο Ηνχιην έσο επηέκβξην θαη ρακειφηεξε γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην έσο 
Φεβξνπάξην.  Αληίζεηα, ε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε εκθαλίδεηαη θαηαλεκεκέλε θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε πνιχ κηθξφηεξε επνρηθφηεηα. 

 

Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο θαηά ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν 1/1 
– 31/12/11 έρνπλ σο εμήο : 

Γεσγξαθηθφο Σνκέαο
Eιιεληθή 

Αθηνπιντα

Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα
χλνιν

Ναχινη 113.541 4.050 117.591

Πσιήζεηο επί ησλ πινίσλ 6.536 305 6.841

Σνπξηζηηθέο ππεξεζίεο(ελδνηνκεαθή πψιεζε) 0 0

Απαιεηθέο ελδνηνκεαθψλ πσιήζεσλ 0 0

χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ 120.077 4.355 124.432

Λεηηνπξγηθά έμνδα πινίσλ -100.048 -5.726 -105.774

Έμνδα Γηνθεζεο & Γηάζεζεο -22.722 -843 -23.565

Αιια έζνδα/έμνδα 1.532 5 1.537

Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα -1.161 -2.209 -3.370

Xξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα -5.931 -261 -6.192

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 11.852 -1.708 10.144

Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ -17.308 0 -17.308

Κέξδε / (δεκηέο) απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ 3.974 0 3.974

Κέξδε/(δεκίεο) πξφ θφξσλ -20.406 -2.490 -22.896

Φφξνο εηζνδήκαηνο -34 -1 -35

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο -20.440 -2.491 -22.931

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή πειαηψλ

Διιάδα 123.182

Δπξψπε 1.213

Σξίηεο Χψξεο 37

χλνιν λαχισλ & ηνπξηζηηθσλ ππεξεζησλ 124.432

Γεσγξαθηθφο Σνκέαο
Eιιεληθή 

Αθηνπιντα

Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα
χλνιν

Αμίεο πινίσλ αξρήο πεξηφδνπ 289.044 289.044

Πξνζζήθεο ζηελ αμία πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν 67 67

Αιιαγή δξνκνιφγεζεο πινίσλ

Απνκεηψζεηο πινίσλ πεξηφδνπ -17.308 -17.308

Απνζβέζεηο πινίσλ πεξηφδνπ -12.973 -12.973

Αλαπφζβεζην ππφινηπν πινίσλ ηε 31/12 258.830 0 258.830

Λνηπέο αλαπφζβεζηεο ελζψκαηεο  αθηλεηνπνηήζεηο 1.663 1.663

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νκίινπ 260.493 0 260.493

Μαθξνπξφζεζκεο θαη Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο 127.507 127.507

1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2011
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Πίλαθαο ζπκθσλίαο πλφινπ Δλεξγεηηθνχ θαη πλφινπ Τπνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο 
ηεο 31/12/2011 
Αλαπφζβεζηε αμία ελζσκάησλ παγίσλ            € 260.493 
Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ € 111.618 
χλνιν ελεξγεηηθνχ      € 372.111 
 

Μαθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο       € 127.507 
Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ          €  19.548 
χλνιν ππνρξεψζεσλ             € 147.055 
 
ηα έζνδα απφ λαχινπο εζσηεξηθνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηδνηήζεηο γηα εθηέιεζε 
δξνκνινγίσλ γξακκψλ Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, 
Νήζσλ θαη Αιηείαο ζπλνιηθνχ χςνπο € 10.039 ρηι. γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2011 θαη € 
10.798 ρηι. γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2010. 
Γελ ππάξρνπλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ.   
Ωο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη νη αμίεο ησλ πινίσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θάζε γεσγξαθηθφ ηνκέα. 
 
Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο θαηά ηνκέα γηα ηελ ρξήζε 1/1-
31/12/10 έρνπλ σο εμήο: 
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Γεσγξαθηθφο Σνκέαο
Eιιεληθή 

Αθηνπιντα

Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα
χλνιν

ηνηρεία Απνηειεζκάησλ  

Έζνδα απφ λαχινπο 134.053 134.053

Έζνδα απφ πσιήζεηο επί ησλ πινίσλ 9.347 9.347

Έζνδα απφ ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο    

χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ 143.400 0 143.400
  

Λεηηνπξγηθά έμνδα -118.842 -118.842

Έμνδα Γηνίθεζεο & Γηάζεζεο -25.807 -25.807

Άιια έζνδα/ έμνδα 248 248

Λεηηνπξγηθά Απνηέιεζκαηα -1.001 0 -1.001

Xξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα -6.105 -6.105

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,  

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ 

απνζβέζεσλ  12.921 12.921

Κέξδε/(δεκίεο) πξφ θφξσλ -7.106 -7.106

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο -8.975 -8.975

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή πειαηψλ

Διιάδα 142.315

Δπξψπε 1.067

Σξίηεο Χψξεο 18

χλνιν λαχισλ & ηνπξηζηηθσλ ππεξεζησλ 143.400

Γεσγξαθηθφο Σνκέαο
Eιιεληθή 

Αθηνπιντα

Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα
χλνιν

Αμίεο πινίσλ αξρήο πεξηφδνπ 303.072 303.072

Πξνζζήθεο ζηελ αμία πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν 0 0

Αιιαγή δξνκνιφγεζεο πινίσλ

Πσιήζεηο πινίσλ -682 -682

Απνζβέζεηο πινίσλ πεξηφδνπ -13.346 -13.346

Αλαπφζβεζην ππφινηπν πινίσλ ηε 31/12 289.044 0 289.044

Λνηπέο αλαπφζβεζηεο ελζψκαηεο  αθηλεηνπνηήζεηο 1.742 1.742
χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νκίινπ 290.786 0 290.786

Μαθξνπξφζεζκεο θαη Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο 136.101 136.101

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2010

 
Πίλαθαο ζπκθσλίαο πλφινπ Δλεξγεηηθνχ θαη πλφινπ Τπνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο 
ηεο 31/12/2010 
Αλαπφζβεζηε αμία ελζσκάησλ παγίσλ            € 290.786 
Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ € 120.991 
χλνιν ελεξγεηηθνχ      € 411.777 
 

Μαθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο       € 136.101 
Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ          €   27.689 
χλνιν ππνρξεψζεσλ             € 163.790 

 
 

 

5.2.        Κφζηνο Πσιεζέλησλ – Έμνδα Γηνίθεζεο – Έμνδα Γηάζεζεο 
Καησηέξσ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο 
θαη ησλ εζφδσλ δηάζεζεο αλά θαηεγνξία εμφδνπ φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηελ 
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12  2011 θαη 2010. 
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Κόζηνο 

Πωιεζέληωλ

Έμνδα 

δηνίθεζεο

Έμνδα 

δηάζεζεο
Σύλνιν

Κόζηνο 

Πωιεζέληωλ

Έμνδα 

δηνίθεζεο

Έμνδα 

δηάζεζεο
Σύλνιν

Σπληαμηνδνηηθέο παξνρέο 154 154 102 102
Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 24.617 7.922 32.539 30.531 7.952 38.483
Κόζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν 118 118 680 680
Απνζβέζεηο ελζώκαησλ παγίσλ 12.973 322 13.295 13.345 367 13.712
Απνζβέζεηο αζώκαησλ παγίσλ 219 219 210 210
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 288 288 305 305
Παξνρέο ηξίησλ 128 128 65 65
Έμνδα ηειεπηθνηλσληώλ 12 12 23 23
Δλνίθηα ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ 727 727 626 626
Φόξνη - ηέιε 6 6 87 87
Καύζηκα - Ληπαληηθά 49.784 49.784 51.624 51.624
Πξνβιέςεηο 794 794 464 464
Απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 0 0
Αζθάιηζηξα 1.779 10 1.789 1.856 10 1.866
Έπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 11.267 426 11.693 14.300 455 14.755
Έμνδα δηαθήκηζεο θαη πξνώζεζεο 1.483 1.483 1.861 1.861
Πξνκήζεηεο πσιήζεσλ 10.677 10.677 12.753 12.753
Έμνδα ιηκέλσλ 3.637 3.637 4.074 4.074
Γσξεέο 11 11 13 13
Λνηπά έμνδα 343 343 450 450
Έμνδα κεηαθνξάο 24 24 24 24
Αλαιώζηκα 1.599 19 1.618 2.432 39 2.471
Σύλνιν 105.774 10.611 12.954 129.339 118.842 10.728 15.078 144.648

31/12/201031/12/2011

 

Ζ επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
Δηαηξείαο φζν θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ εκθαλίδεηαη ζηε 
παξάγξαθν 3.1.6. 

 

5.3.        Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο           
Καησηέξσ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε γηα ηα άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο αλά θαηεγνξία 
εζφδνπ φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο πνπ 
έιεμε 31/12  2011 θαη 2010 

 

 

  
31/12/2011 31/12/2010

Έζνδα από Δπηδνηήζεηο 420 6

Απνδεκηώζεηο 237 80

Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο Πξνβιέςεηο 687 162

Λνηπά έζνδα 193 0

Σύλνιν ινηπώλ εζόδωλ εθκεηάιιεπζεο 1.537 248

   
 

5.4.        Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 
      ην ινγαξηαζκφ «Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα» πεξηιακβάλεη ηηο  
            παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

  

31/12/2011 31/12/2010

Κέξδε από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 28 86

Εεκηέο από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -28 -65

Σύλνιν ινηπώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάηωλ 0 21

 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ απνηίκεζε, ηελ 31/12/2011, 
ησλ ππνινίπσλ ησλ δηαζεζίκσλ, ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζε μέλν 
λφκηζκα.  
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5.5.     Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
 

  

31/12/2011 31/12/2010

Tόθνη Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ δαλείνπ 5.494 5.039

Tόθνη βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 268

Τόθνη πξνεμνθιεηηθνύ επηηνθίνπ δαλείσλ 329 1.005

Τόθνη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κηζζώζεσλ 12

Φξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο πξνεμόθιεζεο ππνρξεώζεσλ παξνρώλ 

πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
60 65

Πξνκήζεηεο Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 41 36

Λνηπνί ηόθνη έμνδα 64 186

Σύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδωλ 6.256 6.343

 
 

5.6.     Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 
 

 

 31/12/2011 31/12/2010

Έζνδα από ηόθνπο θαηαζέζεσλ 64 217

Σύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδωλ 64 217

 

5.7.     Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 
      

     

 

31/12/2011 31/12/2010

Απνκείσζε άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Απνκείσζε ππεξαμίαο

Aπνκείσζεο ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 17.308

Σύλνιν απνκείωζεο ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ 17.308 0

 
 

Ζ εηαηξεία απνκείσζε ηηο αμίεο ησλ πινίσλ κε βάζε ηελ απνηίκεζε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή. 

 

5.8.    Κέξδε / δεκίεο απφ πσιήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
Πεξηιακβάλεηαη ην θέξδνο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πψιεζε ηνπ νρεκαηαγσγνχ – 
επηβαηεγνχ πινίνπ SUPERFERRY II ηνλ Μάξηην 2011. 

     
5.9.    Φφξνη εηζνδήκαηνο 

Ζ θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη γηα ην ιφγν 
απηφ πηζηεχνπκε φηη ε παξαθάησ αλάιπζε δίλεη κηα θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ θφξσλ. 

 
 

  

31/12/2011 31/12/2010

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 2 6

Φφξνο δηαλνκήο θεξδψλ  

Φφξνο Ν. 27/75 33 38

Έθηαθηε εηζθνξά Ν.3845/2010 1.825

ύλνιν 35 1.869

 
Ζ ζχγθξηζε ησλ εηήζησλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο δελ είλαη δπλαηή, δηφηη φπσο 
εμεγείηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 2.14. ν θφξνο εηζνδήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ 
κε λαπηηιηαθψλ θεξδψλ.  
Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο απφζβεζεο απφ εθείλνπο πνπ 
νξίδεη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή δελ δεκηνπξγεί αλαβαιιφκελε 
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θνξνινγηθή απαίηεζε ή ππνρξέσζε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εηαηξεία είλαη ακηγψο 
λαπηηιηαθή. 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2007. 
 
 Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο 

Με αθεηεξία ηε ρξήζε 2011, νη Διιεληθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο θαη νη Δηαηξείεο 
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ησλ νπνίσλ νη εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ειέγρνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ Νφκηκν Διεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
2190/1920 θαη Ν. 3190/1955 αληίζηνηρα, ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ «Δηήζην 
Πηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994, ην 
νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην Νφκηκν 
Διεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ ειέγρεη ηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Μεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν 
εθδίδεη ηελ «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» ηελ νπνία ελ ζπλερεία ππνβάιεη 
ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ ηε Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα επηιέμεη δείγκα εηαηξεηψλ 
ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεο ηνπ 9% γηα έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα φρη αξγφηεξν ησλ 
δεθανθηψ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο «Έθζεζεο Φνξνινγηθήο 
πκκφξθσζεο» ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

Με βάζε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΠΟΛ.1159/2011 ππφθεηηαη ζε έιεγρν ε BLUE STAR 
FERRIES N.A.E. ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία ν θνξνινγηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη ήδε απφ 
ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ηνπο γηα ηε ρξήζε 2011 θαη δελ αλακέλεηαη λα επηθέξεη 
ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  

 

5.10.      Δλζψκαηα πάγηα 
Δπί ησλ πινίσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο αμίαο Δπξψ 200.000 ρηι.  
πεξίπνπ γηα εμαζθάιηζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 
 

Ζ Δηαηξεία απνκείσζε ηηο αμίεο ησλ πινίσλ πνζφ € 17.308 ρηι. κε βάζε ηελ απνηίκεζε 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή. 
 

Ζ αλάιπζε ησλ απνζβέζεσλ εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.   
 

31/12/2011 31/12/2010

Απνζβέζεηο πινίσλ 12.973 13.346

Απνζβέζεηο θφζηνπο  

δηνίθεζεο 541 576

ύλνιν 13.514 13.922
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ΔΝΩΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ  

Πινία Οηθόπεδα
Κηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο
Μεραλήκαηα

Μεηαθνξηθά 

Μέζα

Δπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε
ύλνιν

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2010 379.347  993  37 1.307 1.000 382.684

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -76.274  -188  -21 -853 0 -77.336

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2010 303.073 805  16 454  305.348

Πξνζζήθεο  47  170 88 305

Πσιήζεηο /απνζχξζεηο -7.282      -472 -7.754

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -13.346 -148 -12 -207 -13.713

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ 6.600   6.600

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2010 372.065  1.040  37 1.477 616 375.235

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -83.020  -336  -33 -1.060 0 -84.449

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2010 289.045  704  4 417 616 290.786
 

Πινία Οηθόπεδα
Κηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο
Μεραλήκαηα

Μεηαθνξηθά 

Μέζα

Δπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε
ύλνιν

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2011 372.065  1.040  37 1.477 616 375.235

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -83.020  -336  -33 -1.060 0 -84.449

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2011 289.045  704  4 417 616 290.786

Πξνζζήθεο 67 15 227 309

Πσιήζεηο /απνζχξζεηο 0

Εεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ
-17.308 -17.308

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -12.973 -153 -4 -164 -13.294

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ 0

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2011 354.824 1.040 37 1.492 843 358.236

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -95.993 -489 -37 -1.224 0 -97.743

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2011 258.831 551 0 0 269 843 260.493
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5.11.      Άυια Πάγηα 
Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ Άυισλ Παγίσλ. 
 
 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Λνγηζκηθά 

Πξνγξάκκαηα
ύλνια

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2010 2.902 2.902

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -1.961 -1.961

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2010 941 941

Πξνζζήθεο 122 122

Πσιήζεηο /απνζχξζεηο   

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -210 -210

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ   

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2010 3.024 3.024

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -2.171 -2.171

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2010 853 853

Λνγηζκηθά 

Πξνγξάκκαηα
ύλνια

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2011 3.024 3.024

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -2.171 -2.171

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2011 853 853

Πξνζζήθεο 152 152

Πσιήζεηο /απνζχξζεηο

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -219 -219

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2011 3.177 3.177

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -2.390 -2.390

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2011 786 786

 
ηα άυια πάγηα ηεο Δηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλνληαη : 

 

   Σα ινγηζκηθά  πξνγξάκκαηα,  ζηα  νπνία  ζπκπεξηιακβάλεηαη  ην  θφζηνο  ησλ   
ζπζηεκάησλ   θξαηήζεσλ   εηζηηεξίσλ,   θαζψο  θαη   ην  θφζηνο  ηεο  αγνξάο  θαη  
 αλάπηπμεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο.  
 
Οη ζπνπδαηφηεξεο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ έρεη ζπλάςεη ε εηαηξεία 

αθνξνχλ ηα ελζψκαηα πάγηα. Όζνλ αθνξά ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα 
νπνία θαηέρνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν 
ηελ αγνξά ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ. 
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5.12.   Λνηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ  
  

 

31/12/2011 31/12/2010

Δγγπήζεηο

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 540

Λνηπά   

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 540 0

   
 

ηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο πεξηιακβάλεηαη ην επελδπηηθφ ζρέδηφ 
ηεο, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θαηλνηνκηθψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληαθψλ θαη 
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ επξείαο θιίκαθνο ζην λνκφ Αηηηθήο ζπλνιηθήο δαπάλεο 
€ 3.600 ρηι., ζε πξφγξακκα επηρνξήγεζεο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, απφ ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 
Γηα ην παξαπάλσ επελδπηηθφ ζρέδην ε Δηαηξεία έρεη ιάβεη έγθξηζε γηα 
επηρνξήγεζε δαπαλψλ χςνπο € 1.080 ρηι. δειαδή πνζνζηφ 30%.  Ζ 
επηρνξήγεζε απηή εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηελ 29/06/2007 κε 
αξ. πξση. 28347/ΤΠΔ/4/1195/Δ/Ν3299/2000 θαη πιεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ Γ.Λ.Π. 20 «Λνγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη 
γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο». Ζ Δηαηξεία εηζέπξαμε ην πνζφ χςνπο 
€ 402 ρηι. 

 

 

5.13.    Απνζέκαηα 
Ο ινγαξηαζκφο «Απνζέκαηα» πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

31/12/2011 31/12/2010

Δκπνξεχκαηα 40 77

Πξψηεο Ύιεο θαη ινηπά αλαιψζηκα 470 548

Καχζηκα θαη ιηπαληηθά 1.476 1.373

Αληαιιαθηηθά Πάγησλ ηνηρείσλ 3.398 6.795

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 5.384 8.793

 
Γηα ηα παξαπάλσ απνζέκαηα δελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε απνκείσζεο. 

 

5.14.      Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 
Ο ινγαξηαζκφο «Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο» πεξηιακβάλεη ηηο 
παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

31/12/2011 31/12/2010

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο 5.526 6.975

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο 1.784 3.962

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο 4.019 4.023

Καζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 3.291 6.914

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 285 55

ύλνια 3.576 6.969
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Ζ πηζησηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο έρεη 
σο εμήο: 
Διιεληθή Αθηνπινΐα  
α) Σα εηζηηήξηα επηβαηψλ, Η.Υ. νρεκάησλ εμνθινχληαη εληφο 2 κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ησλ παξαζηαηηθψλ (ηειεπηαία εκεξνκελία θάζε κήλα). 
β) Σα εηζηηήξηα πνπ αθνξνχλ θνξηεγά απηνθίλεηα εμνθινχληαη εληφο 2 ή 4 
κελψλ απφ ηελ εκέξα έθδνζεο ησλ παξαζηαηηθψλ (ηειεπηαία εκεξνκελία θάζε 
κήλα). 
Ζ παξαπάλσ πνιηηηθή ηζρχεη ηφζν γηα ηνπο πξάθηνξεο ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη 
γηα ηνπο πξάθηνξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 
Γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ ιήμε 
ηεο πεξηφδνπ. Ζ εηαηξεία έρεη κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν 
θαη ζην εμσηεξηθφ θαη γηα ην ιφγν απηφ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη πνιχ κηθξφο.  
Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3.1.2. 

 

5.15.      Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 
Ο ινγαξηαζκφο «Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηηο  
παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

31/12/2011 31/12/2010

Φξεώζηεο Γηάθνξνη 2.199 4.025

Απαηηήζεηο Από Γεκόζηεο Αξρέο 27 16

Λνηπέο Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε 94.847 81.963

Πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα ζην πξνζσπηθό 0 29

Πξνπιεξσζέληα έμνδα* 2.432 5.702

Απαηηήζεηο από αζθαιηζηέο 167 1.469

Λνηπέο Απαηηήζεηο 15 25

Καζαξέο απαηηήζεηο Φξεωζηώλ 99.687 93.229

  
* Σν ζηνηρείν «Πξνπιεξσζέληα έμνδα» πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν ηα έμνδα 
δεμακεληζκνχ ησλ πινίσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

5.16.    Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα 
Ο ινγαξηαζκφο «Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα» πεξηιακβάλεη ηηο 
παξαθάησ θαηεγνξίεο. 
 

31/12/2011 31/12/2010

Μεηξεηά ζην ηακείν 9 8

Τακεηαθά δηαζέζηκα ζηελ ηξάπεδα 1.636 757

Βξαρππξόζεζκεο πξνζεζκηαθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 9.700

Σύλνιo Tακεηαθώλ δηαζεζίκωλ θαη ηζνδύλακα 1.645 10.465

Tακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζε € 1.619 10.443

Tακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζε μέλν λόκηζκα 26 22

Σύλνιo Tακεηαθώλ δηαζεζίκωλ θαη ηζνδύλακα 1.645 10.465

 

 
Γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ηα  ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζε μέλν 
λφκηζκα βι. παξ. 3.1.1.  
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Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο βι. παξ. 3.1.3. 
Ζ Δηαηξεία θαηέβαιε εληφο ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ ην πνζφ ησλ € 8.088 ρηι. γηα 
ηελ εμφθιεζε ησλ δφζεσλ ησλ δαλείσλ ησλ πινίσλ θαη πνζφ € 2.506 γηα 
κείσζε ηνπ αιιειφρξενπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. 

 Δπίζεο ε Δηαηξεία θαηέβαιε ηελ ίδηα πεξίνδν ην πνζφ ησλ € 263 ρηι. γηα ηελ 
εμφθιεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 

 

    Γελ πθίζηαηαη ιφγνο απνηίκεζεο ησλ δηαζεζίκσλ ζηελ εχινγε αμία. 
 

5.17.      Μεηνρηθφ Κεθάιαην – Απνζεκαηηθά 
α) Μεηνρηθφ Κεθάιαην 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 229.325 ρηι. θαη 
δηαηξείηαη ζε 78.267.985 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 2,93 
έθαζηε. 

 
Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Ολνκαζηηθή 

αμία
Σύλνιν

Υπόινηπα ηελ 01/01/2010 78.267.985 2,93 229.325
Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνύ ππέξ ην άξηην

Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Υπόινηπα ηελ 31/12/2010 78.267.985 2,93 229.325

Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνύ ππέξ ην άξηην 0 0 0

Υπόινηπα ηελ 31/12/2011 78.267.985 2,93 229.325

 
β) Απνζεκαηηθά 
Ωο πίλαθαο Καηάζηαζεο Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

Ταθηηθό 

απνζεκαηηθν

Λνηπά 

απνζεκαηηθά
Σύλνια

Υπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2010 2.904 -1.199 1.705

Μεηαθνξά κεηαμύ απνζ/θώλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ 713 2.740 3.453

Υπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2010 3.617 1.541 5.158

Ταθηηθό 

απνζεκαηηθν

Λνηπά 

απνζεκαηηθά
Σύλνια

Υπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2011 3.617 1.541 5.158

Μεηαθνξά κεηαμύ απνζ/θώλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ

Υπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2011 3.617 1.541 5.158

  

5.18.       Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
  Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ηα αθνξνιφγεηα θαη ηα   
  εηδηθψο   θνξνινγεζέληα   απνζεκαηηθά   ηα  νπνία  ζα  θνξνινγεζνχλ  φηαλ   
  δηαλεκεζνχλ. 

 

5.19.    Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 
Αθνξνχλ πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία. 
Ζ εηαηξεία έρεη ηελ λνκηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ εθ’ 
άπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδνκέλνπ απφ ηελ 
ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.   
Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε είλαη πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζχκθσλα κε 
ην Γ.Λ.Π. 19. Οη παξαδνρέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξφβιεςε 
παξνρψλ πξνζσπηθνχ είλαη νη αθφινπζεο: 
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2011 2010

Δπηηόθην πξνεμόθιεζεο 4,20% 4,00%

Αλακελόκελε απόδνζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηηο πεξηόδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 4,00% 4,00%

Αλακελόκελν πνζνζηό κηζζνινγηθώλ απμήζεσλ 4,00% 4,00%

Αλαινγία εξγαδνκέλσλ πνπ επηιέγνπλ πξόσξε 

ζπληαμηνδόηεζε - -

 
Ζ αλάιπζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο έρεη σο εμήο: 

 
 

Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζωπηθνύ ιόγω εμόδνπ από ηελ ππεξεζία  

31/12/2011 31/12/2010

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζπληαμηνδόηεζεο 549 703

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζπληαμηνδόηεζεο - -

Σύλνιν 549 703

Τα πνζά πνπ αλαγλωξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάηωλ είλαη :

Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλωλ 

παξνρώλ

Σύλνιν

Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλωλ 

παξνρώλ

Σύλνιν

Κόζηνο ηξέρνπζαο απαζρόιεζεο 114 114 108 108

Κόζηνο ηόθσλ πάλσ ζηελ ππνρξέσζε παξνρώλ 45 45 65 65

Εεκηέο(θέξδε) από πεξηθνπέο θαη ηαθηνπνηήζεηο -313 -313 -52 -52
Έμνδν αλαγλωξηζκέλν ζηελ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάηωλ -154 -154 121 121

Τα πνζά πνπ αλαγλωξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό είλαη:

Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλωλ 

παξνρώλ

Σύλνιν

Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλωλ 

παξνρώλ

Σύλνιν

Παξνύζα αμία ησλ ππνρξεώζεσλ θαζνξηζµέλσλ 

παξνρώλ πνπ είλαη πιήξσο κε ρξεµαηνδνηνύµελεο
549 549 703 703

Καζαξή ππνρξέωζε γηα ζπληάμεηο ζηνλ 

ηζνινγηζκό 549 549 703 703

Μεηαβνιέο ζηελ παξνύζα αμία ηεο ππνρξέωζεο γηα ηα θαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα παξνρώλ έρνπλ ωο εμήο :

Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλωλ 

παξνρώλ

Σύλνιν

Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλωλ 

παξνρώλ

Σύλνιν

Υπόινηπν αξρήο ρξήζεο 703 703 582 582

Κόζηνο απαζρόιεζεο 114 114 108 108

Κόζηνο ηόθσλ 45 45 65 65

Αλαινγηζηηθά δεµηέο / (θέξδε) -313 -313 -52 -52

Υπόινηπν ηέινπο ρξήζεο 549 549 703 703

31/12/2011 31/12/20010

31/12/2001031/12/2011

31/12/2011 31/12/20010
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5.20.      Μαθξνπξφζεζκεο θαη Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 

Αλάιπζε ππνινίπσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 
 
Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο  

Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο 31/12/2011 31/12/2010

Υπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 0 0

Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο   

Οκνινγηαθά δάλεηα 124.013 129.838

Μείνλ: Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ηελ επόκελε 

ρξήζε
-124.013 -12.500

Σύλνιν καθξνπξόζεζκωλ δαλείωλ 0 117.338

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο 31/12/2011 31/12/2010

Υπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 0 263

Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο 1.069  

Τξαπεδηθόο Γαλεηζκόο 2.425 6.000

Πιένλ: Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ηελ επόκελε 

ρξήζε
124.013 12.500

Σύλνιν βξαρππξόζεζκωλ δαλείωλ 127.507 18.763

 

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2011

Υπνρξεώζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζωζεο

Τξαπεδηθόο 

Γαλεηζκόο

Γάλεηα κε 

εμαζθαιίζεηο

Οκνινγηαθά 

δάλεηα

Γαλεηαθέο 

Υπνρξεώζεηο

Δσο 1 έηνπο 2.425 1.069 124.013 127.507

Μεηαμύ  1 έηνπο θαη  5 εηώλ

Άλσ ησλ 5 εηώλ

0 2.425 1.069 124.013 127.507

  

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2010

Υπνρξεώζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζωζεο

Τξαπεδηθόο 

Γαλεηζκόο

Γάλεηα κε 

εμαζθαιίζεηο

Οκνινγηαθά 

δάλεηα

Γαλεηαθέο 

Υπνρξεώζεηο

Δσο 1 έηνπο 263 6.000 12.500 18.763

Μεηαμύ  1 έηνπο θαη  5 εηώλ  117.338 117.338

Άλσ ησλ 5 εηώλ  0

263 6.000 0 129.838 136.101

31/12/2011

€

Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο 4,10%

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο 6,47%

31/12/2010

€

Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο 4,79%

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο 5,04%

Υπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζωζεο

Διάρηζηεο 

κειινληηθέο 

θαηαβνιέο

Παξνύζα αμία 

ειάρηζηωλ 

κειινληηθώλ 

θαηαβνιώλ

Διάρηζηεο 

κειινληηθέο 

θαηαβνιέο

Παξνύζα αμία 

ειάρηζηωλ 

κειινληηθώλ 

θαηαβνιώλ
Δσο 1 έηνπο 269 263

Μεηαμύ  1 έηνπο θαη  5 εηώλ 0 0

Άλσ ησλ 5 εηώλ 0 0

Σύλνιν Διάρηζηωλ κειινληηθώλ θαηαβνιώλ 0 0 269 263

Μείνλ: Πνζά πνπ απνηεινύλ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -6 0

Σύλνιν παξνύζαο αμίαο ειάρηζηωλ κειινληηθώλ 

θαηαβνιώλ
0 0 263 263

31/12/2011 31/12/2010
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Καηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ αλαηαμηλφκεζε 
δαλείσλ πνζνχ € 111.697 ρηι. απφ ηε γξακκή ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο 
Θέζεο «Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο» ζηελ γξακκή 
«Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο», δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ 2011 δελ πιεξνχληαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί φξνη (covenants) πνπ 
ξπζκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο θαη παξάιιεια πξνβιέπεηαη 
δηθαίσκα θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ησλ δαλεηζηψλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ ζα 
θαζηζηνχζε ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο άκεζα εμνθιεηέεο. 
 
Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ε Δηαηξεία θαηά ηελ 31/12/2011 είρε αξλεηηθφ 
θεθάιαην θίλεζεο πνζνχ € 35.548 ρηι. θαζψο νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
ηνπ ππεξβαίλνπλ ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. (κε ην 
ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ -87,4%- λα αθνξά ζε 
βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ).  

 
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο δαλείζηξηεο 
ηξάπεδεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ θαη ζεσξεί εχινγε ηελ 
επηηπρή έθβαζή ηνπο. Γηα αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε παξαπέκπνπκε ζηε ζεκείσζε 
3.1.3.   
 
Όια ηα δάλεηα είλαη ζε Δπξψ. Σα νκνινγηαθά δάλεηα παξνπζηάδνληαη 
πξνεμνθιεκέλα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο.   
 
Ζ Δηαηξεία θαηέβαιε εληφο ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ ην πνζφ ησλ € 8.088 ρηι. γηα 
ηελ εμφθιεζε ησλ δφζεσλ ησλ δαλείσλ ησλ πινίσλ θαη πνζφ € 2.506 γηα κείσζε 
ηνπ αιιειφρξενπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. 

 Δπίζεο ε Δηαηξεία θαηέβαιε ηελ ίδηα πεξίνδν ην πνζφ ησλ € 263 ρηι. γηα ηελ 
εμφθιεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 
 
Σν χςνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα 
ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 727 ρηι. 

 

Σα ζπκθσλεηηθά ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ αθνξνχλ ελνίθηα γξαθείσλ ηα 
νπνία έρνπλ ζπλαθζεί κε φξνπο αγνξάο. 

 
5.21.    Μαθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο  

Οη καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο αθνξνχλ: 
 
Ζ Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε χςνπο € 652 ρηι., ε νπνία αθνξά 
απνδεκηψζεηο λαπηηθψλ, νη νπνίνη εξγάδνληαλ ζηα πινία ηνπ Οκίινπ. 
 

5.22.    Πξνκεζεπηέο  θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
Ο ινγαξηαζκφο «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηηο 
παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

 31/12/2011 31/12/2010

Πξνκεζεπηέο 4.984 9.851

Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 285 65

Σύλνιν 5.269 9.916
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5.23.      Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 
Ο ινγαξηαζκφο «Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη» πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 
θαηεγνξίεο. 

 31/12/2011 31/12/2010

Φόξνο εηζνδήκαηνο   

Πξόβιεςε γηα έμνδν θόξνπ από αλέιεγθηεο ρξήζεηο 4 12

Γηαθνξέο Φνξνινγηθνύ Διέγρνπ   

Σύλνιν 4 12

 
 
5.24.   Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Ο ινγαξηαζκφο «Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηηο 
παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

 31/12/2011 31/12/2010

Πνζά νθεηιόκελα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 5.369 3.353

Έζνδα επόκελεο πεξηόδνπ - Δπηρνξεγήζεηο 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 519 834

Λνηπέο ππνρξεώζεηο από θόξνπο 2.446 1.704

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 2.979 5.479

Υπνρξεώζεηο πξνο ην πξνζσπηθό 728 1.075

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 1.002 2.225

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 17 4

Σύλνιν 13.060 14.674

 
 

6.           Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 
 α) Δκπξάγκαηα βάξε 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε παξάγξαθν 5.10. επί ησλ πινίσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ 
εγγξαθεί ππνζήθεο αμίαο € 200.000 ρηι. γηα εμαζθάιηζε ησλ ελππφζεθσλ 
δαλείσλ. 
β) Δπίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο  
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 εθθξεκνχλ αγσγέο έλαληη ηεο Δηαηξείαο πνπ αθνξνχλ 
εξγαηηθά, αζηηθά, λαπηηιηαθά ζέκαηα ηα νπνία αλακέλεηαη φηη δελ ζα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίδξαζε αθελφο δηφηη ε πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ απηψλ 
θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο αθεηέξνπ έρνπλ γίλεη νη αληίζηνηρεο 
πξνβιέςεηο. 
γ) Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθέο ρξήζεηο (βι. παξ. 5.9 «Φφξνο Δηζνδήκαηνο»).   
δ) Γνζείζεο Δγγπήζεηο 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ δφζεθαλ σο εμαζθάιηζε γηα ππνρξεψζεηο ηεο 
Δηαηξείαο θαη ήηαλ ζε ηζρχ ζηηο 31/12/2011 θαη ζηηο 31/12/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Εηήζιες  Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011 

56 

  

 
 
 

31/12/2011 31/12/2010

Δγγπήζεηο

Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο 993 1.245

Δγγπήζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή δαλεηζκνύ 125.082 133.413

Δγγπήζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή εκπνξηθώλ ππνρξεώζεσλ 91 45

Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηδνηνύκελσλ επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ  

Δγγπήζεηο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε δηάθνξνπο δηαγσληζκνύο 365 226

Άιιεο εγγπήζεηο  

Σύλνιν εγγπήζεωλ 126.531 134.929

 
7.           Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Γεγνλόηα 

Ζ  Δηαηξία  βξίζθεηαη  ζηε  δηαπξαγκάηεπζε κε ηηο  ηξάπεδεο  γηα  ην  ζχλνιν   
 ηνπ δαλεηζκνχ ηεο (βι. ζεκ. 3.1.3). 

 
 
8.           Με δηαλνκή Μεξίζκαηνο 

   Ζ Δηαηξεία δελ ζα δηαλείκεη κέξηζκα γηα ηε ρξήζε 2011 ιφγσ δεκίσλ ρξήζεσο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αζήλα, 29 Μαξηίνπ 2012 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 

 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας BLUE STAR FERRIES 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 
Δεκεμβρίου 2010, την κατάσταση συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό 
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια 
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 
στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς 
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, 
τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

                                       Αθήνα, 26 Απριλίου 2011 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

Μανόλης Μιχαλιός 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 25131 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2010 – 31.12.2010 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Στη χρήση 2010 η Εταιρία δραστηριοποιήθηκε στην ελληνική ακτοπλοΐα με οκτώ πλοία Blue 

Star. 

Ειδικότερα, τα πλοία της Εταιρίας δρομολογήθηκαν στις γραμμές των Κυκλάδων, όπου 

εκτέλεσαν δρομολόγια τα Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Ithaki και Superferry II (το 

οποίο επωλήθη στις 1.3.2011), στη γραμμή της Δωδεκανήσου, όπου εκτέλεσαν δρομολόγια τα 

πλοία Blue Star 1, Blue Star 2 και Διαγόρας και από τον Απρίλιο του 2010 εκτέλεσε δρομολόγια 

στην ελληνική ακτοπλοΐα το Blue Horizon.  

 

Η Εταιρία μας είναι μέλος της Attica Group  και τα αποτελέσματά της ενοποιούνται στον Όμιλο 

Attica με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. 

 

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας στις χρήσεις 2010 και 2009 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα  

μεταξύ τους διότι το πλοίο το Blue Horizon δραστηριοποιήθηκε από τον Απρίλιο του 2010 στην 

ελληνική ακτοπλοΐα ενώ την προηγούμενη χρήση δραστηριοποιείτο στις γραμμές της 

Αδριατικής. 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας προέρχεται από τη μεταφορά επιβατών, Ι.Χ. οχημάτων και 

φορτηγών οχημάτων που τα μεγέθη τους επηρεάζονται σημαντικά από την τουριστική κίνηση. 

 

Οικονομικά αποτελέσματα 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στη χρήση 2010, ανήλθε σε Ευρώ 143,4 εκατ. και τα κέρδη προ 

φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων έφθασαν τα 

Ευρώ 12,9 εκατ. έναντι κύκλου εργασιών Ευρώ 163,5 εκατ. και κερδών προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Ευρώ 39,4 εκατ. 

της χρήσης 2009. 

 

Στον προαναφερόμενο κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για εκτέλεση 

δρομολογίων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας του αρμόδιου Υπουργείου συνολικού ύψους Ευρώ 

10,8 εκατ. έναντι Ευρώ  8,8 εκατ. στη χρήση 2009.  
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Η προαναφερόμενη μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην οικονομική ύφεση που 

διανύει η χώρα μας, στο ιδιαίτερα ασταθές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και στην αύξηση 

του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών του κλάδου. Επιπρόσθετα, η άνοδος στις τιμές των 

ναυτιλιακών καυσίμων προκάλεσε σημαντική αύξηση στα λειτουργικά έξοδα των πλοίων και 

εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη μείωση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων. 

 

Τα έξοδα διοίκησης στη χρήση 2010, Ευρώ 10,7 εκατ., παρέμειναν στα επίπεδα της 

προηγούμενης χρήσης (Ευρώ 10,9 εκατ.) ενώ σημειώθηκε μείωση των εξόδων διάθεσης που 

ανήλθαν σε Ευρώ 15,1 εκατ. έναντι Ευρώ 18,0 εκατ. στη χρήση 2009. 

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρίας αφορούν τόκους δανείων και στη χρήση 2010 

ανήλθαν σε Ευρώ 6,3 εκατ. έναντι Ευρώ 6,5 εκατ. στη χρήση 2009. 

 

Στη χρήση 2010 η Εταιρία παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους Ευρώ 9,0 εκατ. έναντι κερδών 

Ευρώ 19,0 εκατ. στη χρήση 2009.   

 

Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Εταιρία δραστηριοποιείται 

σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο 

και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο με Φεβρουάριο.  

 

Στοιχεία Ισολογισμού και Ταμειακών Ροών 

Η Εταιρία διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στις 31/12/2010 ύψους Ευρώ 

10,5 εκατ. έναντι Ευρώ 1,6 εκατ. στις 31/12/2009.  

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρίας στη χρήση 2010 ανήλθαν σε Ευρώ 15,4 εκατ. από 

Ευρώ 30,7 εκατ. στη χρήση 2009. 

Από τις επενδυτικές δραστηριότητες η Εταιρία στη χρήση 2010 είχε εισροές Ευρώ 0,3 εκατ. 

έναντι εκροών Ευρώ 1,4 εκατ. στη χρήση 2009. 

Από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες η Εταιρία στη χρήση 2010 είχε εκροές Ευρώ 6,8 εκατ. 

έναντι εκροών Ευρώ 31,7 εκατ. στη χρήση 2009. 

 

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρίας περιλαμβάνουν τα οκτώ πλοία Blue Star.  

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε Ευρώ 248,0 εκατ. έναντι Ευρώ 262,4 εκατ. στη χρήση 2009. 

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας μειώθηκαν και ανήλθαν σε Ευρώ 

117,3 εκατ. το 2010 έναντι Ευρώ 131,1 εκατ. το 2009.  
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Η σχέση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς Ίδια κεφάλαια ανέρχεται σε 0,47 που είναι ένας 

αρκετά ικανοποιητικός δείκτης στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρία. 

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας ανήλθαν σε Ευρώ 18,8 εκατ. έναντι 

Ευρώ 12,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στη 

χρήση 2010 ανήλθαν σε Ευρώ 43,4 εκατ. (Ευρώ 30,3 εκατ. στη χρήση 2009) ενώ το σύνολο 

των κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού ανήλθαν σε Ευρώ 119,5 εκατ. (Ευρώ 118,1 

εκατ. στη χρήση 2009). 

 

Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2010, λόγω ζημιών χρήσεως. 

 

Σημαντικά γεγονότα  

 
Στις 29.6.2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη 

διετία με μέλη τους κ.κ.: Χαράλαμπο Πασχάλη (Πρόεδρος),  Πέτρο Βέττα (Αντιπρόεδρος), 

Μιχάλη Σακέλλη (Διευθύνων Σύμβουλος), Σπύρο Πασχάλη (Εντεταλμένος Σύμβουλος), Ιωάννη 

Σκούτα (Σύμβουλο) και Αντώνη Στρίντζη (Σύμβουλο). 

 

Στις 20.12.2010 ανακοινώθηκε συμφωνία για την πώληση του πλοίου Superferry II, έτους 

ναυπήγησης 1974, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 4,65 εκατομμυρίων τοις μετρητοίς. Η 

συναλλαγή ολοκληρώθηκε την 1η Μαρτίου 2011 με την παράδοση του πλοίου. Το λογιστικό 

κέρδος ανήλθε σε Ευρώ 3,9 εκατ. ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν κατά Ευρώ 2,6 εκατ. 

περίπου. 

 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρίας. 

 

Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρίας για τη χρήση 2011 

 

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2010, η εγχώρια οικονομική ύφεση και γενικότερα το ασταθές 

παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τη διακίνηση επιβατών σε 

όλες τις γραμμές που εξυπηρετούν τα πλοία της Εταιρίας.  

 

Καθώς βαθαίνει η οικονομική ύφεση στη χώρα μας, η τάση αυτή συνεχίζεται με αποτέλεσμα να 

παρατηρείται μείωση στο μεταφορικό έργο τους δύο πρώτους μήνες του 2011 σε σχέση με την 

αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  

 

Για ολόκληρη τη χρήση 2011 αναμένεται η οικονομική ύφεση στη χώρα μας να επηρεάσει και 

την ελληνική ακτοπλοΐα και συνεπώς τα αποτελέσματα της Εταιρίας. 
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Άλλος σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των ναυτιλιακών εταιριών 

είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου σε συνδυασμό με την ισοτιμία Ευρώ / Δολ. ΗΠΑ, από όπου 

ορίζεται η τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώνουν τα πλοία του Ομίλου. Ειδικότερα, 

στη χρήση 2010 η μέση τιμή των καυσίμων (καύσιμα τύπου cst 380) αυξήθηκε σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 30% σε σχέση με τη χρήση 2009 ενώ κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2011 

βαίνει συνεχώς αυξανόμενη, ιδιαίτερα μετά τα γνωστά γεγονότα που σημειώθηκαν σε χώρες της 

βόρειας Αφρικής. Τυχόν διατήρηση των τιμών των καυσίμων στα τρέχοντα επίπεδα θα 

επιβαρύνει ιδιαίτερα το κόστος λειτουργίας των πλοίων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω δύο αστάθμητους και ταυτόχρονα πολύ σημαντικούς για 

τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας παράγοντες, οποιαδήποτε περαιτέρω εκτίμηση για την 

πορεία και εξέλιξη των αποτελεσμάτων του Ομίλου είναι επισφαλής. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τις 

δραστηριότητες της Εταιρίας μας: 

 

Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων 

Η Εταιρία, όπως και το σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό κλάδο, 

επηρεάζεται σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των καυσίμων. Επισημαίνεται ότι το 

κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών είναι το σημαντικότερο λειτουργικό κόστος. 

Μία αύξηση ή μείωση στην τιμή των καυσίμων κατά Ευρώ 10 ανά μετρικό τόνο, σε ετήσια βάση, 

θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση της Εταιρίας κατά Ευρώ 1,3 εκατ. 

περίπου.  

 

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Το σύνολο του μακροπρόθεσμου δανεισμού είναι σε Ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 

πλέον περιθωρίου. Συνεπώς η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου αφού σε 

περίπτωση ανόδου του Euribor θα επιβαρυνθεί με παραπάνω χρεωστικούς τόκους. Για 

παράδειγμα, μία μεταβολή σε ετήσια βάση κατά 1% στο επιτόκιο θα είχε επίδραση στα 

αποτελέσματα και την καθαρή θέση της Εταιρίας κατά Ευρώ 1,4 εκατ. περίπου.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρία, επειδή έχει μεγάλο αριθμό πελατών, έχει αναπτύξει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου 

με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Ειδικότερα, έχει ορίσει πιστωτικά όρια και 

συγκεκριμένους όρους πιστωτικής πολιτικής για όλες τις κατηγορίες των πελατών της ενώ 

παράλληλα, με σκοπό την καλύτερη εξασφάλισή της, έχει λάβει εγγυητικές επιστολές τραπέζης 
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από τους μεγαλύτερους κεντρικούς πράκτορες έκδοσης εισιτηρίων. Επίσης, παρακολουθεί τα 

υπόλοιπα των πελατών της και εξετάζει την περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων. Συνεπώς, 

τυχόν αδυναμία πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενδεχομένως να επηρεάσει 

τα αποτελέσματα της Εταιρίας μέσω δημιουργίας αντίστοιχων προβλέψεων. 

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους αφού δεν 

υπάρχει σημαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε κάποιους πελάτες.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρία  παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας μελετώντας προσεκτικά την ωρίμανση τόσο 

των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό να διατηρεί μια ισορροπία 

μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής 

ικανότητας της Εταιρίας. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας την 31.12.2010 ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 10,5 εκατ. 

ενώ το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού φθάνει τα Ευρώ 119,5 εκατ. Οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την 31.12.2010 ανέρχονται σε Ευρώ 43,4 εκατ. εκ των οποίων 

ποσό Ευρώ 34,0 εκατ. αφορά υποχρεώσεις μέχρι έξι μήνες  ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 9,4 

εκατ. αφορά υποχρεώσεις μεταξύ έξι και δώδεκα μηνών. 

 

Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις που πλησιάζουν στη λήξη τους 

και εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή τους. 

 

Διαχείριση Κεφαλαιουχικού Κινδύνου 

Σκοπός της Εταιρίας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητας να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους μετόχους και τα 

οφέλη των λοιπών μερών τα οποία σχετίζονται με την Εταιρία και να διατηρεί μια βέλτιστη 

κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει μείωση του κόστους κεφαλαίου. Ο συντελεστής 

μόχλευσης στις 31.12.2010 ανέρχεται σε 34% έναντι 35% στην προηγούμενη χρήση.  

 

Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα 

Η Εταιρία στις 31.12.2010 απασχολούσε 591 άτομα. 

Η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης αποτελούν 

μία από τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας. 

 

Περιβαλλοντικά θέματα 

Η Εταιρία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Όλα τα 

πλοία Blue Star είναι πιστοποιημένα κατά το Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων 
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(ISM) και εφαρμόζουν όλες τις Ευρωπαϊκές και Ελληνικές νομοθετικές διατάξεις για την 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Η ευαισθησία στα περιβαλλοντικά θέματα αποδεικνύεται εμπράκτως καθώς η Εταιρία και 

γενικότερα ο Όμιλος Attica στον οποίο ανήκει εφαρμόζει και έχει πιστοποιήσει (χωρίς να 

αποτελεί νομοθετική της υποχρέωση) όλα τα πλοία κατά το Διεθνή Κώδικα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ISO 14001 αναγνωρίζοντας τις πτυχές – θέματα του περιβάλλοντος που ενδέχεται 

να επηρεαστούν από τη λειτουργία των πλοίων. 

 

Τα πιο σημαντικά από τα παραπάνω θέματα σχετίζονται με εκπομπές καυσαερίων, εκροές στο 

νερό, διαχείριση των απορριμμάτων, μόλυνση της γης, χρησιμοποίηση πρώτων υλών και 

πόρων, ηχορύπανση, φωτορύπανση καθώς και περιβαλλοντικά θέματα τοπικών κοινωνιών. Η 

Εταιρία και γενικότερα ο Όμιλος αξιολογεί ετησίως αυτά τα αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά 

θέματα και επιχειρεί να ελαχιστοποιήσει ή να εξαλείψει την επίδρασή τους. 

 

Λοιπές πληροφορίες 

Η Εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα ούτε επένδυσε κεφάλαια στον τομέα έρευνας και 

ανάπτυξης. 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης 

μέχρι το χρόνο υποβολής της παρούσης έκθεσής μας που να επηρεάζουν σημαντικά την 

οικονομική θέση της Εταιρίας. 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Από τα στοιχεία που αναλυτικά σας εκθέσαμε παραπάνω καθώς και από τις οικονομικές 

καταστάσεις που σας παρεδόθησαν για τη χρήση 2010, μπορείτε να διαμορφώσετε πλήρη 

εικόνα σε ότι αφορά τις εργασίες και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπό 

κρίση περίοδο και να αποφασίσετε την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. 

 

Ευχαριστώ, 

 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 

 

Σπύρος Χ. Πασχάλης 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την περίοδο που έληξε την 31/12 2010 
και 2009  
 

1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009
Πωλήσεις 5.1 143.400 163.537
Κόστος πωληθέντων 5.2 -118.842 -110.245
Μικτό Κέρδος 24.558 53.291
Έξοδα διοίκησης 5.2 -10.729 -10.859
Έξοδα διάθεσης 5.2 -15.078 -17.972
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5.3 248 898
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 0 0
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

-1.001 25.359

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 5.4 21 156
Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.5 -6.343 -6.466
Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.6 217 81
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -7.106 19.129
Φόρος εισοδήματος 5.7 -1.869 -114
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους -8.975 19.015

Κατανεμημένα σε:
Μετόχους της εταιρείας -8.975 19.015
Κέρδη  / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά 
(σε €)

-0,1147 0,2430

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0 0,07 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -8.975 19.015

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου πρό φόρων 0 0 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από 
φόρους

0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά 
φόρων

-8.975 19.015

Κατανεμημένα σε:
Μετόχους της εταιρείας -8.975 19.015
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Για την περίοδο που έληξε την 31/12 2010 και 2009  

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 16 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών 
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Σημ. 31/12/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματα Πάγια 5.8. 290.786 305.347
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.9. 853 941
Σύνολο 291.639 306.288
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Αποθέματα 5.10. 8.793 1.810

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.11. 6.969 69.184

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5.12. 93.229 45.562

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.13. 10.465 1.584

Σύνολο 119.456 118.140

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα 
προς πώληση

5.14. 682 0

  

Σύνολο Ενεργητικού 411.777 424.428

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Ίδια Κεφάλαια   

Μετοχικό κεφάλαιο 5.15. 229.325 229.325

Λοιπά αποθεματικά 5.15. 5.158 1.705

Αποτελέσματα εις νέον 13.504 31.411

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
Μητρικής

247.987 262.441

Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 247.987 262.441
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.16. 15 15

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία

5.17.
703 582

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.18. 117.338 131.073

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 439

Σύνολο 118.495 131.670
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.19. 9.916 9.904

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 5.20. 12

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.17. 18.763 12.795

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.21. 14.674 7.618

Σύνολο 43.365 30.317

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση

5.22. 1.930 0

Σύνολο Υποχρεώσεων 163.790 161.987

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 411.777 424.428

Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 16 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Της 31ης Δεκεμβρίου 2010 και 2009
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 Σημ.
Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2010 5.15 78.267.985 229.325 1.705 31.411 262.441

Αποτέλεσμα χρήσης -8.975 -8.975

 Κέρδη /(ζημιές) αποτίμησης μεταφερόμενα στα 
ίδια κεφάλαια 

0

 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 
ισολογισμών 

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων 
για τη χρήση

 0 -8.975 -8.975

Mείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή 
μετρητών στους μετόχους

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο

Μερίσματα πληρωτέα -5.479 -5.479
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων 
εις νέον

3.453 -3.453 0

Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Υπόλοιπο την 31/12/2010 78.267.985 229.325 5.158 13.504 247.987

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1/1-31/12/2010 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

 

 Σημ.
Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2009 5.15 78.267.985 229.325 1.020 31.865 262.210

Αποτέλεσμα χρήσης 19.015 19.015

 Κέρδη /(ζημιές) αποτίμησης μεταφερόμενα στα 
ίδια κεφάλαια 

0

 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 
ισολογισμών 

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και 
εξόδων για τη χρήση

 0 19.015 19.015

Mείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή 
μετρητών στους μετόχους

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο

Μερίσματα πληρωτέα -18.784 -18.784
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων 
εις νέον

685 -685

Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Υπόλοιπο την 31/12/2009 78.267.985 229.325 1.705 31.411 262.441
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Σημείωση 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Λειτουργικές δραστηριότητες  
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  -7.106 19.129
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις (5.8) 13.922 14.045
Προβλέψεις 1.069 1.221
Συναλλαγματικές διαφορές (5.4) -21 -156
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας -311 -709
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (5.5) 6.277 6.466
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -6.983 -227
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 14.595 -4.844
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -439 656
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -5.126 -4.801
Καταβεβλημένοι φόροι -31 -114
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 15.846 30.667

 
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (5.8)+(5.9) -427 -1.508
Τόκοι εισπραχθέντες 217 81
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές      
δραστηριότητες (β) -210 -1.427

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.000
Εξοφλήσεις δανείων (5.18) -12.500 -12.500
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) (5.13) -295 -450
Μερίσματα πληρωθέντα -18.784
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -6.795 -31.734
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 8.841 -2.494

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.584 3.899
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 40 179
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 10.465 1.584

Η παραπάνω Κατάσταση Ταμειακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
Η ανάλυση των Ταμειακών διαθεσίμων παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.13.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 16 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

1.    Γενικές Πληροφορίες 
Η εταιρεία BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. είναι αμιγώς Ναυτιλιακή Εταιρεία.  
Είναι πλοιοκτήτρια των παρακάτω υπό Ελληνική σημαία πλοίων : 
BLUE STAR 1, BLUE STAR 2, BLUE STAR ITHAKI, BLUE STAR PAROS, BLUE 
STAR NAXOS, BLUE HORIZON, DIAGORAS και SUPERFERRY II. 

 

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, Τ.Κ. 
11745. 

 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στo τέλος της τρέχουσας περιόδου  είναι 591 
άτομα ενώ στις 31/12/2009 ήταν 590. 

 

Το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών καθώς και ο μέσος σταθμικός αριθμός 
των μετοχών της εταιρείας είναι 78.267.985. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.  

  
  

Η εταιρεία ενοποιείται άμεσα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της  ATTICA 
AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης. Η  
ATTICA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενοποιείται άμεσα στις οικονομικές 
καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία (άμεσα και 
έμμεσα) ανέρχεται σε 88,81%. 

 

 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της περιόδου που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2010, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 22η 
Μαρτίου 2011. 
 

Τυχόν διαφορές των μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

2    Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 
 Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία για την περίοδο 
1/1-31/12/2010 είναι ίδιες με αυτές που εφάρμοσε η Εταιρεία κατά την σύνταξη των 
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2009.   

 

2.1.    Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. 
Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της 
εταιρείας. 
 Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και 
πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι 
σημαντικές για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη 
σημείωση 2.1.1. 

 
Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 
μια σειρά από καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε συνδυασμό 
με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από 
την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συμβουλίου 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία αναφέρεται ως "the IFRS Stable 
Platform 2005". Ο όμιλος εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1 Ιανουαρίου 
2005. 
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Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις αρχές του 
ιστορικού κόστους, της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας, της αυτοτέλειας των 
χρήσεων, της ομοιομορφίας της παρουσίασης, της σημαντικότητας των στοιχείων και 
της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων.   

 

 

Η αναγνώριση των αγορών και των πωλήσεων γίνεται κατά την ημερομηνία της 
συναλλαγής και όχι κατά την ημερομηνία τακτοποίησης. 

 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με βάση την άμεση σχέση μεταξύ του 
κόστους που πραγματοποιήθηκε και του συγκεκριμένου εσόδου που αποκτήθηκε. 

 

Η Εταιρεία κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε 
την 31/12/2010 έχει επιλέξει και εφαρμόζει λογιστικές πολιτικές που εξασφαλίζουν ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις κάθε εφαρμοστέου 
Προτύπου ή Διερμηνείας.  

 

Η διοίκηση θεωρεί ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα την 
οικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμιακές ροές της επιχείρησης. Όσον αφορά το 
δικαίωμα της τροποποίησης των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αυτό ανήκει στην Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας. 
 

2.1.1. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιμήσεων 
Η Διοίκηση είναι απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με τις αξίες 
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού οι οποίες δεν είναι βέβαιες. Οι εκτιμήσεις και 
οι σχετικές με αυτές υποθέσεις βασίζονται κυρίως στην εμπειρία του παρελθόντος. 
Απολογιστικά και με την άρση των σχετικών αβεβαιοτήτων είναι πιθανό τα 
αποτελέσματα να διαφέρουν. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις εξετάζονται σε 
συνεχή βάση.  

 
Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας και οι οποίες έχουν την σημαντικότερη επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 

 
Η Διοίκηση εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται ένδειξη απομείωσης της αξίας των 
συμμετοχών σε θυγατρικές και εφόσον υφίσταται εκτιμά το ύψος της, σύμφωνα με τη 
λογιστική πολιτική της Εταιρείας για το θέμα αυτό.  

 
Το ανακτήσιμο ποσό της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής ταμειακών εισροών 
προσδιορίζεται στη βάση της αξίας χρήσεως (value in use). Ο εν λόγω προσδιορισμός 
βασίζεται σε εκτιμήσεις και υποκείμενες υποθέσεις.  
 
Επιπλέον, η Διοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιμήσεων, τα 
ακόλουθα:  
- τις ωφέλιμες ζωές και  τις ανακτήσιμες αξίες των πλοίων  
- το ύψος των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία, για επίδικες υποθέσεις και για υποθέσεις συμμόρφωσης με την εργατική 
νομοθεσία. 
 

Οι πηγές αβεβαιότητας για την Εταιρεία κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στις φερόμενες 
αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,  αφορούν: 
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- τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας στο βαθμό που είναι πιθανό να 
προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις από μελλοντικούς φορολογικούς 
ελέγχους οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν στο παρόν στάδιο με εύλογη 
ακρίβεια. 
- τις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των ενδεχόμενων ζημιών από εκκρεμοδικίες και 
επισφάλειες. 
  
Η Διοίκηση προέβη στις παραπάνω εκτιμήσεις στη βάση της αρχής της 
συντηρητικότητας και με βάση τις γνώσεις και τις πληροφορίες που είχε η Διοίκηση της 
Εταιρείας μέχρι την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε 
την 31/12/2010. 

 
2.2.    Ενσώματα Πάγια 

Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεώς τους μείον τις σωρευμένες 
αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευμένη ζημία απομείωσης. 

 

Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει τις δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με την απόκτηση 
του παγίου.  
 

Μεταγενέστερες δαπάνες αυξάνουν την λογιστική αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνο όταν αναμένεται ότι θα προκύψουν μεγαλύτερα οικονομικά 
οφέλη απ’ αυτά που αρχικά αναμένονταν με την αρχική απόδοση του παγίου. 

 
Οι υπόλοιπες μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται, όταν πραγματοποιηθούν, στη 
κατάσταση αποτελεσμάτων διότι θεωρούνται κόστος επισκευών και συντήρησης. 
 

 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. 
 

Οι αποσβέσεις των υπολοίπων ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή 
μέθοδο, στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. 

 
Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων ανά κατηγορία έχει ως εξής : 
1. Πλοία συμβατικά    30 έτη 
2. Κτίρια      60 έτη 
3. Λιμενικές εγκαταστάσεις   10 έτη 
4. Οχήματα        5 έτη 
5. Έπιπλα – Σκεύη      5 έτη 
6. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός     3 έτη 
 
Η υπολειμματική αξία των πλοίων είναι το 20% της τιμής κτήσης. 
 
Για τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια δεν υπολογίζεται υπολειμματική αξία. 
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των παγίων επανεξετάζεται στο τέλος κάθε 
χρήσης. 
Δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται με σκοπό την αύξηση των αναμενόμενων 
εσόδων των πλοίων ή την προσαρμογή των πλοίων με κανονισμούς ασφαλείας και 
ασφαλούς διαχείρισης θεωρούνται ξεχωριστό πάγιο και αποσβένονται σε 5 έτη. 
Επίσης, δαπάνες που αφορούν εκτεταμένες προσθήκες και βελτιώσεις των πλοίων 
θεωρούνται ξεχωριστό πάγιο και αποσβένονται σε 5 έτη. 
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Κατά την πώληση ενσώματων παγίων η διαφορά μεταξύ της τιμής πωλησής  τους και 
της αναπόσβεστης αξίας τους, μετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων που έχουν άμεση 
σχέση με το πάγιο, καταχωρείται ως κέρδος ή ζημία στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
  

 
2.3.    Άϋλα  Πάγια 

 Η Εταιρεία θεωρεί ότι η ωφέλιμη ζωή των άϋλων παγίων τα οποία κατέχει δεν είναι 
απεριόριστη. Τα άϋλα πάγια τα οποία κατέχει η Εταιρεία είναι τα εξής: 

 
         α)  Σήματα  
 Τα σήματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και 

κάθε τυχόν σωρευμένη ζημία απομείωσης. 
 

 Στο κόστος κτήσεως των σημάτων περιλαμβάνονται οι δαπάνες εκπόνησης των 
σχεδίων και οι δαπάνες που απαιτούνται για την κατοχύρωση των σημάτων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 
Η ωφέλιμη ζωή των σημάτων είναι 15 έτη και οι αποσβέσεις διενεργούνται με 
βάση τη σταθερή μέθοδο. 

 
         β)  Λογισμικά προγράμματα 
 Τα προγράμματα λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες 

αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευμένη ζημία απομείωσης. 
 
 Στο αρχικό κόστος κτήσεως περιλαμβάνονται εκτός από τις άδειες λογισμικού, οι 

δαπάνες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και ανάπτυξης του λογισμικού. 
 

 Οι δαπάνες που αυξάνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις 
αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και 
προστίθεται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. 

 
 Η ωφέλιμη ζωή του λογισμικού είναι 8 έτη και οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη 

σταθερή μέθοδο. 
 
2.4.    Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, αν και 
κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι 
απομειωμένο.  
 
Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη τότε εκτιμάται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού 
στοιχείου, δηλαδή η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που 
αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από την χρήση του πάγιου στοιχείου. 
 

Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό, μεταξύ 
της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας 
λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών 
ροών.  
 
Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν.  
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2.5.     Αποθέματα   
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσης και της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. 
 
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης μειωμένη με τυχόν 
άμεσα έξοδα πώλησης. 
Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου μηνιαίου 
σταθμισμένου κόστους. 

 
2.6.    Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, εισπρακτέες σε περίοδο 
μικρότερη των 12 μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης και καταχωρούνται αρχικά 
στην εύλογη αξία τους. 

 
Μεταγενέστερα σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης, οι εμπορικές απαιτήσεις 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 
αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. 
Ζημίες απομείωσης καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία 
δεν μπορεί να εισπράξει τα ποσά τα οποία του οφείλονται. 

 
Το ποσό της πρόβλεψης που αφορά την καθυστέρηση είσπραξης είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 
ταμειακών ροών που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν. 

 
Η προεξόφληση της παραπάνω διαφοράς γίνεται με τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 
 
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. 

 
2.7.    Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  

Τα διαθέσιμα και τα ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις 
καταθέσεις όψεως, τις καταθέσεις προθεσμίας υψηλής   ρευστοποίησης με διάρκεια ως 
τρεις μήνες καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης. 

 

2.8.    Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο αφορά τις κοινές ανώνυμες ή ονομαστικές μετοχές της εταιρείας 
και συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 
 

Τα άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού 
φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος έκδοσης από τον λογαριασμό διαφορά 
υπέρ το άρτιο. 

 
Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που αποκτάται. 

 
2.9.    Διανομή μερισμάτων 

Τα πληρωτέα μερίσματα εμφανίζονται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
μητρικής εταιρείας και της Εταιρείας όταν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. 
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2.10.    Έσοδα 
Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από ναύλους επιβατών, ναύλους οχημάτων, από 
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων καθώς και από τις παροχές 
τουριστικών υπηρεσιών.  Επίσης, η Εταιρεία έχει έσοδα από τόκους και μερίσματα. 

 
 

2.10.1. Έσοδα από ναύλους 
Τα έσοδα από ναύλους αναγνωρίζονται : 

         α) Αν αφορούν ταξίδια γραμμών εξωτερικού, όταν ο πελάτης πραγματοποιήσει το ταξίδι. 
         β) Αν αφορούν ταξίδια γραμμών εσωτερικού όταν εκδοθεί το εισιτήριο. 

 

Η παραπάνω διαφορά στην αναγνώριση του εσόδου μεταξύ των εσόδων από ναύλους 
εσωτερικού και από ναύλους εξωτερικού υπάρχει αφ’ ενός διότι οι μεν ναύλοι που 
αφορούν εισιτήρια γραμμών εσωτερικού που εκδίδονται σε έναν συγκεκριμένο μήνα και 
θα ταξιδεύσουν σε επόμενους μήνες δεν είναι σημαντικοί σε σχέση με το συνολικό 
κύκλο εργασιών, και αφ’ ετέρου διότι το κόστος παρακολούθησης των αλλαγών στα 
εισιτήρια στο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ έκδοσης εισιτηρίων και εκτέλεσης του 
ταξιδιού για 4.500.000 εισιτήρια περίπου δεν αντισταθμίζει το πολύ μικρό όφελος που 
ίσως υπάρχει από αυτή την πληροφόρηση. 

 

2.10.2. Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων 
Για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία απ’ ευθείας στον πελάτη τα έσοδα 
αναγνωρίζονται με την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη.  
Για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία μέσω αναδόχων τα έσοδα αναγνωρίζονται 
με την έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών προς τον ανάδοχο, και αφορούν 
δεδουλευμένα έσοδα. 

 

2.10.3. Έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και τουριστικών πακέτων 
Τα έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων αφορούν προμήθειες που λαμβάνει η 
Εταιρεία από τις αεροπορικές εταιρείες για πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και 
αναγνωρίζονται με την έκδοση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών προς αυτές και 
αφορά δεδουλευμένα έσοδα. 
 

Τα έσοδα από τουριστικά πακέτα αναγνωρίζονται με την έκδοση του κατάλληλου 
φορολογικού στοιχείου προς τον πελάτη και αφορούν δεδουλευμένα έσοδα. 

 

Όλα τα παραπάνω έσοδα αναγνωρίζονται όταν η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 
εξασφαλισμένη. 

 

2.10.4. Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονολογικής αναλογίας με τη χρήση του 
πραγματικού συμφωνημένου επιτοκίου χωρίς να συμψηφίζεται τυχόν 
παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος. 

 

2.10.5. Έσοδα από μερίσματα 
Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο της 
εταιρείας που τα χορηγεί. 
 

2.11.    Κρατικές Επιχορηγήσεις – Κρατική Υποστήριξη 
  2.11.1.   Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία 

 Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές επιχορηγήσεις που 
έχουν ως βασικό όρο ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται  

   πρέπει να αγοράσει, ή να κατασκευάσει μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. 
 Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι: 
         α)  Η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με τους όρους που τις διέπουν. 
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         β) Οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία  απεικονίζονται ως 
έσοδο επόμενων χρήσεων και καταχωρούνται με συστηματική βάση στα έσοδα κατά τη 
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

2.11.2.   Επιχορηγήσεις που αφορούν αποτελέσματα 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με αποτελέσματα καταχωρούνται με 
συστηματικό και ορθολογικό τρόπο στα έσοδα των περιόδων μέσα στις οποίες πρέπει 
να γίνει ο συσχετισμός των επιχορηγήσεων αυτών με τα αντίστοιχα κόστη. 

 

2.12.    Πληροφόρηση κατά τομέα 
Επιχειρηματικός τομέας είναι ένα διακριτό μέρος της επιχείρησης που παρέχει ένα 
προϊόν ή μία υπηρεσία ή μία ομάδα σχετιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία 
υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από αυτούς άλλων 
επιχειρηματικών τομέων. 

 
Γεωγραφικός τομέας είναι κάθε διακριτό μέρος της επιχείρησης το οποίο παρέχει 
προϊόντα ή υπηρεσίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον και το οποίο 
υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από εκείνες άλλων τομέων που 
λειτουργούν σε άλλα οικονομικά περιβάλλοντα. 

 
Η Εταιρεία έχει επιχειρηματικό τομέα την επιβατηγό ναυτιλία και δραστηριοποιείται σε 
διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 
Για το λόγο αυτό προτιμάται η πληροφόρηση κατά τομέα να  πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το γεωγραφικό τομέα. 
 
Η γεωγραφική κατάτμηση της δραστηριότητας της Εταιρείας για τη χρήση 2010 γίνεται 
ως εξής : 

         α)  Ελληνικές Ακτοπλοϊκές Γραμμές 
         β)  Αδριατική Θάλασσα 
 

Τα πλοία της Εταιρείας εξυπηρετούν τους επιβάτες και τα Ι.Χ. οχήματα, που αποτελούν 
ουσιαστικά την τουριστική κίνηση, καθώς και τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούν την 
εμπορευματική κίνηση. 

 
Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με υψηλότερη  κίνηση 
τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη για τους μήνες Νοέμβριο έως 
Φεβρουάριο. Αντίθετα, η εμπορευματική κίνηση εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα. 

 

2.13.    Έξοδα 
  2.13.1.   Κόστος Δανεισμού 

 Κόστος δανεισμού είναι οι τόκοι και άλλα συναφή έξοδα που αναλαμβάνει η Εταιρεία 
λόγω δανεισμού κεφαλαίων. 
Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται : 

         α)  Οι τόκοι από βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια καθώς και τόκοι από 
τραπεζικούς λογαριασμούς υπεραναλήψεων. 

         β)  Η απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων 
ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου. 

         γ)  Η απόσβεση βοηθητικού κόστους που αναλήφθηκε για την λήψη δανείων ανάλογα με 
τη διάρκεια του δανείου. 
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         δ)  Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις που 
παρακολουθούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις». 

         ε) Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από λήψη δανείων σε ξένο νόμισμα εφ’ 
όσον αυτές θεωρούνται συμπληρωματικό ποσό του κόστους των τόκων. 

 

 2.13.2.  Παροχές στο προσωπικό 
2.13.2.1.  Βραχυπρόθεσμες παροχές 

 Οι βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζόμενους σε χρήμα ή σε είδος καταχωρούνται 
στα έξοδα όταν είναι δουλευμένες εκτός αν οι παροχές αυτές αφορούν υπηρεσίες που 
είναι άμεσα επιρριπτέες στο κόστος κατασκευής ενός περιουσιακού στοιχείου.  
 

2.13.2.2.  Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 
 Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών της εταιρείας αφορά την νομική υποχρέωση 

για την καταβολή στο προσωπικό εφ’άπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου 
κάθε εργαζόμενου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας 
(projected unit credit method).  
 
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
 

2.13.3.   Μισθώσεις 
2.13.3.1.  Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις. Το ποσό με το οποίο καταχωρούνται στον ισολογισμό κατά την έναρξη 
της μίσθωσης είναι ίσο με την εύλογη αξία της μισθωμένης ιδιοκτησίας, ή αν η εύλογη 
αξία είναι χαμηλότερη από την χρηματοδοτική αξία τότε καταχωρείται με την παρούσα 
αξία των ελαχίστων καταβολών μισθωμάτων. 
 
Η μέθοδος αποσβέσεων των μισθωμένων αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων, όταν 
στο τέλος της μίσθωσης η κυριότητα παραμένει στην εταιρεία, είναι όμοια με τη μέθοδο 
που ακολουθείται για τα αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην 
επιχείρηση. Η καταχωρούμενη απόσβεση υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
τα Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» και Δ.Λ.Π. 38 «Άυλα περιουσιακά 
στοιχεία». Ισχύουν δηλαδή οι παράγραφοι 2.5. «Ενσώματα Πάγια», 2.6. «Άϋλα Πάγια» 
και 2.7. «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» του παρόντος. Όταν στο τέλος 
της μίσθωσης η κυριότητα δεν παραμένει στην εταιρεία, τότε οι αποσβέσεις 
κατανέμονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της 
ωφέλιμης ζωής του παγίου.  

 
2.13.3.2.  Λειτουργικές Μισθώσεις 

Οι καταβολές μισθωμάτων βάσει μιας λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται σε βάρος 
των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το συμβόλαιο 
μίσθωσης αποκατάσταση τυχόν ζημιών που προήλθαν από την συνηθισμένη χρήση 
του μισθωμένου παγίου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τη χρήση κατά την οποία έληξε η 
μίσθωση. 
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2.13.4.   Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν : 
 

         α)  Η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση, νομική ή τεκμαιρόμενη, ως αποτέλεσμα ενός 
γεγονότος που συνέβη στο παρελθόν. 

         β)  Πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 
για το διακανονισμό της δέσμευσης. 

         γ)  Είναι δυνατό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η δέσμευση. 
 Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. 
 

 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εκροή ή η εισροή 
οικονομικού οφέλους δεν είναι πιθανή. 

 

  2.13.5.  Περιοδική κατανομή 
  2.13.5.1. Επιμερισμός των κοινών εσόδων και εξόδων 

  Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4.1 του παρόντος, οι ενοποιούμενες στον Όμιλο 
κοινοπραξίες και διαχειρίστριες εταιρείες μεταφέρουν στις πλοιοκτήτριες εταιρίες τα 
έξοδα και τα έσοδα που πραγματοποιούν για λογαριασμό τους.  Αυτό σημαίνει ότι όταν 
τα έσοδα και τα έξοδα δεν αφορούν συγκεκριμένες πλοιοκτήτριες εταιρίες αλλά είναι 
κοινά τότε αυτά μοιράζονται βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας του κάθε πλοίου. 

 

2.13.5.2.    Περιοδική κατανομή εξόδων 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έξοδα ασφαλίστρων των πλοίων και τα έξοδα της ετήσιας 
επιθεώρησης των πλοίων στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση επειδή τα 
παραπάνω έξοδα αφορούν όλο το οικονομικό έτος. 

 

2.14.    Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος   
Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο φορολογούνται τα κέρδη της 
Εταιρείας, διαχωρίζουμε τα κέρδη ανάλογα με την προέλευσή τους. 

 
2.14.1.    Κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες 

Σύμφωνα με τον νόμο 27/1975 άρθρο 6, οι πλοιοκτήτριες εταιρίες πλοίων με Ελληνική 
σημαία πληρώνουν φόρο για τα πλοία τους, ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζημίες, βάσει 
των κόρων ολικής χωρητικότητας.  Ο φόρος αυτός ουσιαστικά είναι φόρος εισοδήματος 
ο οποίος αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το παραπάνω νόμο. 

 
Με την πληρωμή του παραπάνω φόρου εξαντλείται κάθε υποχρέωση που έχει σχέση 
με την φορολογία εισοδήματος από ναυτιλιακές δραστηριότητες. 
 
Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται μόνιμη διαφορά μεταξύ του λογιστικού και του 
φορολογητέου αποτελέσματος και ως εκ τούτου η διαφορά αυτή δεν λαμβάνεται υπ’ 
όψη στον υπολογισμό αναβαλλόμενης φορολογίας. 
 

2.14.2.   Κέρδη από αφορολόγητα μη ναυτιλιακά έσοδα 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κέρδη από αφορολόγητα έσοδα κεφαλαίων τα 
οποία φορολογούνται όταν διανέμονται ή όταν κεφαλαιοποιούνται. Για το μέρος των 
κερδών αυτών που δεν θα διανεμηθούν, δημιουργείται φορολογητέα προσωρινή 
διαφορά οπότε αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, μέχρι την πλήρη 
διανομή των κερδών αυτών.  
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Εξαιρούνται : 
         α)  Οι τόκοι καταθέσεων οι οποίοι φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας 

εισοδήματος και  
         β) Τα εισπρακτέα μερίσματα από ανώνυμες εταιρίες τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν 

φορολογούνται και τα οποία δεν λαμβάνονται υπ’ όψη στον υπολογισμό 
αναβαλλόμενης φορολογίας. 

 
2.14.3.   Κέρδη από μη ναυτιλιακές δραστηριότητες 

Στην περίπτωση αυτή τα κέρδη φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας 
εισοδήματος και στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος υπολογισμού αναβαλλόμενης 
φορολογίας θα γίνεται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12. 
 

2.15.     Επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος 
  Το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας είναι το Ευρώ. 

Οι συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με τη 
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.   
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού : 

        α)  Τα χρηματικά διαθέσιμα μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος. 
        β)  Τα μη χρηματικά στοιχεία που αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μετατρέπονται με τη 

συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας συναλλαγής. Τα στοιχεία αυτά στο τέλος της 
περιόδου μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος.  

 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τις παραπάνω περιπτώσεις 
καταχωρούνται στα έσοδα ή στα έξοδα της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από μη χρηματικά στοιχεία εταιρειών 
εξωτερικού αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 
 

2.16.    Χρηματοοικονομικά μέσα 
Τα βασικά χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας είναι : 
 

         α)  Τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις. 
 
Επειδή τα παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα είναι βραχυπρόθεσμης φύσεως, η 
διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ταυτίζεται με την αξία στην οποία 
εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας. 

 

         β)  Δάνεια τραπεζών 
 Η Εταιρεία σε περιόδους σταθερής πορείας των επιτοκίων θεωρεί ότι τα συμφωνηθέντα 

επιτόκια των αντληθέντων δανείων ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της 
αγοράς και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής 
της αξίας στην οποία εμφανίζονται οι υποχρεώσεις αυτές στα βιβλία της Εταιρείας. 
Αντίθετα σε περιόδους συχνών μεταβολών στα επιτόκια, η Εταιρεία προσαρμόζει την 
αξία των δανείων σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια.  

 

         γ)  Ομολογιακά Δάνεια 
 Τα ομολογιακά δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος που είναι η πραγματική αξία 

του ληφθέντος ανταλλάγματος συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων έκδοσης. 
Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει του πραγματικού 
επιτοκίου. 
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 Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού, καθαρό από σχετικά έξοδα, και της 
εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

 

         δ)  Χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνου 
 Σε περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιήσει χρηματοοικονομικά μέσα για 

αντιστάθμιση κινδύνου, αποτιμά στο τέλος κάθε περιόδου την εύλογη αξία του μέσου 
αυτού και καταχωρεί αναλόγως στα αποτελέσματα ή στην καθαρή θέση την διαφορά, η 
οποία προκύπτει από την αρχική καταχώρηση.  Για το κάθε μέσο κρίνεται εάν η σχέση 
αντιστάθμισης είναι εύλογης αξίας ή ταμιακών ροών. 

 

2.17.      Κέρδη ανά μετοχή 
 

Για τον υπολογισμό των βασικών κερδών ανά μετοχή που αναλογεί στους κοινούς 
μετόχους χρησιμοποιείται κλάσμα το οποίο στον μεν αριθμητή περιλαμβάνει το καθαρό 
κέρδος ή ζημία της περιόδου από την συνεχιζόμενη εκμετάλλευση μετά την αφαίρεση 
των προνομιούχων μερισμάτων αν υπάρχουν, στον δε παρανομαστή, το σταθμισμένο 
μέσο αριθμό των κοινών μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 
περιόδου. 
 

 

2.18.      Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα  
              έναρξης ισχύος 2010) 
 

Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 
Κατά το 2009 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ για το 
2009 –μια σειρά προσαρμογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων 
βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη 
επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου 
μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων.  

 
Ετήσιες βελτιώσεις 2008 
ΔΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 
Διακοπείσες Δραστηριότητες: Διευκρινίζεται το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού 
και παθητικού μίας θυγατρικής κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 5, ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρία, μετά από πώληση, 
εξακολουθεί να διατηρεί μη ελέγχουσα συμμετοχή στη θυγατρική. 
 
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις 
για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά 
Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην 
επιμέτρηση στοιχείων του ενεργητικού στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και 
μισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρμόσιμη στις 
εργασίες της Εταιρείας. 

 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 
μετοχών»  
Το ΔΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με τον 
λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών μεταξύ 
εταιριών του ιδίου ομίλου και πως αυτές αντιμετωπίζονται στις ατομικές οικονομικές 
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καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του 
ΔΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας.  
 
Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του 
αναθεωρημένου ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός 
χειρισμός για επενδύσεις σε θυγατρικές» 
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό 
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας 
υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται 
η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές 
περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την 
αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος 
(“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί 
συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να 
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει 
το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία 
καθώς και από την απώλεια του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω 
προτύπων θα εφαρμοστούν μελλοντικά και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και 
συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας.Το αναθεωρημένα πρότυπα αναμένεται να 
επηρεάσουν τη λογιστική αντιμετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων μελλοντικών 
περιόδων, ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιμηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις 
πραγματοποιηθούν.  

 
ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 
Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις 
λογιστικής αντιστάθμισης  
 
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και πιο 
συγκεκριμένα τον πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου 
στοιχείου.  
 Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 17: Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 
Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να 
διανείμει στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να 
αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα. 
Σκοπός της Διερμηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει 
μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα μετρά 
καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας 
των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων 
μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα πληρωτέα.  

 
ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 
Η Διερμηνεία 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. 
Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ σχετικά με τις 
συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα πελάτη της μέρος 
ενσώματων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό τον οποίο η 
επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει μέρος 
ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή 
αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού. 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα 
οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας 
εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή τη παροχή 
αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα). 
Η Διερμηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισμός του 
ενσώματου παγίου, την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον 
προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για 
τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και τον 
τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών που 
λαμβάνονται από τους πελάτες.  

 
2.19.     Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία   
             είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 
 

Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, 
τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις 
παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

 
ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 
Το ΔΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Χρηματοοικονομικά μέσα 
αναγνώριση και αποτίμηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για 
ετήσιες οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 9 
αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ΔΛΠ 39. Τα 
βασικά στάδια έχουν ως εξής: 
1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση 
2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης 
3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης 
Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη διακοπή 
αναγνώρισης. 
Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιμετώπιση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση προσέγγιση για την ταξινόμησή τους. Κατά 
το νέο πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  
α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, και 
β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο 
ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων). 
Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – σημαίνει ότι 
θα απαιτείται μόνο ένα μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, 
μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 
Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς 
αναμένεται να υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα από το 
επιχειρηματικό μοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της. 
Το πρότυπο εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2013 και δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕ. 
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Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες Εξαιρέσεις 
από τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για 
Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά  
Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη 
φορά από την υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα: 
Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. 
Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για τον Όμιλο. 

 
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)»   
Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών και 
επιχειρείται μείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα 
μέρη του δημοσίου. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών 
δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο 
και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του 
συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των 
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των 
δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η 
τροποποίηση αυτή, η οποία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 
υποχρεωτική εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου 
προτύπου δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστον κεφαλαιακών 
απαιτήσεων»  
Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να 
αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές 
προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου να καλύψει τις 
ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011 και έχει εγκριθεί από 
την ΕΕ.  Η διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στον Όμιλο. 

 
ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση  Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω 
Συμμετοχικών Τίτλων 
Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν 
οι όροι μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο 
επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα  εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον 
πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  
Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως  ανταλλαγές «χρεωστικών – 
συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους 
αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει 
εγκριθεί από την ΕΕ.  Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 
ΔΛΠ 32-(Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόμηση 
Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε Μετοχές. 
Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο ΔΛΠ 
32 με σκοπό την ταξινόμηση κάποιων δικαιωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς 
μετοχών (που αναφέρονται μαζί ως «δικαιώματα (rights)») ως συμμετοχικούς τίτλους. Η 
τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/02/2010 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις 
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Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση έχει εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος». 
Η Τροποποίηση εισάγει μια πρακτική καθοδήγηση αναφορικά με την ανάκτηση της 
λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται λογιστικά στην εύλογη αξία ή 
αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 
Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας 
τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρετε ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012 και η εφαρμογή της 
τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» -  Κατάργηση της παύσης 
αναγνώρισης χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
Η Τροποποίηση καταργεί  την χρήση της  προκαθορισμένης ημερομηνίας μετάβασης 
(01 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία μετάβασης 
στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των 
συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της 
τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η 
παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» -  Υπερπληθωριστικές 
Οικονομίες. 
Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά από μια 
περίοδο παύσης, οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της Οικονομικής 
Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής Οικονομίας. Η τροποποίηση 
εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η 
προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει 
επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν 
έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποιποιήσεις 
αναφορικά με προόσθετες γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις μεταφορών 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» 
Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 
κατανοήσουν καλύτερα τις μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ των ομάδων των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών επιπτώσεων των τυχόν 
κινδύνους που ενδέχεται να παραμείνουν στην οικονομική οντότητα που μεταβιβάζονται 
τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις εάν ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών μεταφοράς 
πραγματοποιούνται στο τέλος μιας περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη 
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 
Κατά το 2010 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα ΔΠΧΑ για το 
2010 –μια σειρά προσαρμογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων 
βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη 
επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου 
μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν 
εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2011, ενώ 
προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την ΕΕ. 
 
Η εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες 
νωρίτερα. 
Με βάση την υπάρχουσα δομή της Εταιρείας και τις λογιστικές πολιτικές που 
ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας από την εφαρμογή των 
ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα.  

 

 
3.     Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
3.1.     Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς 

(απρόβλεπτες διακυμάνσεις ισοτιμιών και επιτοκίων) και πιστωτικό κίνδυνο.  Γι’ αυτό το 
λόγο επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων μέσω 
ενός προγράμματος διαχείρισης κινδύνων. 

 
 Η διαχείριση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση, αποτίμηση και 

αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.  Δεν αποτελεί πολιτική της εταιρείας 
η εκτέλεση συναλλαγών κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 
 Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι κυρίως καταθέσεις 

σε τράπεζες, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, δάνεια, συμφωνίες επαναγοράς, 
χρηματοδοτικές μισθώσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.  

 
 

3.1.1      Συναλλαγματικός κίνδυνος  
 Το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας είναι το Ευρώ.   
  

 

EUR USD GBP Λοιπά EUR USD GBP Λοιπά

Ονομαστικά ποσά

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία (σε χιλ. €)
10.443 7 5 10 1.560 1 6 16

Χρημ/κές υποχρεώσεις (σε χιλ. €) 0 0 0 0 0 0 0 0

Βραχυχρόνια έκθεση  10.443  7  5  10  1.560  1  6  16 

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  -  -  -  -  -  -  -  - 

Χρημ/κές υποχρεώσεις  -  -  -  -  -  -  -  - 

Μακροχρόνια έκθεση  -  -  -  -  -  -  -  - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31/12/2010 31/12/2009
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Ο παρακάνω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης 
καθώς και των ιδίων κεφαλαίων στην περίπτωση που μεταβληθεί η ισοτιμία κατά +/- 
10% σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τις χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις και τη συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου Αμερικής και Ευρώ / 
Λίρας Ηνωμένου Βασιλείου.  

 
 

10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10%

 

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (σε χιλ. €) 1 (1) 0 0 0 0 1 (1)

Καθαρή Θέση (σε χιλ. €) 1 (1) 0 0 0 0 1 (1)

Μεταβλητή

31/12/2010 31/12/2009

GBPUSD

Μεταβλητή Μεταβλητή

USD GBP

Μεταβλητή

 
 3.1.2.    Πιστωτικός κίνδυνος 
 Η Εταιρεία έχει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών. 
  
 Σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από άλλες χρηματοοικονομικές 

απαιτήσεις, η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο προκύπτει από αθέτηση 
του αντισυμβαλλόμενου σε μια μέγιστη έκθεση όμοια με αυτή του τρέχοντος 
λογαριασμού των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων. 

 
 Η Εταιρεία έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριμένους όρους πιστωτικής πολιτικής 

για όλες τις κατηγορίες των πελατών του. 
 
 Επίσης η Εταιρεία με σκοπό την καλύτερη εξασφάλιση του έχει λάβει εγγυητικές 

επιστολές τραπέζης από τους μεγαλύτερους κεντρικούς πράκτορες έκδοσης εισιτηρίων. 
 

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία(μέσα) τα οποία την ημερομηνία του 
Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

31/12/2010 31/12/2009

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο   

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 10.465 1.584

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 6.969 69.184

Σύνολο 17.434 70.768

 

 
 
 Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς 

πιστωτικούς κινδύνους διότι η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν έχει σημαντική συγκέντρωση 
απαιτήσεων σε κάποιους πελάτες.  

  
 Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θεωρείται αμελητέος, 

δεδομένου ότι αντισυμβαλόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες.  
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 Τα υπόλοιπα των εμπορικών απαιτήσεων που είναι μεν σε καθυστέρηση αλλά δεν 

έχουν απομειωθεί, αφορούν κατά κύριο λόγο απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

31/12/2010 31/12/2009
91 - 180 ημέρες 3.146
181 - 360 ημέρες   
> 360 ημέρες
Σύνολο 0 3.146

 
3.1.3.    Κίνδυνος ρευστότητας 
 Η Εταιρεία παρακολουθεί το κίνδυνο ρευστότητας μελετώντας προσεκτικά την 

ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων. 
 

 Ο αντικειμενικός σκοπός της Εταιρείας είναι να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ της 
συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής 
ικανότητας της Εταιρείας η οποία είναι πάρα πολύ καλή. 

                  
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τη λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 
εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 με βάση τις συμβατικές μη 
προεξοφλημένες  πληρωμές και δεν συμπεριλαμβάνει τα προς πώληση πάγια ή τις 
διακοπείσες δραστηριότητες όταν υπάρχουν. 

 
 

 

 

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 25.000 92.338

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 131 131
Εμπορικές υποχρεώσεις 9.916
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 14.686
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 9.250 9.250
Παράγωγα χρημ/κά μέσα     
Σύνολο 33.983 9.381 25.000 92.338

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 50.000 80.810

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 148 148 263
Εμπορικές υποχρεώσεις 9.904
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.618
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 6.250 6.250
Παράγωγα χρημ/κά μέσα     
Σύνολο 23.920 6.398 50.263 80.810

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2010

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2009
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3.1.4.     Κίνδυνος Διακύμανσης Επιτοκίων 
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον 
τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. (βλ. 
σημείωση 5.18). 
Η πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στον κίνδυνο 
επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.  
 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης 
καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του 
+1% ή –1%. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε 
σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 

 

 

Ανάλυση ευαισθησίας

1% -1% 1% -1%

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (1.361) 1.361 (1.439) 1.439
Καθαρή Θέση (1.361) 1.361 (1.439) 1.439

31/12/2010 31/12/2009

Μεταβλητή Μεταβλητή

  
 

3.1.5.     Διαχείριση Κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της 

ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει τις 
αποδόσεις για τους μετόχους και τα οφέλη των λοιπών μερών τα οποία σχετίζονται με 
την Εταιρεία και να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει 
μείωση του κόστους κεφαλαίου. 

 
 Για να διασφαλίσει ή να προσαρμόσει τη σωστή διαχείριση κεφαλαίου, η Εταιρεία, 

κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, μπορεί να μεταβάλει την μερισματική 
πολιτική, να εκδώσει νέες μετοχές ή να προβεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων.  
Καμία αλλαγή δεν έγινε στους στόχους, τις πολιτικές ή διαδικασίες κατά την διάρκεια 
των ετών που έληξαν 31/12/2010 και 31/12/2009. 

 
Η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια με βάση το συντελεστή μόχλευσης.  Ο εν λόγω 
συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά 
απασχολούμενα κεφάλαια.  Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο 
δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 
δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και 
ταμειακά ισοδύναμα» μείον «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση». 
Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως 
εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.  Σκοπός της Εταιρείας είναι η 
βελτιστοποίηση των κεφαλαίων μέσω της σωστής διαχείρισης των πόρων της. 
 

 

Το 2010 όπως και το 2009, η στρατηγική της Εταιρείας ήταν να διατηρήσει το 
συντελεστή μόχλευσης μεταξύ 20%-45%.  Οι συντελεστές μόχλευσης στις 
31Δεκεμβρίου 2010 και 2009 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 
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31/12/2010 31/12/2009

Σύνολο δανεισμού 136.101 143.868
Μείον:Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 10.465 1.584
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  
Καθαρός δανεισμός 125.636 142.284
Ίδια κεφάλαια 247.987 262.442
   
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 373.623 404.726
Συντελεστής μόχλευσης 34% 35%  

 
3.1.6.     Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Καυσίμων 
 Η Εταιρεία, καθώς και το σύνολο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον 

ναυτιλιακό κλάδο, επηρεάζονται σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των 
καυσίμων. Επισημαίνεται ότι το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών είναι 
το σημαντικότερο λειτουργικό κόστος, αντιπροσωπεύει δε για τη χρήση 2010 το 48% 
περίπου των λειτουργικών εξόδων.  

   Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης 
καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή των τιμών των καυσίμων κατά Ευρώ 
10 ανά μετρικό τόνο σε ετήσια βάση. 

 
Αύξηση/(μείωση)      

της τιμής
Επίδραση στα 

κέρδη προ φόρων 
Επίδραση στη 
καθαρή θέση

+/- €10 / μετρικό τόνο -/+ 1.279 -/+ 1.279
  

3.1.7.     Ανταγωνισμός  
      Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε γραμμές όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.   
 Παρατίθεται πίνακας στον οποίο περιέχονται οι γραμμές με έντονο ανταγωνισμό στις 

οποίες δραστηριοποιήθηκε η Εταιρεία το 2010 καθώς και οι σπουδαιότεροι 
ανταγωνιστές. 

 
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Πειραιάς - Κυκλάδες Hellenic Seaways / NEL Lines /Anek Lines
Ραφήνα - Κυκλάδες Hellenic Seaways / Agoudimos Lines / Fast Ferries 
Πειραιάς - Δωδεκάνησα Anek Lines
Πειραιάς - Κρήτη Minoan Lines / Anek Lines  

 
3.2.    Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζεται από τις δημοσιευμένες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού. 
 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς 
για τα δε χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης. 
 

Η ονομαστική αξία των εμπορικών απαιτήσεων μετά τις προβλέψεις που τις αφορούν 
προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους. 
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4. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών 
4.1. Διεταιρικές συναλλαγές 
         α)  Η Εταιρεία για την καλύτερη οργάνωση των πωλήσεων της έχει συνάψει σύμβαση και 

συμμετέχει στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ & ΣΙΑ.   
 

Επίσης η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με την διαχειρίστρια BLUE STAR FERRIES 
S.A. για τα πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού. 

 

H παραπάνω κοινοπραξία καθώς και η διαχειρίστρια μεταφέρει στο τέλος κάθε μήνα τα 
έσοδα και τα έξοδα στην εταιρεία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διεταιρικές 
συναλλαγές οι οποίες σε επίπεδο Ομίλου ATTICA απαλείφονται. 

 

         β) Η ATTICA PREMIUM Α.Ε., θυγατρική κατά 100% της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, 
είναι βάσει συμφωνητικού πράκτορας πωλήσεων εισιτηρίων για την BLUE STAR 
FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 

 Για τις πωλήσεις αυτές η παραπάνω εταιρεία λαμβάνει προμήθειες οι οποίες 
δημιουργούν διεταιρικές συναλλαγές. 
 

Τα διεταιρικά υπόλοιπα την 31/12/2010 της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
BLUE STAR FERRIES S.A. 3.342
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD 10
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES 221
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ. & ΣΙΑ 10
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ & ΣΙΑ 81.731
ΣΥΝΟΛΟ 81.962 3.352

 

Η τιμολόγηση των συναλλαγών της εταιρείας ATTICA PREMIUM A.E. με τις άλλες 
εταιρίες του Ομίλου ΑTTICA έγινε με όρους αγοράς. 

 
4.1.1. Διεταιρικές    συναλλαγές   με   τις  άλλες   εταιρείες   του   Ομίλου   MARFIN    
           INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 
από προς

ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ Α.Ε. 6.656 192 424 54  
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 13 3
HELLENIC CATERING Α.Ε. 130 36
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
SINGULARLOGIC INTEGRATOR A.E. 32 9
SINGULARLOGIC A.E. 55 20
Y-LOGIMED 359 23

6.656 781 424 145
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4.1.2.   Διεταιρικές συναλλαγές με τον Όμιλο MARFIN POPULAR BANK   
 

 

31η 
Δεκεμβρίου 

2010 
  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.318  
Δανειακές Υποχρεώσεις 6.270 
  
  
Χρηματοοικονομικά έσοδα     28 
Χρηματοοικονομικά έξοδα     21 

  
4.1.3.    Συμμετοχές  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της BLUE STAR FERRIES  
             ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. στο  Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών  

α) Ο Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος, κ. Χαράλαμπος Πασχάλης συμμετέχει με την 
ίδια ιδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας ATTICA A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.  
  
β) Ο Αντιπρόεδορς κ. Πέτρος Βέττας συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των 
εταιρειών του Ομίλου  και επίσης είναι Πρόεδρος στις εταιρείες SIVET HOLDING INC 
και BARIBA CORPORATION και Μέλος Δ.Σ. στην εταιρεία CAPES INVESTMENT 
CORPORATION. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν επιχειρηματική ή άλλη σχέση με τον 
Όμιλο. 
  

γ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος  κ. Μιχάλης Σακέλλης  συμμετέχει στα Διοικητικά 
Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου.   
 

δ) Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος  κ. Σπύρος Πασχάλης συμμετέχει στα Διοικητικά 
Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου. 

 

4.2.    Εγγυήσεις 
Η μητρική εταιρεία ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ έχει δώσει εγγυήσεις προς τις 
δανείστριες τράπεζες για την αποληρωμή των δανείων των πλοίων της BLUE STAR 
FERRIES N.A.E. ύψους € 200.000 χιλ. 
 

4.3.   Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 

31/12/2010 31/12/2009
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 1.505 1.413
Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης 135 135
Αμοιβές Δ.Σ.
Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους
Σύνολο 1.640 1.548

31/12/2010 31/12/2009
Aριθμός Βασικών Διευθυντικών Στελεχών 6 6

Βασικά διευθυντικά στελέχη είναι εκείνα τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον 
σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας, άμεσα ή 
έμμεσα και συμπεριλαμβάνουν κάθε διευθυντή (είτε εκτελεστικό είτε όχι) της οικονομικής οντότητας 
αυτής.
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5.     Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων  
Τα μεγέθη της περιόδου 1/1-31/12/2010 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα 
αντίστοιχα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου διότι το πλοίο BLUE HORIZON 
δραστηριοποιήθηκε στην Ελληνική ακτοπλοϊα, ενώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
δραστηριοποιρίτο για όλο το διάστημα στις γραμμές της Αδριατικής.  
 

5.1.        Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων 
Η Εταιρεία έχει επιλέξει η πληροφόρηση κατά τομέα να πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τον γεωγραφικό τομέα. 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις Ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές. Τα πλοία της 
Εταιρείας εξυπηρετούν τους επιβάτες και τα Ι.Χ. οχήματα, που αποτελούν ουσιαστικά 
την τουριστική κίνηση, καθώς και τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούν την 
εμπορευματική κίνηση. 

 

Εποχικότητα Δραστηριοτήτων 
Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με υψηλότερη  κίνηση 
τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη για τους μήνες Νοέμβριο έως 
Φεβρουάριο.  Αντίθετα, η εμπορευματική κίνηση εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα. 

 

Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την περίοδο 1/1 
– 31/12/10 έχουν ως εξής : 
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Γεωγραφικός Τομέας
Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα

Σύνολο

Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Έσοδα από ναύλους 134.053 134.053
Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων 9.347 9.347
Έσοδα από τουριστικές υπηρεσίες    
Σύνολο κύκλου εργασιών 143.400 0 143.400

 
Λειτουργικά έξοδα -118.842 -118.842
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης -25.807 -25.807
Άλλα έσοδα/ έξοδα 248 248
Λειτουργικά Αποτέλεσματα -1.001 0 -1.001

Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -6.105 -6.105
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,  
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων  12.921 12.921
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων -7.106 -7.106
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους -8.975 -8.975

Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα 142.315
Ευρώπη 1.067
Τρίτες Χώρες 18
Σύνολο ναύλων & τουριστικων υπηρεσιων 143.400

Γεωγραφικός Τομέας
Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα

Σύνολο

Αξίες πλοίων αρχής περιόδου 303.072 303.072
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 0 0
Αλλαγή δρομολόγησης πλοίων
Πωλήσεις πλοίων -682 -682
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου -13.346 -13.346
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 31/12 289.044 0 289.044
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες  ακινητοποιήσεις 1.742 1.742
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου 290.786 0 290.786
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές 136.101 136.101

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2010

 
Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων της Εταιρείας 
της 31/12/2010 
Αναπόσβεστη αξία ενσωμάτων παγίων            € 290.786 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού € 120.991 
Σύνολο ενεργητικού      € 411.777 
 

Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις       € 136.101 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού          €   27.689 
Σύνολο υποχρεώσεων             € 163.790 
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Στα έσοδα από ναύλους εσωτερικού συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για εκτέλεση 
δρομολογίων γραμμών Δημόσιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας συνολικού ύψους € 10.798 χιλ. για την περίοδο 1/1-31/12/2010 και € 
8.817 χιλ. για την περίοδο 1/1-31/12/2009. 
Δεν υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των τομέων.   
Ως πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται οι αξίες των πλοίων που 
δραστηριοποιούνται σε κάθε γεωγραφικό τομέα. 
 
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την χρήση 1/1-
31/12/09 έχουν ως εξής: 
 

Γεωγραφικός Τομέας
Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα

Σύνολο

Ναύλοι 137.892 15.043 152.935
Πωλήσεις επί των πλοίων 8.619 1.983 10.602
Τουριστικές υπηρεσίες(ενδοτομεακή πώληση) 0
Απαλειφές ενδοτομεακών πωλήσεων 0
Σύνολο κύκλου εργασιών 146.511 17.026 163.537

Λειτουργικά έξοδα πλοίων -96.419 -13.826 -110.245
Έξοδα Διοκησης & Διάθεσης -25.384 -3.446 -28.830
Αλλα έσοδα/έξοδα 884 14 898
Λειτουργικό αποτέλεσμα 25.592 -232 25.360

Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -5.830 -400 -6.230
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 38.359 1.045 39.404
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων 19.761 -632 19.129
Φόρος εισοδήματος -98 -16 -114
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 19.663 -648 19.015
Περιουσιακά Στοιχεία  
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου 213.103 102.796 315.899

Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 665 0 665
Μεταδρομολόγηση πλοίων 102.796 -102.796 0
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 0
Περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση 0
Αποσβέσεις - Απομιώσεις πλοίων περιόδου -13.492 -13.492
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 31/12 303.072 0 303.072
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες  ακινητοποιήσεις 2.275
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου 303.072 0 305.347
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 143.868 143.868

Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα 162.701   
Ευρώπη 836   
Τρίτες Χώρες
Σύνολο ναύλων & τουριστικων υπηρεσιων 163.537  

1/1-31/12/2009
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Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων της Εταιρείας 
της 31/12/2009 
 

Αναπόσβεστη αξία ενσώματων παγίων                         €  305.347 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού    €  119.081 
Σύνολο ενεργητικού                 €  424.428 
 

Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις     €  143.868 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού       €    18.119 
Σύνολο υποχρεώσεων                  €  161.987 

 
 

 

5.2.        Κόστος Πωληθέντων – Έξοδα Διοίκησης – Έξοδα Διάθεσης 
Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων των εξόδων διοίκησης 
και των εσόδων διάθεσης ανά κατηγορία εξόδου όπως αυτά εμφανίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31/12  2010 και 2009. 

 
 

 

 

Κόστος 
Πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης

Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο
Κόστος 

Πωληθέντων
Έξοδα 

διοίκησης
Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο

Συνταξιοδοτικές παροχές 102 102 195 195
Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους 30.531 7.952 38.483 30.247 7.787 38.034
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 680 680 634 634
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 13.345 367 13.712 13.492 316 13.808
Αποσβέσεις ασώματων παγίων 210 210 237 237
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 305 305 421 421
Παροχές τρίτων 65 65 49 49
Έξοδα τηλεπικοινωνιών 23 23 69 69
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 626 626 477 477
Φόροι - τέλη 87 87
Καύσιμα - Λιπαντικά 51.624 51.624 40.964 40.964
Προβλέψεις 464 464 1.087 1.087
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0 0
Ασφάλιστρα 1.856 10 1.866 1.888 7 1.895
Έπισκευές και συντηρήσεις 14.300 455 14.755 14.960 294 15.254
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 1.861 1.861 1.786 1.786
Προμήθειες πωλήσεων 12.753 12.753 14.758 14.758
Έξοδα λιμένων 4.074 4.074 5.351 5.351
Δωρεές 13 13 58
Λοιπά έξοδα 450 450 872 341 1.213
Έξοδα μεταφοράς 24 24 40 40
Αναλώσιμα 2.432 39 2.471 2.709 37 2.746
Σύνολο 118.842 10.728 15.078 144.648 110.245 10.859 17.972 139.018

 

31/12/2010 31/12/2009

 

Η επίδραση της μεταβολής της τιμής των ναυτιλιακών καυσίμων στα αποτελέσματα της 
Εταιρείας όσο και ο τρόπος αντιμετώπισης του κινδύνου αυτού εμφανίζεται στη 
παράγραφο 3.1.6. 

 

5.3.        Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης           
Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση για τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ανά κατηγορία 
εσόδου όπως αυτά εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που 
έληξε 31/12  2010 και 2009. 
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31/12/2010 31/12/2009

Έσοδα από ενοίκια 89
Έσοδα από Επιδοτήσεις 6
Αποζημιώσεις 80 181
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις 162 628
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης από διακοπείσες δραστηριότητες  
Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 248 898

 

 

 

5.4.        Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 
      Στο λογαριασμό «Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα» περιλαμβάνει τις  
            παρακάτω κατηγορίες. 

 
31/12/2010 31/12/2009

Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 86 225

Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές -65 -69

Σύνολο λοιπών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 21 156

 

 
 

 Συναλλαγματικές διαφορές 
Οι συναλλαγματικές διαφορές δημιουργήθηκαν από την αποτίμηση, την 31/12/2010, 
των υπολοίπων των διαθεσίμων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο 
νόμισμα. 

 

 
 

5.5.     Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 

 

31/12/2010 31/12/2009

Tόκοι Ομολογιακού Δανείου δανείου 5.039 4.602

Τόκοι προεξοφλητικού επιτοκίου δανείων 1.005 1.670

Τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων 12 43

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

65 55

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών 36 35

Λοιποί τόκοι έξοδα 186 60

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 6.343 6.466

 

 
 

5.6.     Χρηματοοικονομικά έσοδα 
 

 31/12/2010 31/12/2009

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 217 81

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 217 81

 

 

5.7.    Φόροι εισοδήματος 
Η φορολόγηση των κερδών της Εταιρείας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και για το λόγο 
αυτό πιστεύουμε ότι η παρακάτω ανάλυση δίνει μια καλύτερη απεικόνιση των φόρων. 
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31/12/2010 31/12/2009

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 6 46
Φόρος διανομής κερδών 43
Φόρος Ν. 27/75 38 25
Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010 1.825
Σύνολο 1.869 114

 
Η σύγκριση των ετήσιων συντελεστών φορολόγησης δεν είναι δυνατή, διότι όπως 
εξηγείται και στην παράγραφο 2.14. ο φόρος εισοδήματος εξαρτάται από το ύψος των 
μη ναυτιλιακών κερδών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί διαφορετικούς συντελεστές 
απόσβεσης από εκείνους που ορίζει η φορολογική νομοθεσία. Η διαφοροποίηση αυτή 
δεν δημιουργεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση λόγω του γεγονότος 
ότι η εταιρεία είναι αμιγώς ναυτιλιακή. 

 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007. 
 

5.8.       Ενσώματα πάγια 
Επί των πλοίων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας Ευρώ 200.000 χιλ.  
περίπου για εξασφάλιση των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. 
 

Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης της αξίας των ενσώματων παγίων. 
 

Η ανάλυση των αποσβέσεων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.   
 

31/12/2010 31/12/2009
Αποσβέσεις πλοίων 13.346 13.492
Αποσβέσεις κόστους   
διοίκησης 576 553
Σύνολο 13.922 14.045
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ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Πλοία Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Πλοία Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2009 378.682  986  37 1.184 472 381.361
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -62.782  -42  -9 -695 0 -63.528

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009 315.900 944  28 489  317.833

Προσθήκες 665  7  123 528 1.323

Πωλήσεις /αποσύρσεις         
Αποσβέσεις περιόδου -13.492  -146  -12 -158 -13.808
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων        
Λογιστική Αξία την 31/12/2009 379.347  993  37 1.307 1.000 382.684
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -76.274  -188  -21 -853 0 -77.336

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009 303.073  805  16 453 1.000 305.348

Πλοία Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2010 379.347  993  37 1.307 1.000 382.684
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -76.274  -188  -21 -853 0 -77.336

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2010 303.073 805  16 453  305.348

Προσθήκες  47  170 88 305

Πωλήσεις /αποσύρσεις -7.282      -472 -7.754
Αποσβέσεις περιόδου -13.346 -148 -12 -207 -13.713
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 6.600   6.600
Λογιστική Αξία την 31/12/2010 372.065  1.040  37 1.477 616 375.235
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -83.020  -336  -33 -1.060 0 -84.449

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2010 289.045  704  4 416 616 290.786
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5.9.        Άϋλα Πάγια 

Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης της αξίας των Άϋλων Παγίων. 
 
 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικά 
Προγράμματα

Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2009 2.718 2.718
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -1.724 -1.724
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009 994 994
Προσθήκες 184 184
Πωλήσεις /αποσύρσεις  
Αποσβέσεις περιόδου -237 -237
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων  
Λογιστική Αξία την 31/12/2009 2.902 2.902
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -1.961 -1.961
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009 941 941

Λογισμικά 
Προγράμματα

Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2010 2.902 2.902
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -1.961 -1.961
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2010 941 941
Προσθήκες 122 122
Πωλήσεις /αποσύρσεις  
Αποσβέσεις περιόδου -210 -210
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων  
Λογιστική Αξία την 31/12/2010 3.024 3.024
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -2.171 -2.171
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2010 853 853

 
Στα άϋλα πάγια της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται : 

 

   Τα λογισμικά  προγράμματα,  στα  οποία  συμπεριλαμβάνεται  το  κόστος  των   
συστημάτων   κρατήσεων   εισιτηρίων,   καθώς  και   το  κόστος  της  αγοράς  και  
 ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της εταιρείας.  
 
Οι σπουδαιότερες χρηματοδοτικές μισθώσεις που έχει συνάψει η εταιρεία 
αφορούν τα ενσώματα πάγια. Όσον αφορά τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία κατέχονται με χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο 
την αγορά λογισμικών προγραμμάτων. 
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5.10.    Αποθέματα 

Ο λογαριασμός «Αποθέματα» περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες: 
 

31/12/2010 31/12/2009

Εμπορεύματα 77 83
Πρώτες Ύλες και λοιπά αναλώσιμα 548 611
Καύσιμα και λιπαντικά 1.373 1.116
Ανταλλακτικά Πάγιων Στοιχείων 6795 0

Καθαρή Λογιστική Αξία 8.793 1.810

 
Για τα παραπάνω αποθέματα δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης. 

 

5.11.     Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
Ο λογαριασμός «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 

31/12/2010 31/12/2009

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 6.975 72.973

Επιταγές Εισπρακτέες 3.962 5

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 4.023 3.969

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 6.914 69.008

Προκαταβολές σε προμηθευτές 55 176

Σύνολα 6.969 69.184

 

 
Η εταιρεία αναγνώρισε κατά την περίοδο 1/1-31/12/2010 ζημία € 54 χιλ. για 
πρόβλεψη επισφαλειών. Η ζημία έχει συμπεριληφθεί στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων της παρούσας περιόδου. 

 

Η πιστωτική πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά τις απαιτήσεις από πελάτες έχει 
ως εξής: 
Ελληνική Ακτοπλοΐα  
α) Τα εισιτήρια επιβατών, Ι.Χ. οχημάτων εξοφλούνται εντός 2 μηνών από την 
ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών (τελευταία ημερομηνία κάθε μήνα). 
β) Τα εισιτήρια που αφορούν φορτηγά αυτοκίνητα εξοφλούνται εντός 2 ή 4 
μηνών από την ημέρα έκδοσης των παραστατικών (τελευταία ημερομηνία κάθε 
μήνα). 
Η παραπάνω πολιτική ισχύει τόσο για τους πράκτορες του εσωτερικού όσο και 
για τους πράκτορες του εξωτερικού. 

 
Για τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την λήξη 
της περιόδου. Η εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό και για το λόγο αυτό ο πιστωτικός κίνδυνος είναι πολύ μικρός.  
Οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.1.2. 
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5.12.    Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
Ο λογαριασμός «Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» περιλαμβάνει τις  
παρακάτω κατηγορίες. 

31/12/2010 31/12/2009

Χρεώστες Διάφοροι 4.025 824

Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές 16 10

Λοιπές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 81.963 27.023

Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό 29 28

Προπληρωθέντα έξοδα 5.702 10.881

Απαιτήσεις από ασφαλιστές 1.469 0

Λοιπές Απαιτήσεις 25 6.795

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 93.229 45.562

  
 

5.13.    Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 
Ο λογαριασμός «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 
 

31/12/2010 31/12/2009

Μετρητά στο ταμείο 8 5

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 757 1.579

Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις 9.700

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 10.465 1.584

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 10.443 1.560
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο νόμισμα 22 24
Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 10.465 1.584

 
 

Για τους κινδύνους που αφορούν τα  ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο 
νόμισμα βλ. παρ. 3.1.1.  
Για την ανάλυση του κινδύνου ρευστότητας βλ. παρ. 3.1.3. 
Η Εταιρεία κατέβαλε εντός της παρούσας περιόδου το ποσό των € 12.500 χιλ. 
για την εξόφληση των δόσεων των δανείων των πλοίων. 

 Επίσης η Εταιρεία κατέβαλε την ίδια περίοδο το ποσό των € 307 χιλ. για την 
εξόφληση των χρηματοδοτικών μισθώσεων 

 

    Δεν υφίσταται λόγος αποτίμησης των διαθεσίμων στην εύλογη αξία. 
 

 

5.14.      Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση 
 

Το στοιχείο «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς 
πώληση» περιλαμβάνει την αναπόσβεστη αξία του επιβατηγού – οχηματαγωγού 
πλοίου SUPERFERRY II.  Η πώληση ολοκληρώθηκε την 1/3/2011 έναντι του 
ποσού € 4,65 εκατ. 
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5.15.      Μετοχικό Κεφάλαιο – Αποθεματικά 
α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 229.325 χιλ. και 
διαιρείται σε 78.267.985 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 
έκαστη. 

 Αριθμός 
μετοχών

Ονομαστική 
αξία

Σύνολο

Υπόλοιπα την 01/01/2009 78.267.985 2,93 229.325
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 31/12/2009 78.267.985 2,93 229.325
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο 0 0 0
Υπόλοιπα την 31/12/2010 78.267.985 2,93 229.325

 
β) Αποθεματικά 
Ως πίνακας Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Τακτικό 
αποθεματικο

Λοιπά 
αποθεματικά

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2009 2.219 -1.199 1.020
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον 685 685
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2009 2.904 -1.199 1.705

Τακτικό 
αποθεματικο

Λοιπά 
αποθεματικά

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2010 2.904 -1.199 1.705
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον 713 2.740 3.453
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2010 3.617 1.541 5.158

 
5.16.       Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

  Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν τα αφορολόγητα και τα   
  ειδικώς   φορολογηθέντα   αποθεματικά   τα  οποία  θα  φορολογηθούν  όταν   
  διανεμηθούν. 

 

5.17.    Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Αφορούν προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. 
Η εταιρεία έχει την νομική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ 
άπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την 
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.   
Η ανωτέρω υποχρέωση είναι πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με 
το Δ.Λ.Π. 19. Οι παραδοχές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη 
παροχών προσωπικού είναι οι ακόλουθες: 

2010 2009
Επιτόκιο προεξόφλησης 4,00% 6,10%
Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος για τις περιόδους που παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις 4,00% 6,10%

Αναμενόμενο ποσοστό μισθολογικών αυξήσεων 4,00% 4,00%

Αναλογία εργαζομένων που επιλέγουν πρόωρη 
συνταξιοδότηση - -

 
Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής: 
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Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

31/12/2010 31/12/2009

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 703 582
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης - -
Σύνολο 703 582

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι :

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 108 108 61 61
Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 65 65 55 55
Ζημιές(κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις -52 -52 -177 -177
Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 121 0 121 -61 0 -61

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό είναι:

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισµένων 
παροχών που είναι πλήρως μη χρηµατοδοτούµενες 703 - 703 582 - 582

703 - 703 582 - 582
Καθαρή υποχρέωση για συντάξεις στον 
ισολογισμό 703 - 703 582 - 582

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα προγράμματα παροχών έχουν ως εξής :

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 582 582 643 643
Κόστος απασχόλησης 108 108 61 61
Κόστος τόκων 65 65 55 55
Αναλογιστικά ζηµιές / (κέρδη) -52 -52 -177 -177
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 703 0 703 582 0 582

31/12/2010 31/12/2009

31/12/2010 31/12/2009

31/12/2010 31/12/2009
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5.18.      Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 
Ανάλυση υπολοίπων μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. 

 
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2010 31/12/2009
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 263
Δάνεια με εξασφαλίσεις
Ομολογιακά δάνεια 129.838 143.310
Μείον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη 
χρήση

-12.500 -12.500

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 117.338 131.073

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2010 31/12/2009
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 263 295
Δάνεια με εξασφαλίσεις
Τραπεζικός Δανεισμός 6.000
Πλέον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη 
χρήση

12.500 12.500

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 18.763 12.795

 

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2010
Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης

Τραπεζικός 
Δανεισμός

Ομολογιακά 
δάνεια

Δανειακές 
Υποχρεώσεις

Εως 1 έτους 263 6.000 12.500 18.763
Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 0 117.338 117.338
Άνω των 5 ετών 0 0

263 6.000 129.838 136.101

  

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2009
Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης

Τραπεζικός 
Δανεισμός

Ομολογιακά 
δάνεια

Δανειακές 
Υποχρεώσεις

Εως 1 έτους 295 12.500 12.795
Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 263 130.810 131.073
Άνω των 5 ετών 0 0

558 0 143.310 143.868

31/12/2010
€

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 4,79%
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις -

31/12/2009
€

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 3,99%
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις -

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

Ελάχιστες 
μελλοντικές 
καταβολές

Παρούσα αξία 
ελάχιστων 
μελλοντικών 
καταβολών

Ελάχιστες 
μελλοντικές 
καταβολές

Παρούσα αξία 
ελάχιστων 
μελλοντικών 
καταβολών

Εως 1 έτους 269 263 311 295
Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 0 0 268 263
Άνω των 5 ετών 0 0 0 0

Σύνολο Ελάχιστων μελλοντικών καταβολών 269 263 579 558

Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα -6 0 -21 0

Σύνολο παρούσας αξίας ελάχιστων μελλοντικών 
καταβολών

263 263 558 558

31/12/2010 31/12/2009
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Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις που 
πλησιάζουν στη λήξη τους και εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή 
τους. 
Όλα τα δάνεια είναι σε Ευρώ. Τα ομολογιακά δάνεια παρουσιάζονται 
προεξοφλημένα.   
Το πραγματικό σταθμισμένο επιτόκιο των χρηματοδοτικών μισθώσεων είναι 
euribor πλέον 2.37%.    
Το ύψος των χρηματοδοτικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσματα για την περίοδο 1/1-31/12/2010, ανέρχεται στο ποσό των € 
160 χιλ.  
Το ύψος των λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσματα της παρούσας περιόδου ανέρχεται στο ποσό των € 626 χιλ. 

 

Τα συμφωνητικά των λειτουργικών μισθώσεων αφορούν ενοίκια γραφείων τα 
οποία έχουν συναφθεί με όρους αγοράς. 

 
5.19.   Προμηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις 

Ο λογαριασμός «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 
 31/12/2010 31/12/2009

Προμηθευτές 9.851 9.846

Προκαταβολές πελατών 65 58

Σύνολο 9.916 9.904

 
 

 

5.20.      Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 
Ο λογαριασμός «Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι» περιλαμβάνει τις παρακάτω 
κατηγορίες. 
 31/12/2009 31/12/2009

Φόρος εισοδήματος   

Πρόβλεψη για έξοδο φόρου από ανέλεγκτες χρήσεις 12 0

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου   

Σύνολο 12 0
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5.21.   Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Ο λογαριασμός «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 
 31/12/2010 31/12/2009

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 3.353 4.207

Έσοδα επόμενης περιόδου - Επιχορηγήσεις 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 834 753

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους 1.704 1.147

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 1.075 1.103

Δεδουλευμένα έξοδα 2.225 408

Λοιπές υποχρεώσεις 5.483 0

Σύνολο 14.674 7.618

 
 

5.22.     Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
               προοριζόμενα προς πώληση 

Αφορά το δάνειο του πλοίου SUPERFERRY II το οποίο ο Όμιλος πώλησε 
την 1/3/2011. 

 
6.           Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
     α) Εμπράγματα βάρη 

Όπως αναφέρεται και στη παράγραφο 5.8. επί των πλοίων της Εταιρείας 
έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας € 200.000 χιλ. για εξασφάλιση των 
ενυπόθηκων δανείων. 
β) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 εκκρεμούν αγωγές έναντι της Εταιρείας που 
αφορούν εργατικά, αστικά, ναυτιλιακά θέματα τα οποία αναμένεται ότι δεν θα 
έχουν σημαντική επίδραση καθώς η πλειοψηφία των υποθέσεων αυτών 
καλύπτεται από ασφαλιστικές εταιρίες.  
Δεν υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές έναντι της μητρικής εταιρείας   
γ) Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις (βλ. παρ. 5.7 «Φόρος Εισοδήματος»).   
δ) Δοθείσες Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της 
Εταιρείας και ήταν σε ισχύ στις 31/12/2010 και στις 31/12/2009. 
 

31/12/2010 31/12/2009
Εγγυήσεις
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 1.245 1.245
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή δανεισμού  0
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή εμπορικών υποχρεώσεων 45 70
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων  0
Εγγυήσεις για την συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς 226 12
Άλλες εγγυήσεις  0

Σύνολο εγγυήσεων 1.516 1.327
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ε) Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των δεσμεύσεων της Εταιρείας. 

 
31/12/2010 31/12/2009

Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους 263 295

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών  263

Άνω των  5 ετών  

 
 

 

7.           Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
Η Εταιρεία πώλησε το επιβατηγό - οχηματαγωγό  πλοίο SUPERFERRY II 
έναντι συνολικού τιμήματος € 4,65 εκατ. τοις μετρητοίς. Από την πώληση 
αυτή το λογιστικό κέρδος ανήλθε σε €3,9 εκατ. το οποίο θα περιληφθεί στα 
αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2011 ενώ τα ταμιακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν 
κατά € 2,6 εκατ. περίπου.  
 

8.           Μη διανομή Μερίσματος 
Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2010 λόγω ζημίων 
χρήσεως. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 
  
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών                 5-6 
Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009           7-12  
Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  
χρήσεως 2009   13-60 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ομίλου και Εταιρείας 13 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31ης Δεκεμβρίου 2009 και  
31ης Δεκεμβρίου 2008   14 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (χρήσης 1/1-31/12/09) 15 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (χρήσης 1/1-31/12/08) 16 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (χρήσης 1/1-31/12 2009 και 2008) 17 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 18 
1.  Γενικές πληροφορίες   18 
2.  Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 18 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 18-19 
2.1.1. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας 

  λογιστικών εκτιμήσεων  19-20 
 2.2.  Ενσώματα Πάγια 20-21 
 2.3.  Άϋλα Πάγια 21 
 2.4.  Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 21-22 
 2.5.  Αποθέματα 22 
 2.6.  Απαιτήσεις από πελάτες 22 
  2.7.  Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 22 
 2.8.  Μετοχικό Κεφάλαιο 22-23 
 2.9.  Διανομή μερισμάτων 23 
 2.10.  Έσοδα 23 
 2.10.1. Έσοδα από ναύλους 23 
           2.10.2.  Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  
   επί των  πλοίων 23 
 2.10.3. Έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και τουριστικών  
   πακέτων 23 
 2.10.4. Έσοδα από τόκους 23 
 2.10.5. Έσοδα από μερίσματα 23 
 2.11.  Κρατικές Επιχορηγήσεις – Κρατική Υποστήριξη 24 
 2.11.1. Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία 24 
 2.11.2. Επιχορηγήσεις που αφορούν αποτελέσματα 24 
 2.12.  Πληροφόρηση κατά τομέα  24 
 2.13.  Έξοδα 25 
 2.13.1. Κόστος Δανεισμού 25 
 2.13.2. Παροχές στο προσωπικό 25 
 2.13.2.1. Βραχυπρόθεσμες παροχές 25 
 2.13.2.2. Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 25 
 2.13.3. Μισθώσεις 25 
 2.13.3.1. Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 25 
 2.13.3.2. Λειτουργικές Μισθώσεις 26 
 2.13.4. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 26 
 2.13.5. Περιοδική κατανομή 26 
 2.13.5.1. Επιμερισμός των κοινών εσόδων και εξόδων 26 
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 2.13.5.2. Περιοδική κατανομή εξόδων 26 
 2.14.  Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος 26 
 2.14.1. Κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες  26 
 2.14.2. Κέρδη από αφορολόγητα μη ναυτιλιακά έσοδα 27 
 2.14.3. Κέρδη από μη ναυτιλιακές δραστηριότητες 27 
 2.15.  Επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος 27 
 2.16.  Χρηματοοικονομικά μέσα 27-28 
 2.17.  Κέρδη ανά μετοχή 28 
 2.18.  Αλλαγές στις λογιστικές αρχές κατά τη διάρκεια της  
   χρήσης 2009 28 

2.18.1. Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση  
  Οικονομικών Καταστάσεων»            28-29 
2.18.2. Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 8 «Οικονομικές 
                    πληροφορίες κατά τομέα» 29 

 2.18.3. ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για 
Χρηματοοικονομικά Μέσα» 29-30 

 2.18.4. Υιοθέτηση των Ετήσιων Βελτιώσεων του 2008 30 
 2.19.  Επιπλέον τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και  
   αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2009 αλλά δεν έχουν 

εφαρμογή στον Όμιλο. 30 
 2.19.1. ΕΔΔΠΧΑ 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 30 
 2.19.2. Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 23 « Κόστος Δανεισμού» 31 
 2.19.3. ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και  
   Αποτίμηση» - Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 για ενσωματωμένα 

παράγωγα σε περιπτώσεις αναταξινόμισης χρηματοοικονομικών 
μέσων   31 

2.19.4. ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από τα 
την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και 
Ακυρώσεις 31 

2.19.5. ΔΛΠ 32 - (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα:  
Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων» - Χρηματοοικονομικά Μέσα  
διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή “puttable” μέσο) 31-32 

2.19.6. Τροποποίηση του ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες 
Οικονομικές Καταστάσεις», του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή 
των ΔΠΧΑ» όσον αφορά το κόστος κτήσης συμμετοχών σε 
θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρίες και  
υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 28: «Ενοποιημένες  
Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις  
σε συγγενείς» 32-33 

2.20.  Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα 
πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν 
υιοθετηθεί πρόωρα από την επιχείρηση 33 

2.20.1. Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων» και του αναθεωρημένου ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις 

   σε θυγατρικές» 33 
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2.20.2. Δ.Λ.Π. 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» 

- Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις 
προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης 33 

 2.20.3.  Δ.Λ.Π. 32 - (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Παρουσίαση» - Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε  

   Μετοχές 34 
2.20.4. Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15:Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων 34 
2.20.5. Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε 

Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Εξωτερικού 34-35 
2.20.6. Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17: Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του  
  ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 35 
2.20.7. Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από  
  Πελάτες 35-36 
2.21.  Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα 

πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν  
  έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 36 
2.21.1. Δ.Π.Χ.Α. 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 36-37 
2.21.2. Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 2: «Παροχές που εξαρτώνται  
  από την αξία των μετοχών» 37 
2.21.3. Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» -

Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Εταιρίες που Εφαρμόζουν 
  τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά 37 
2.21.4. Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» -

Περιορισμένες  Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική Πληροφόρηση  
   για τις Γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που  

  Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά 37 
2.21.5. ΔΛΠ24:«Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών  
   (αναθεώρηση)» 37-38 
2.21.6. Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 (Τροποποίηση)-«Προπληρωμές ελάχιστων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων» 38 
2.21.7. Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α 19: Εξόφληση Χρηματοοικονομικών  
  Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών Τίτλων 38-39 
2.21.8. Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 39 

 
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 39 
3.1.  Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 39 
3.1.1.  Συναλλαγματικός κίνδυνος  40 
3.1.2.  Πιστωτικός κίνδυνος   40-41 
3.1.3.  Κίνδυνος ρευστότητας  41-42 
3.1.4.  Κίνδυνος Διακύμανσης Επιτοκίων 42 
3.1.5.  Διαχείριση Κεφαλαιουχικού κινδύνου 42-43 
3.1.6.  Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Καυσίμων 43 
3.1.7.  Ανταγωνισμός    44 
3.2.  Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 44 
4. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών 44 
4.1.  Διεταιρικές συναλλαγές  44 
4.1.1.  Διεταιρικές συναλλαγές με τις άλλες εταιρίες του Ομίλου 
  MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 44-45 
4.1.2.  Διεταιρικές συναλλαγές με τον Όμιλο MARFIN  
  POPULAR BANK   45 



Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2009 
4 

  

 
 

4.1.3.     Συμμετοχές  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. στο   
Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών                45  

4.2.  Εγγυήσεις    45 
4.3.  Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού  
  Συμβουλίου    46 
5.  Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων   46 
5.1.  Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων 46-48 
5.2.  Κόστος Πωληθέντων -Έξοδα Διοίκησης- Έξοδα Διάθεσης 48-49 
5.3.  Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  49 
5.4.  Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 49 
5.5.  Χρηματοοικονομικά έξοδα  50 
5.6.  Χρηματοοικονομικά έσοδα  50 
5.7.  Φόροι Εισοδήματος    50 
5.8.  Ενσώματα πάγια   50-51 
5.9.  Άϋλα Πάγια    52 
5.10.  Αποθέματα    53 
5.11.  Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 53-54 
5.12.  Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 54 
5.13.  Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 54 
5.14.  Μετοχικό Κεφάλαιο - Αποθεματικά 55 
5.15.  Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 55 
5.16.  Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από  
  την υπηρεσία    55-56 
5.17.  Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις  56-58 
5.18.  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 58 
5.19.  Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 58 
5.20.  Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 59 
6. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 59-60 
7. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 60 
8. Προτεινόμενο Μέρισμα    60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2009 
5 

  

 
 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Προς τους Μετόχους BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 

 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας BLUE STAR FERRIES 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 
Δεκεμβρίου 2009, την κατάσταση  συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την 
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό 
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια 
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 
στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς 
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2009, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2010 

 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  
  

  
  
  

 Σωτήρης Α. Κωνσταντίνου 
 

  
  
  

 Μανόλης Μιχαλιός 
 

  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131  
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2009 – 31.12.2009 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Στη χρήση 2009 η Εταιρία δραστηριοποιήθηκε στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με επτά πλοία Blue 

Star και μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 στην Αδριατική θάλασσα με το πλοίο Blue Horizon το 

οποίο στη συνέχεια μεταδρομολογήθηκε και αυτό στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. 

Ειδικότερα, στην Ελληνική Ακτοπλοΐα, τα πλοία της Εταιρίας είναι δρομολογημένα στις γραμμές 

των Κυκλάδων, όπου εκτελούν δρομολόγια τα πλοία Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue 

Star Ithaki και Superferry II και στη γραμμή της Δωδεκανήσου, όπου εκτελούν δρομολόγια τα 

πλοία Blue Star 2, Διαγόρας και από 18.12.2008 το Blue Star 1. 

 

Η Εταιρία μας είναι μέλος της Attica Group  και τα αποτελέσματά της ενοποιούνται στον Όμιλο 

Attica με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. 

 

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας στις χρήσεις 2009 και 2008 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα  

μεταξύ τους τόσο ως σύνολο όσο και σε επίπεδο γεωγραφικών τομέων  για τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) Από τον Ιούλιο του 2008 η Εταιρία δραστηριοποιείται με τρία επιπλέον πλοία, ήτοι τα πλοία 

Blue Horizon, Διαγόρας και Superferry II. 

β) Το Blue Star 1 ήταν δρομολογημένο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2008 στη Βόρεια θάλασσα 

και στη συνέχεια δρομολογήθηκε στην Ελληνική Ακτοπλοΐα και  

γ) Εντός της χρήσης 2009 το πλοίο Blue Horizon μεταδρομολογήθηκε από την Αδριατική στην 

Ελληνική Ακτοπλοΐα. 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας προέρχεται από τη μεταφορά επιβατών, Ι.Χ. οχημάτων και 

φορτηγών οχημάτων που τα μεγέθη τους επηρεάζονται σημαντικά από την τουριστική κίνηση. 

Οικονομικά αποτελέσματα 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στη χρήση 2009, ανήλθε σε Ευρώ 163,5 εκατ. και τα κέρδη προ 

φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων έφθασαν τα 

Ευρώ 39,4 εκατ. έναντι κύκλου εργασιών Ευρώ 153,8 εκατ. και κερδών προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Ευρώ 39,7 εκατ. 

της χρήσης 2008. 
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Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 146,5 εκατ. το 2009 έναντι Ευρώ 

122,4 εκατ. το 2008. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων στην αγορά αυτή ανήλθαν σε 38,4 εκατ. έναντι Ευρώ 34,9 εκατ. το 

2008. Η αύξηση του κύκλου εργασιών προέρχεται από την αύξηση των δρομολογίων των 

πλοίων, λόγω της δραστηριοποίησης σε όλη τη χρήση 2009 των πλοίων Superferry II και 

Διαγόρας, τα οποία μεταβιβάστηκαν στην Εταιρία τον Ιούνιο του 2008.  

Στον προαναφερόμενο κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για εκτέλεση 

δρομολογίων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας του αρμόδιου Υπουργείου συνολικού ύψους Ευρώ 

8,8 εκατ. έναντι Ευρώ  4,8 εκατ. στη χρήση 2008.  

Η αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων στη χρήση 2009 οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών των 

καυσίμων. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2010 η πορεία των τιμών 

των καυσίμων έχει πλήρως αντιστραφεί και σημειώνονται μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με τη 

μέση τιμή του έτους 2009.  

 

Στην Αδριατική θάλασσα η Εταιρία δραστηριοποιήθηκε με το Blue Horizon μέχρι τον Οκτώβριο 

του 2009. Το πλοίο στη συνέχεια μεταδρομολογήθηκε στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Στην περίοδο 

αυτή, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 17,0 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων έφθασαν τα 1,0 

εκατ.  έναντι κύκλου εργασιών Ευρώ 13,6 εκατ. και κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Ευρώ 3,9 εκατ. την προηγούμενη 

χρήση 2008. 

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρίας αφορούν τόκους δανείων και στη χρήση 2009 

ανήλθαν σε Ευρώ 6,5 εκατ. έναντι Ευρώ 9,0 εκατ. στη χρήση 2008. 

 

Τα κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2009 ανήλθαν σε Ευρώ 19,0 εκατ. έναντι Ευρώ 18,3 

εκατ. στη χρήση 2008. 

 

Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της χρήσης 

2008 αφού από τον Ιούλιο του 2008 προστέθηκαν στο στόλο της Εταιρίας τα πλοία Blue 

Horizon, Διαγόρας και Superferry II. Επίσης, λόγω μεταδρομολόγησης πλοίων, δεν είναι 

απολύτως συγκρίσιμα τα στοιχεία των γεωγραφικών τομέων της Ελληνικής Ακτοπλοΐας και της 

Αδριατικής θάλασσας.  

 

 



Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2009 
9 

  

 

Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Εταιρία δραστηριοποιείται 

σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο 

και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο με Φεβρουάριο.  

 

Στοιχεία Ισολογισμού και Ταμειακών Ροών 

Η Εταιρία διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, τα οποία στις 31/12/2009 

ανήλθαν σε Ευρώ 1,6 εκατ. έναντι Ευρώ 3,9 εκατ. στις 31/12/2008.  

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρίας στη χρήση 2009 ανήλθαν σε Ευρώ 30,7 εκατ. από 

Ευρώ 71,7 εκατ. στη χρήση 2008. 

Από τις επενδυτικές δραστηριότητες η Εταιρία στη χρήση 2009 είχε εκροές Ευρώ 1,4 εκατ. 

έναντι εκροών Ευρώ 39,4 εκατ. στη χρήση 2008. 

Από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες η Εταιρία στη χρήση 2009 είχε εκροές Ευρώ 31,7 εκατ. 

έναντι εκροών Ευρώ 28,9 εκατ. στη χρήση 2008. 

 

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρίας περιλαμβάνουν τα οκτώ πλοία Blue Star.  

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε Ευρώ 262,4 εκατ. έναντι Ευρώ 262,2 εκατ. στη χρήση 2008. 

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας μειώθηκαν και ανήλθαν σε Ευρώ 

131,1 εκατ. το 2009 έναντι Ευρώ 142,2 εκατ. το 2008. Η σχέση μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων προς Ίδια κεφάλαια ανέρχεται σε 0,50 δείκτης αρκετά ικανοποιητικός στον κλάδο 

που δραστηριοποιείται η Εταιρία. 

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας ανήλθαν σε Ευρώ 12,8 εκατ. όσες 

περίπου ήταν και την προηγούμενη χρήση. Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στη 

χρήση 2009 ανήλθαν σε Ευρώ 30,3 εκατ. (Ευρώ 29,1 στη χρήση 2008) ενώ το σύνολο των 

κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού ανήλθαν σε Ευρώ 118,1 εκατ. (Ευρώ 115,4 εκατ. 

στη χρήση 2008). 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία του Ισολογισμού δείχνουν την οικονομική ευρωστία της Εταιρίας. 

 

Μερισματική πολιτική 

Για τη χρήση 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση, να διανεμηθεί μέρισμα ποσού Ευρώ 0,07 ανά μετοχή. 

 

Σημαντικά γεγονότα  

Από τον Οκτώβριο του 2009 η Εταιρία δεν δραστηριοποιείται στην Αδριατική θάλασσα, 
μεταδρομολογώντας το πλοίο της στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. 
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Τον Απρίλιο του 2010 η Εταιρία ξεκίνησε την δραστηριοποίησή της στη γραμμή Πειραιάς – 
Χανιά.  
 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρίας. 

 

Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρίας για την τρέχουσα χρήση 2010 

Η βραδεία και μετ΄ εμποδίων ανάκαμψη των χωρών της ευρωζώνης καθώς και η οικονομική 

ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η χώρα μας επηρεάζουν άμεσα τον τομέα του τουρισμού και 

των μεταφορών και δημιουργούν συνθήκες εντονότερου ανταγωνισμού στον κλάδο της 

επιβατηγού ναυτιλίας. 

Ειδικότερα για το 2010 είναι πιθανή η μείωση της τουριστικής κίνησης στη χώρα μας η οποία θα 

επηρεάσει και τη θαλάσσια διακίνηση επιβατών και Ι.Χ. οχημάτων και συνεπώς τον κύκλο 

εργασιών και τα αποτελέσματα της Εταιρίας και γενικότερα της επιβατηγού ναυτιλίας. 

 

Επιπρόσθετα, η πτωτική πορεία στην τιμή των καυσίμων αντιστράφηκε ήδη από τα μέσα του 

2009 ενώ κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους ακολουθεί ανοδική πορεία σε σχέση 

με τη μέση τιμή του έτους 2009. Τυχόν παραμονή της τιμής του καυσίμου στα τρέχοντα επίπεδα 

ή περαιτέρω αύξησή της θα επιβαρύνει σημαντικά το κόστος εκμετάλλευσης των πλοίων με 

ανάλογη αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρίας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω δύο αστάθμητους και ταυτόχρονα πολύ σημαντικούς για 

τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας παράγοντες, οποιαδήποτε περαιτέρω εκτίμηση για την 

πορεία και εξέλιξη των αποτελεσμάτων της Εταιρίας κρίνεται επισφαλής. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τις 

δραστηριότητες της Εταιρίας μας: 

 

Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων 

Η Εταιρία, όπως και το σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό κλάδο, 

επηρεάζεται σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των καυσίμων. Επισημαίνεται ότι το 

κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών είναι το σημαντικότερο λειτουργικό κόστος. 

Μία αύξηση ή μείωση στην τιμή των καυσίμων κατά Ευρώ 10 ανά μετρικό τόνο, σε ετήσια βάση, 

θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση της Εταιρίας κατά Ευρώ 1,4 εκατ. 

περίπου.  
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Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Το σύνολο του μακροπρόθεσμου δανεισμού είναι σε Ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 

πλέον περιθωρίου. Συνεπώς η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου αφού σε 

περίπτωση ανόδου του Euribor θα επιβαρυνθεί με παραπάνω χρεωστικούς τόκους. Για 

παράδειγμα, μία μεταβολή σε ετήσια βάση κατά 1% στο επιτόκιο θα είχε επίδραση στα 

αποτελέσματα και την καθαρή θέση της Εταιρίας κατά Ευρώ 1,4 εκατ. περίπου.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρία, επειδή έχει μεγάλο αριθμό πελατών, έχει αναπτύξει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου 

με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Ειδικότερα, έχει ορίσει πιστωτικά όρια και 

συγκεκριμένους όρους πιστωτικής πολιτικής για όλες τις κατηγορίες των πελατών της ενώ 

παράλληλα, με σκοπό την καλύτερη εξασφάλισή της, έχει λάβει εγγυητικές επιστολές τραπέζης 

από τους μεγαλύτερους κεντρικούς πράκτορες έκδοσης εισιτηρίων. Επίσης, παρακολουθεί τα 

υπόλοιπα των πελατών της και εξετάζει την περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων. 

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία εκτιμά ότι ο πιστωτικός κίνδυνος που διατρέχει είναι 

περιορισμένος αφού δεν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση απαιτήσεων σε κάποιους πελάτες.  

 

Διαχείριση Κεφαλαιουχικού Κινδύνου 

Σκοπός της Εταιρίας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητας να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους μετόχους και τα 

οφέλη των λοιπών μερών τα οποία σχετίζονται με την Εταιρία και να διατηρεί μια βέλτιστη 

κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει μείωση του κόστους κεφαλαίου. Ο συντελεστής 

μόχλευσης στις 31.12.2009 ανέρχεται σε 35% έναντι 37% στην προηγούμενη χρήση.  

 

Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα 

Η Εταιρία στις 31.12.2009 απασχολούσε 590 άτομα. 

Η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης αποτελούν 

μία από τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας. 

 

Περιβαλλοντικά θέματα 

Η Εταιρία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Όλα τα 

πλοία Blue Star είναι πιστοποιημένα κατά το Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων 

(ISM) και εφαρμόζουν όλες τις Ευρωπαϊκές και Ελληνικές νομοθετικές διατάξεις για την 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
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Η ευαισθησία στα περιβαλλοντικά θέματα αποδεικνύεται εμπράκτως καθώς η Εταιρία και 

γενικότερα ο Όμιλος Attica στον οποίο ανήκει εφαρμόζει και έχει πιστοποιήσει (χωρίς να 

αποτελεί νομοθετική της υποχρέωση) όλα τα πλοία κατά το Διεθνή Κώδικα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ISO 14001 αναγνωρίζοντας τις πτυχές – θέματα του περιβάλλοντος που ενδέχεται 

να επηρεαστούν από τη λειτουργία των πλοίων. 

 

Τα πιο σημαντικά από τα παραπάνω θέματα σχετίζονται με εκπομπές καυσαερίων, εκροές στο 

νερό, διαχείριση των απορριμμάτων, μόλυνση της γης, χρησιμοποίηση πρώτων υλών και 

πόρων, ηχορύπανση, φωτορύπανση καθώς και περιβαλλοντικά θέματα τοπικών κοινωνιών. Η 

Εταιρία και γενικότερα ο Όμιλος αξιολογεί ετησίως αυτά τα αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά 

θέματα και επιχειρεί να ελαχιστοποιήσει ή να εξαλείψει την επίδρασή τους. 

 

Λοιπές πληροφορίες 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα ούτε επένδυσε κεφάλαια στον τομέα έρευνας και 

ανάπτυξης. 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης 

μέχρι το χρόνο υποβολής της παρούσης έκθεσής μας που να επηρεάζουν σημαντικά την 

οικονομική θέση της Εταιρίας. 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Από τα στοιχεία που αναλυτικά σας εκθέσαμε παραπάνω καθώς και από τις οικονομικές 

καταστάσεις που σας παρεδόθησαν για τη χρήση 2009, μπορείτε να διαμορφώσετε πλήρη 

εικόνα σε ότι αφορά τις εργασίες και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπό 

κρίση περίοδο και να αποφασίσετε την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. 

 

Ευχαριστώ, 

 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 

 

Σπύρος Χ. Πασχάλης 
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1.01-31.12.2009 1.01-31.12.2008
Πωλήσεις 5.1 163.537 153.841
Κόστος πωληθέντων 5.2 -110.245 -104.513
Μικτό Κέρδος 53.291 49.328
Έξοδα διοίκησης 5.2 -10.859 -6.880
Έξοδα διάθεσης 5.2 -17.972 -16.275
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5.3 898 1.319
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 0 0
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

25.359 27.492

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 5.4 156 -160
Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.5 -6.466 -9.026
Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.6 81 16
Έσοδα από μερίσματα 0 0
Κέρδη /(Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 
ενοποιούμενες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

0 0

Κέρδη /(Ζημιές) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων

0 0

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 19.129 18.321
Φόρος εισοδήματος 5.7 -114 -47
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους 19.015 18.274

 
Κατανεμημένα σε:  
Μετόχους της μητρικής 19.015 18.274
Κέρδη  / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά 
(σε €)

0,2430 0,2335

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,07 0,21 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 19.015 18.274

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου πρό φόρων 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από 
φόρους

0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά 
φόρων

19.015 18.274

Κατανεμημένα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής 19.015 18.274
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Για την περίοδο που έληξε την 31/12 2009 και 2008  

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 18 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών 
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Σημ. 31/12/2009 31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματα Πάγια 5.8. 305.347 317.833
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.9. 941 994
Επενδύσεις σε θυγατρικές

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Σύνολο 306.288 318.826
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Αποθέματα 5.10. 1.810 1.583

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.11. 69.184 39.826

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5.12. 45.562 70.076

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.13. 1.584 3.899

Σύνολο 118.140 115.384
 

Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 0 0

 

Σύνολο Ενεργητικού 424.428 434.210

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Ίδια Κεφάλαια  

Μετοχικό κεφάλαιο 5.14. 229.325 229.325

Υπερ το άρτιο

Αποθεματικά εύλογης αξίας

Λοιπά αποθεματικά 5.14. 1.705 1.020

Αποτελέσματα εις νέον 31.411 31.865

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
Μητρικής

262.441 262.210

Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 262.441 262.210
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.15. 15 15

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία

5.16.
582 643

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.17. 131.073 142.249

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις

Σύνολο 131.670 142.907
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.18. 9.904 11.292

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 5.19. 10

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.17. 12.795 12.855

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.20. 7.618 4.936

Σύνολο 30.317 29.093

Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία του ενεργητικού 
κατεχόμενα προς πώληση

0 0

Σύνολο Υποχρεώσεων 161.987 172.000

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 424.428 434.210

Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 18 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Της 31ης Δεκεμβρίου 2009 και 2008
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 Σημ.
Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2009 5.14 78.267.985 229.325 1.020 31.865 262.210

Αποτέλεσμα χρήσης 19.015 19.015

 Κέρδη /(ζημιές) αποτίμησης μεταφερόμενα στα 
ίδια κεφάλαια 

0

 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 
ισολογισμών 

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων 
για τη χρήση

 0 19.015 19.015

Mείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή 
μετρητών στους μετόχους

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο

Μερίσματα προηγούμενης χρήσης -18.784 -18.784
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων 
εις νέον

685 -685

Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Υπόλοιπο την 31/12/2009 78.267.985 229.325 1.705 31.411 262.442

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

 

 Σημ.
Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2008 5.14 78.267.985 229.325 1.020 30.028 260.373

Αποτέλεσμα χρήσης 18.274 18.274

Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

Κέρδη /(ζημιές) μεταφερόμενα στα ίδια κεφάλαια  

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και 
εξόδων για τη χρήση

18.274 18.274

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο

Μερίσματα προηγούμενης χρήσης -16.436 -16.436

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων 
εις νέον

Υπόλοιπο την 31/12/2008  78.267.985 229.325 1.020 31.866 262.211
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Σημείωση 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Λειτουργικές δραστηριότητες  
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  19.129 18.321
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις (5.8) 14.045 12.200
Προβλέψεις 1.221 318
Συναλλαγματικές διαφορές (5.4) -156 160
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας -709 -16
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (5.5) 6.466 9.026
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -227 -295
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -4.844 321.024
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 656 -278.789
Μείον :  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -4.801 -10.200
Καταβεβλημένοι φόροι -114 -47
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 30.667 71.702

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (5.8)+(5.9) -1.508 -39.432
Τόκοι εισπραχθέντες 81 16
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 
Μερίσματα εισπραχθέντα  0
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές      
δραστηριότητες (β) -1.427 -39.416

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων (5.17) -12.500 -12.500
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) (5.13) -450 -13
Μερίσματα πληρωθέντα (5.13) -18.784 -16.436
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -31.735 -28.949
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) -2.494 3.337

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 3.899 567
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 179 -5
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.584 3.899

Η παραπάνω Κατάσταση Ταμειακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
Η ανάλυση των Ταμειακών διαθεσίμων παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.13.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 18 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2009 και 2008
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

1.  Γενικές Πληροφορίες 
Η εταιρεία BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. είναι αμιγώς Ναυτιλιακή Εταιρεία.  
Είναι πλοιοκτήτρια των παρακάτω υπό Ελληνική σημαία πλοίων : 
BLUE STAR 1, BLUE STAR 2, BLUE STAR ITHAKI, BLUE STAR PAROS, BLUE 
STAR NAXOS, BLUE HORIZON, DIAGORAS και SUPERFERRY II. 

 

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, Τ.Κ. 
11745. 

 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στo τέλος της τρέχουσας περιόδου  είναι 590 
άτομα ενώ στις 31/12/2008 ήταν 644. 

 

Το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών καθώς και ο μέσος σταθμικός αριθμός 
των μετοχών της εταιρείας είναι 78.267.985. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.  

  
  

Η εταιρεία ενοποιείται άμεσα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της  ATTICA 
AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης. Η  
ATTICA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενοποιείται άμεσα στις οικονομικές 
καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία (άμεσα και 
έμμεσα) ανέρχεται σε 87,6%. 

 

 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της περιόδου που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2009, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 19η 
Μαρτίου 2010. 
 

Τυχόν διαφορές των μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

2.  Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 
 Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία για την περίοδο 
1/1-31/12/2009 είναι ίδιες με αυτές που εφάρμοσε η Εταιρεία κατά την σύνταξη των 
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2008.   

  

2.1.   Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. 
Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της 
εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και 
πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι 
σημαντικές για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη 
σημείωση 2.1.1. 
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Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 
μια σειρά από καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και 
αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε συνδυασμό με τα μη 
αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την 
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία αναφέρεται ως "the IFRS Stable Platform 2005". 
Η Εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1 Ιανουαρίου 2005. 

 

Oι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις αρχές του 
ιστορικού κόστους, της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας, της αυτοτέλειας των 
χρήσεων, της ομοιομορφίας της παρουσίασης, της σημαντικότητας των στοιχείων και 
της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων.   

 

 

Η αναγνώριση των αγορών και των πωλήσεων γίνεται κατά την ημερομηνία   της 
συναλλαγής και όχι κατά την ημερομηνία τακτοποίησης. 

 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με βάση την άμεση σχέση μεταξύ του 
κόστους που πραγματοποιήθηκε και του συγκεκριμένου εσόδου που αποκτήθηκε. 

 

Η Εταιρεία κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε 
την 31/12/2009 έχει επιλέξει και εφαρμόζει λογιστικές πολιτικές που εξασφαλίζουν ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις κάθε εφαρμοστέου 
Προτύπου ή Διερμηνείας.  

 

Η διοίκηση θεωρεί ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα την 
οικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμιακές ροές της επιχείρησης. Όσον αφορά το 
δικαίωμα της τροποποίησης των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αυτό ανήκει στην Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας. 
 

2.1.1.  Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιμήσεων 
Η Διοίκηση είναι απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με τις αξίες 
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού οι οποίες δεν είναι βέβαιες. Οι εκτιμήσεις και 
οι σχετικές με αυτές υποθέσεις βασίζονται κυρίως στην εμπειρία του παρελθόντος. 
Απολογιστικά και με την άρση των σχετικών αβεβαιοτήτων είναι πιθανό τα 
αποτελέσματα να διαφέρουν. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις εξετάζονται σε 
συνεχή βάση.  

 

Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας και οι οποίες έχουν την σημαντικότερη επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 

 

Η Διοίκηση εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται ένδειξη απομείωσης της αξίας των 
συμμετοχών σε θυγατρικές και εφόσον υφίσταται εκτιμά το ύψος της, σύμφωνα με τη 
λογιστική πολιτική της Εταιρείας για το θέμα αυτό.  
 
Το ανακτήσιμο ποσό της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής ταμειακών εισροών 
προσδιορίζεται στη βάση της αξίας χρήσεως (value in use). Ο εν λόγω προσδιορισμός 
βασίζεται σε εκτιμήσεις και υποκείμενες υποθέσεις.  
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Επιπλέον, η Διοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιμήσεων, τα 
ακόλουθα:  
- τις ωφέλιμες ζωές και  τις ανακτήσιμες αξίες των πλοίων  
- το ύψος των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία, για επίδικες υποθέσεις και για υποθέσεις συμμόρφωσης με την εργατική 
νομοθεσία. 
 

Οι πηγές αβεβαιότητας για την Εταιρεία κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στις φερόμενες 
αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,  αφορούν: 
 
- τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας στο βαθμό που είναι πιθανό να 
προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις από μελλοντικούς φορολογικούς 
ελέγχους οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν στο παρόν στάδιο με εύλογη 
ακρίβεια. 
- τις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των ενδεχόμενων ζημιών από εκκρεμοδικίες και 
επισφάλειες. 
  
Η Διοίκηση προέβη στις παραπάνω εκτιμήσεις στη βάση της αρχής της 
συντηρητικότητας και με βάση τις γνώσεις και τις πληροφορίες που είχε η Διοίκηση του 
Ομίλου μέχρι την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 
31/12/2009. 
 

2.2.    Ενσώματα Πάγια 
Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεώς τους μείον τις σωρευμένες 
αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευμένη ζημία απομείωσης. 

 

Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει τις δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με την απόκτηση 
του παγίου.  
 

Μεταγενέστερες δαπάνες αυξάνουν την λογιστική αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνο όταν αναμένεται ότι θα προκύψουν μεγαλύτερα οικονομικά 
οφέλη απ’ αυτά που αρχικά αναμένονταν με την αρχική απόδοση του παγίου. 

 

 
Οι υπόλοιπες μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται, όταν πραγματοποιηθούν, στη 
κατάσταση αποτελεσμάτων διότι θεωρούνται κόστος επισκευών και συντήρησης. 
 

 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. 
 

Οι αποσβέσεις των υπολοίπων ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή 
μέθοδο, στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. 

 
Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων ανά κατηγορία έχει ως εξής : 
1. Πλοία συμβατικά    30 έτη 
2. Πλοία ταχύπλοα (τύπου catamaran)  15 έτη 
3. Κτίρια      60 έτη 
4. Λιμενικές εγκαταστάσεις   10 έτη 
5. Οχήματα        5 έτη 
6. Έπιπλα – Σκεύη      5 έτη 
7. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός     3 έτη 
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Η υπολειμματική αξία των πλοίων είναι το 20% της τιμής κτήσης. 
 
Για τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια δεν υπολογίζεται υπολειμματική αξία. 
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των παγίων επανεξετάζεται στο τέλος κάθε 
χρήσης. 
Δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται με σκοπό την αύξηση των αναμενόμενων 
εσόδων των πλοίων ή την προσαρμογή των πλοίων με κανονισμούς ασφαλείας και 
ασφαλούς διαχείρισης θεωρούνται ξεχωριστό πάγιο και αποσβένονται σε 5 έτη. 
Επίσης, δαπάνες που αφορούν εκτεταμένες προσθήκες και βελτιώσεις των πλοίων 
θεωρούνται ξεχωριστό πάγιο και αποσβένονται σε 5 έτη. 

 
Κατά την πώληση ενσώματων παγίων η διαφορά μεταξύ της τιμής πωλησής  τους και 
της αναπόσβεστης αξίας τους, μετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων που έχουν άμεση 
σχέση με το πάγιο, καταχωρείται ως κέρδος ή ζημία στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  
 

2.3. Άϋλα  Πάγια 
 Η Εταιρεία θεωρεί ότι η ωφέλιμη ζωή των άϋλων παγίων τα οποία κατέχει δεν είναι 

απεριόριστη. Τα άϋλα πάγια τα οποία κατέχει Η εταιρεία είναι τα εξής: 
 

         α)  Σήματα  
 Τα σήματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και 

κάθε τυχόν σωρευμένη ζημία απομείωσης. 
 
 Στο κόστος κτήσεως των σημάτων περιλαμβάνονται οι δαπάνες εκπόνησης των 

σχεδίων και οι δαπάνες που απαιτούνται για την κατοχύρωση των σημάτων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 
Η ωφέλιμη ζωή των σημάτων είναι 15 έτη και οι αποσβέσεις διενεργούνται με 
βάση τη σταθερή μέθοδο. 

 
         β)  Λογισμικά προγράμματα 
 Τα προγράμματα λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες 

αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευμένη ζημία απομείωσης. 
 
 Στο αρχικό κόστος κτήσεως περιλαμβάνονται εκτός από τις άδειες λογισμικού, οι 

δαπάνες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και ανάπτυξης του λογισμικού. 
 

 Οι δαπάνες που αυξάνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις 
αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και 
προστίθεται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. 

 
 Η ωφέλιμη ζωή του λογισμικού είναι 8 έτη και οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη 

σταθερή μέθοδο. 
 
2.4.    Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, αν και 
κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι 
απομειωμένο.  
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Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη τότε εκτιμάται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού 
στοιχείου, δηλαδή η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που 
αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από την χρήση του πάγιου στοιχείου. 
 

Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό, μεταξύ 
της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας 
λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών 
ροών.  
 

Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν.  
 

2.5.  Αποθέματα   
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσης και της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. 
 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης μειωμένη με τυχόν 
άμεσα έξοδα πώλησης. 
Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου μηνιαίου 
σταθμισμένου κόστους. 

 

2.6.    Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, εισπρακτέες σε περίοδο 
μικρότερη των 12 μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης και καταχωρούνται αρχικά 
στην εύλογη αξία τους. 
 

Μεταγενέστερα σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης, οι εμπορικές απαιτήσεις 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 
αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. 
Ζημίες απομείωσης καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι Η εταιρεία 
δεν μπορεί να εισπράξει τα ποσά τα οποία του οφείλονται. 

 

Το ποσό της πρόβλεψης που αφορά την καθυστέρηση είσπραξης είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 
ταμειακών ροών που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν. 

 

Η προεξόφληση της παραπάνω διαφοράς γίνεται με τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 
 

Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. 
 

2.7.    Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  
Τα διαθέσιμα και τα ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις 
καταθέσεις όψεως, τις καταθέσεις προθεσμίας υψηλής   ρευστοποίησης με διάρκεια ως 
τρεις μήνες καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης. 

 

2.8.    Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο αφορά τις κοινές ανώνυμες ή ονομαστικές μετοχές της εταιρείας 
και συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 
 

Τα άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού 
φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος έκδοσης από τον λογαριασμό διαφορά 
υπέρ το άρτιο. 
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Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που αποκτάται. 

 

2.9.    Διανομή μερισμάτων 
Τα πληρωτέα μερίσματα εμφανίζονται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
μητρικής εταιρείας και της εταιρείας όταν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. 

 

2.10.  Έσοδα 
Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ναύλους επιβατών, ναύλους οχημάτων, από 
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων καθώς και από τις παροχές 
τουριστικών υπηρεσιών.  Επίσης, Η εταιρεία έχει έσοδα από τόκους και μερίσματα. 

 

2.10.1.  Έσοδα από ναύλους 
Τα έσοδα από ναύλους αναγνωρίζονται : 

         α) Αν αφορούν ταξίδια γραμμών εξωτερικού, όταν ο πελάτης πραγματοποιήσει το ταξίδι. 
         β) Αν αφορούν ταξίδια γραμμών εσωτερικού όταν εκδοθεί το εισιτήριο. 

 

Η παραπάνω διαφορά στην αναγνώριση του εσόδου μεταξύ των εσόδων από ναύλους 
εσωτερικού και από ναύλους εξωτερικού υπάρχει αφ’ ενός διότι οι μεν ναύλοι που 
αφορούν εισιτήρια γραμμών εσωτερικού που εκδίδονται σε έναν συγκεκριμένο μήνα και 
θα ταξιδεύσουν σε επόμενους μήνες δεν είναι σημαντικοί σε σχέση με το συνολικό 
κύκλο εργασιών, και αφ’ ετέρου διότι το κόστος παρακολούθησης των αλλαγών στα 
εισιτήρια στο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ έκδοσης εισιτηρίων και εκτέλεσης του 
ταξιδιού για 4.500.000 εισιτήρια περίπου δεν αντισταθμίζει το πολύ μικρό όφελος που 
ίσως υπάρχει από αυτή την πληροφόρηση. 

 

2.10.2.  Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων 
Για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία απ’ ευθείας στον πελάτη τα έσοδα 
αναγνωρίζονται με την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη.  
Για τις υπηρεσίες που προσφέρει Η εταιρεία μέσω αναδόχων τα έσοδα αναγνωρίζονται 
με την έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών προς τον ανάδοχο, και αφορούν 
δεδουλευμένα έσοδα. 

 

2.10.3.  Έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και τουριστικών πακέτων 
Τα έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων αφορούν προμήθειες που η εταιρεία 
από τις αεροπορικές εταιρείες για πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και 
αναγνωρίζονται με την έκδοση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών προς αυτές και 
αφορά δεδουλευμένα έσοδα. 
 

Τα έσοδα από τουριστικά πακέτα αναγνωρίζονται με την έκδοση του κατάλληλου 
φορολογικού στοιχείου προς τον πελάτη και αφορούν δεδουλευμένα έσοδα. 

 

Όλα τα παραπάνω έσοδα αναγνωρίζονται όταν η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 
εξασφαλισμένη. 

 

2.10.4.  Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονολογικής αναλογίας με τη χρήση του 
πραγματικού συμφωνημένου επιτοκίου χωρίς να συμψηφίζεται τυχόν 
παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος. 

 

2.10.5. Έσοδα από μερίσματα 
Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο της 
εταιρείας που τα χορηγεί. 
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2.11.     Κρατικές Επιχορηγήσεις – Κρατική Υποστήριξη 
 
2.11.1.  Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία 
 Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές επιχορηγήσεις που 

έχουν ως βασικό όρο ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται  
   πρέπει να αγοράσει, ή να κατασκευάσει μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. 

 Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι: 
         α)  Η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με τους όρους που τις διέπουν. 
         β) Οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία  απεικονίζονται ως 
έσοδο επόμενων χρήσεων και καταχωρούνται με συστηματική βάση στα έσοδα κατά τη 
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

2.11.2.   Επιχορηγήσεις που αφορούν αποτελέσματα 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με αποτελέσματα καταχωρούνται με 
συστηματικό και ορθολογικό τρόπο στα έσοδα των περιόδων μέσα στις οποίες πρέπει 
να γίνει ο συσχετισμός των επιχορηγήσεων αυτών με τα αντίστοιχα κόστη. 

 

2.12.    Πληροφόρηση κατά τομέα 
Επιχειρηματικός τομέας είναι ένα διακριτό μέρος της επιχείρησης που παρέχει ένα 
προϊόν ή μία υπηρεσία ή μία ομάδα σχετιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία 
υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από αυτούς άλλων 
επιχειρηματικών τομέων. 

 
Γεωγραφικός τομέας είναι κάθε διακριτό μέρος της επιχείρησης το οποίο παρέχει 
προϊόντα ή υπηρεσίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον και το οποίο 
υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από εκείνες άλλων τομέων που 
λειτουργούν σε άλλα οικονομικά περιβάλλοντα. 

 
Η εταιρεία έχει επιχειρηματικό τομέα την επιβατηγό ναυτιλία και δραστηριοποιείται σε 
διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 
Για το λόγο αυτό προτιμάται η πληροφόρηση κατά τομέα να  πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το γεωγραφικό τομέα. 
 
Η γεωγραφική κατάτμηση της δραστηριότητας της εταιρείας για τη χρήση 2009 γίνεται 
ως εξής : 

         α)  Ελληνικές Ακτοπλοϊκές Γραμμές 
         β)  Αδριατική Θάλασσα για την περίοδο 1/1 – 19/10/2009 

 
Τα πλοία της εταιρείας εξυπηρετούν τους επιβάτες και τα Ι.Χ. οχήματα, που αποτελούν 
ουσιαστικά την τουριστική κίνηση, καθώς και τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούν την 
εμπορευματική κίνηση. 

 
Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με υψηλότερη  κίνηση 
τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη για τους μήνες Νοέμβριο έως 
Φεβρουάριο. Αντίθετα, η εμπορευματική κίνηση εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα. 
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2.13.     Έξοδα 
2.13.1.   Κόστος Δανεισμού 
 Κόστος δανεισμού είναι οι τόκοι και άλλα συναφή έξοδα που αναλαμβάνει η εταιρεία 

λόγω δανεισμού κεφαλαίων. 
Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται : 

         α)  Οι τόκοι από βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια καθώς και τόκοι από 
τραπεζικούς λογαριασμούς υπεραναλήψεων. 

         β)  Η απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων 
ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου. 

         γ)  Η απόσβεση βοηθητικού κόστους που αναλήφθηκε για την λήψη δανείων ανάλογα με 
τη διάρκεια του δανείου. 

         δ)  Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις που 
παρακολουθούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις». 

         ε) Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από λήψη δανείων σε ξένο νόμισμα εφ’ 
όσον αυτές θεωρούνται συμπληρωματικό ποσό του κόστους των τόκων. 

 

2.13.2.  Παροχές στο προσωπικό 
2.13.2.1.  Βραχυπρόθεσμες παροχές 

 Οι βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζόμενους σε χρήμα ή σε είδος καταχωρούνται 
στα έξοδα όταν είναι δουλευμένες εκτός αν οι παροχές αυτές αφορούν υπηρεσίες που 
είναι άμεσα επιρριπτέες στο κόστος κατασκευής ενός περιουσιακού στοιχείου.  
 

2.13.2.2. Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 
 Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών του ομίλου αφορά την νομική υποχρέωση για 

την καταβολή στο προσωπικό εφ’άπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε 
εργαζόμενου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας 
(projected unit credit method).  
 

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
 

2.13.3.  Μισθώσεις 
2.13.3.1.  Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις. Το ποσό με το οποίο καταχωρούνται στον ισολογισμό κατά την έναρξη 
της μίσθωσης είναι ίσο με την εύλογη αξία της μισθωμένης ιδιοκτησίας, 
ή αν η εύλογη αξία είναι χαμηλότερη από την χρηματοδοτική αξία τότε καταχωρείται με 
την παρούσα αξία των ελαχίστων καταβολών μισθωμάτων. 
 

Η μέθοδος αποσβέσεων των μισθωμένων αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων, όταν 
στο τέλος της μίσθωσης η κυριότητα παραμένει στην εταιρεία, είναι όμοια με τη μέθοδο 
που ακολουθείται για τα αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην 
επιχείρηση. Η καταχωρούμενη απόσβεση υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
τα Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» και Δ.Λ.Π. 38 «Άυλα περιουσιακά 
στοιχεία». Ισχύουν δηλαδή οι παράγραφοι 2.2. «Ενσώματα Πάγια», 2.3. «Άϋλα Πάγια» 
και 2.4. «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» του παρόντος. Όταν στο τέλος 
της μίσθωσης η κυριότητα δεν παραμένει στην εταιρεία, τότε οι αποσβέσεις 
κατανέμονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της 
ωφέλιμης ζωής του παγίου.  
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2.13.3.2.   Λειτουργικές Μισθώσεις 
Οι καταβολές μισθωμάτων βάσει μιας λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται σε βάρος 
των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το συμβόλαιο 
μίσθωσης αποκατάσταση τυχόν ζημιών που προήλθαν από την συνηθισμένη χρήση 
του μισθωμένου παγίου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τη χρήση κατά την οποία έληξε η 
μίσθωση. 
 

2.13.4. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν : 
 

         α)  Η εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση, νομική ή τεκμαιρόμενη, ως αποτέλεσμα ενός 
γεγονότος που συνέβη στο παρελθόν. 

         β)  Πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 
για το διακανονισμό της δέσμευσης. 

         γ)  Είναι δυνατό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η δέσμευση. 
 Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. 
 

 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εκροή ή η εισροή 
οικονομικού οφέλους δεν είναι πιθανή. 

 

2.13.5. Περιοδική κατανομή 
2.13.5.1.  Επιμερισμός των κοινών εσόδων και εξόδων 

  Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4.1 του παρόντος, οι ενοποιούμενες στον Όμιλο 
κοινοπραξία και διαχειρίστρια εταιρεία μεταφέρουν στις πλοιοκτήτριες εταιρίες τα έξοδα 
και τα έσοδα που πραγματοποιούν για λογαριασμό τους.  Αυτό σημαίνει ότι όταν τα 
έσοδα και τα έξοδα δεν αφορούν συγκεκριμένες πλοιοκτήτριες εταιρίες αλλά είναι κοινά 
τότε αυτά μοιράζονται βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας του κάθε πλοίου. 

 

2.13.5.2.   Περιοδική κατανομή εξόδων 
Η εταιρεία αναγνωρίζει τα έξοδα ασφαλίστρων των πλοίων και τα έξοδα της ετήσιας 
επιθεώρησης των πλοίων στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση επειδή τα 
παραπάνω έξοδα αφορούν όλο το οικονομικό έτος. 

 

2.14.  Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος   
Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο φορολογούνται τα κέρδη της 
εταιρείας, διαχωρίζουμε τα κέρδη ανάλογα με την προέλευσή τους. 

 
2.14.1.   Κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες 

Σύμφωνα με τον νόμο 27/1975 άρθρο 6, οι πλοιοκτήτριες εταιρίες πλοίων με Ελληνική 
σημαία πληρώνουν φόρο για τα πλοία τους, ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζημίες, βάσει 
των κόρων ολικής χωρητικότητας.  Ο φόρος αυτός ουσιαστικά είναι φόρος εισοδήματος 
ο οποίος αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το παραπάνω νόμο. 

 
Με την πληρωμή του παραπάνω φόρου εξαντλείται κάθε υποχρέωση που έχει σχέση 
με την φορολογία εισοδήματος από ναυτιλιακές δραστηριότητες. 
 
Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται μόνιμη διαφορά μεταξύ του λογιστικού και του 
φορολογητέου αποτελέσματος και ως εκ τούτου η διαφορά αυτή δεν λαμβάνεται υπ’ 
όψη στον υπολογισμό αναβαλλόμενης φορολογίας. 
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2.14.2.   Κέρδη από αφορολόγητα μη ναυτιλιακά έσοδα 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κέρδη από αφορολόγητα έσοδα κεφαλαίων τα 
οποία φορολογούνται όταν διανέμονται ή όταν κεφαλαιοποιούνται. Για το μέρος των 
κερδών αυτών που δεν θα διανεμηθούν, δημιουργείται φορολογητέα προσωρινή 
διαφορά οπότε αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, μέχρι την πλήρη 
διανομή των κερδών αυτών.  

 
Εξαιρούνται : 

         α)  Οι τόκοι καταθέσεων οι οποίοι φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας 
εισοδήματος και  

         β) Τα εισπρακτέα μερίσματα από ανώνυμες εταιρίες τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν 
φορολογούνται και τα οποία δεν λαμβάνονται υπ’ όψη στον υπολογισμό 
αναβαλλόμενης φορολογίας. 

 
2.14.3.   Κέρδη από μη ναυτιλιακές δραστηριότητες 

Στην περίπτωση αυτή τα κέρδη φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας 
εισοδήματος και στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος υπολογισμού αναβαλλόμενης 
φορολογίας θα γίνεται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12. 
 

2.15.  Επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος 
  Το νόμισμα λειτουργίας του Ομίλου είναι το Ευρώ. 

Οι συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με τη 
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.   
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού : 

        α)  Τα χρηματικά διαθέσιμα μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος. 
        β)  Τα μη χρηματικά στοιχεία που αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μετατρέπονται με τη 

συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας συναλλαγής. Τα στοιχεία αυτά στο τέλος της 
περιόδου μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος.  

 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τις παραπάνω περιπτώσεις 
καταχωρούνται στα έσοδα ή στα έξοδα της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από μη χρηματικά στοιχεία εταιρειών 
εξωτερικού αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 
 

2.16. Χρηματοοικονομικά μέσα 
Τα βασικά χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας είναι : 
 

         α)  Τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις. 
 
Επειδή τα παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα είναι βραχυπρόθεσμης φύσεως, η 
διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ταυτίζεται με την αξία στην οποία 
εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. 

 

         β)  Δάνεια τραπεζών 
 Η εταιρεία σε περιόδους σταθερής πορείας των επιτοκίων θεωρεί ότι τα συμφωνηθέντα 

επιτόκια των αντληθέντων δανείων ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της 
αγοράς και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής 
της αξίας στην οποία εμφανίζονται οι υποχρεώσεις αυτές στα βιβλία της εταιρείας. 
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Αντίθετα σε περιόδους συχνών μεταβολών στα επιτόκια, η εταιρεία προσαρμόζει την 
αξία των δανείων σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια.  

 

         γ)  Ομολογιακά Δάνεια 
 Τα ομολογιακά δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος που είναι η πραγματική αξία 

του ληφθέντος ανταλλάγματος συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων έκδοσης. 
Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει του πραγματικού 
επιτοκίου. 

 

 Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού, καθαρό από σχετικά έξοδα, και της 
εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

 

         δ)  Χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνου 
 Σε περίπτωση που η εταιρεία χρησιμοποιήσει χρηματοοικονομικά μέσα για 

αντιστάθμιση κινδύνου, αποτιμά στο τέλος κάθε περιόδου την εύλογη αξία του μέσου 
αυτού και καταχωρεί αναλόγως στα αποτελέσματα ή στην καθαρή θέση την διαφορά, η 
οποία προκύπτει από την αρχική καταχώρηση.  Για το κάθε μέσο κρίνεται εάν η σχέση 
αντιστάθμισης είναι εύλογης αξίας ή ταμιακών ροών. 

 

2.17.   Κέρδη ανά μετοχή 
 

Για τον υπολογισμό των βασικών κερδών ανά μετοχή που αναλογεί στους κοινούς 
μετόχους χρησιμοποιείται κλάσμα το οποίο στον μεν αριθμητή περιλαμβάνει το καθαρό 
κέρδος ή ζημία της περιόδου από την συνεχιζόμενη εκμετάλλευση μετά την αφαίρεση 
των προνομιούχων μερισμάτων αν υπάρχουν, στον δε παρανομαστή, το σταθμισμένο 
μέσο αριθμό των κοινών μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 
περιόδου. 
 

Για τον υπολογισμό των κερδών ανά μετοχή των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, ο αριθμητής του κλάσματος περιλαμβάνει το κέρδος ή τη ζημία που 
αναλογεί σε επίπεδο Ομίλου στη μητρική μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων 
μειοψηφίας, στον δε παρανομαστή το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών 
που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 

2.18.    Αλλαγές στις λογιστικές αρχές κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή  Ένωση και που  η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη 
σύνταξη  των οικονομικών καταστάσεων που καλύπτουν τη χρήση που έληξε την 
31/12/2009. Τα παρακάτω ΔΠΧΑ, τροποποιήσεις καθώς και νέες διερμηνείες είχαν για 
πρώτη φορά εφαρμογή κατά τη χρήση 2009: 

 

2.18.1. Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η εταιρεία υιοθέτησε το αναθεωρημένο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονομικών 
Καταστάσεων» (αναθεώρηση 2007) στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις και 
εφαρμόσθηκε αναδρομικά. Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην 
ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από 
συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες (π.χ. μερίσματα, 
αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεματικά 
μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην 
ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων. 
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Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, 
μέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που 
απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. 
Οι νέες απαιτήσεις από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 1 έχουν εφαρμογή και στο    ΔΛΠ 8 
«Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». 

 

Η εταιρεία προέβη σε υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων» καθώς και του Δ.Π.Χ.Α. 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά 
τομέα».  Η εφαρμογή των ανωτέρω προτύπων συνιστά αναδρομική εφαρμογή μιας 
λογιστικής πολιτικής η οποία όμως δεν επιφέρει καμία διαφοροποίηση στα μεγέθη των 
οικονομικών καταστάσεων των προηγούμενων χρήσεων και ως εκ τούτου έχει 
παραληφθεί η δημοσίευση τρίτης συγκριτικής στήλης στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης. 

    
2.18.2. Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα». 

Η εταιρεία υιοθέτησε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά 
τομέα». Το πρότυπο έχει εφαρμοσθεί αναδρομικά με προσαρμογή δηλαδή στους 
λογαριασμούς και την παρουσίαση των στοιχείων του 2008.  
 

Κατά συνέπεια τα συγκριτικά στοιχεία του 2008 που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις διαφέρουν από αυτά που είχαν δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις 
της χρήσης που έληξε την 31/12/2008. 
 

Παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο με 
τον οποίο η εταιρεία αναγνωρίζει τους λειτουργικούς της τομείς για τον σκοπό της 
παροχής πληροφόρησης, ο Όμιλος πλέον παρουσιάζει τα αποτελέσματα του εκάστοτε 
τομέα με βάση τα στοιχεία που έχει και χρησιμοποιεί η Διοίκηση για σκοπούς 
εσωτερικής πληροφόρησης. Οι κυριότερη αλλαγή συνοψίζεται ως εξής: 

 

Τα αποτελέσματα κάθε τομέα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσματα κάθε  
ξεχωριστού τομέα πληροφόρησης. Στα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων δεν 
περιλαμβάνονται, το χρηματοοικονομικό κόστος και τα χρηματοοικονομικά έσοδα, 
περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από επενδύσεις στο μετοχικό 
κεφάλαιο εταιρειών, καθώς και τα αποτελέσματα από φόρους και από διακοπείσες 
δραστηριότητες. 

              
Στη σημείωση 5.1. πραγματοποιείται περαιτέρω πληροφόρηση που αφορά στην 
αναγνώριση των λειτουργικών τομέων της επιχείρησης και των ακολουθούμενων. 

 

2.18.3. ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για Χρηματοοικονομικά 
Μέσα»  

Η εταιρεία επίσης υιοθέτησε το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 7 με ημερομηνία εφαρμογής από 
01/01/2009. Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7 εισάγει πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με 
την εύλογη αξία και τροποποιεί τις γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον κίνδυνο 
ρευστότητας. Σε σχέση με την εύλογη αξία, η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση 
μιας ιεραρχίας τριών επιπέδων για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναγνωρίζονται 
στην εύλογη αξία, καθώς επίσης και συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις σχετικά με 
οποιεσδήποτε μεταφορές μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας και λεπτομερείς 
γνωστοποιήσεις σε σχέση με το επίπεδο τρία.  



Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2009 

30 
  

 
 

Επιπρόσθετα, τροποποιούνται οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για τον κίνδυνο 
ρευστότητας σε σχέση με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και τα στοιχεία του 
ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ρευστότητας. Οι συγκριτικές 
πληροφορίες δεν απαιτείται να παρουσιαστούν  καθώς αυτό δεν προβλέπεται  στις 
μεταβατικές διατάξεις της τροποποίησης.  
 

Η εταιρεία επίσης υιοθέτησε το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Βελτιώσεις 
στις Γνωστοποιήσεις για Χρηματοοικονομικά Μέσα »  που είναι σε ισχύει από την 1 
Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7 εισάγει πρόσθετες γνωστοποιήσεις 
σχετικά με την εύλογη αξία και τροποποιεί τις γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον 
κίνδυνο ρευστότητας. Σε σχέση με την εύλογη αξία, η τροποποίηση απαιτεί τη 
γνωστοποίηση μιας ιεραρχίας τριών επιπέδων για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία, καθώς επίσης και συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις 
σχετικά με οποιεσδήποτε μεταφορές μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας και 
λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σε σχέση με το επίπεδο τρία. Επιπρόσθετα, 
τροποποιούνται οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για τον κίνδυνο ρευστότητας σε 
σχέση με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και τα στοιχεία του ενεργητικού που 
χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ρευστότητας. Οι συγκριτικές πληροφορίες δεν 
απαιτείται να παρουσιαστούν  καθώς αυτό δεν προβλέπεται  στις μεταβατικές διατάξεις 
της τροποποίησης.  
 

2.18.4. Υιοθέτηση των Ετήσιων Βελτιώσεων του 2008 

Το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (ΔΣΛΠ) προχώρησε μέσα στο 2009 στην 
έκδοση «Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
2008» στα πλαίσια της διαδικασίας βελτίωσης των ΔΠΧΑ και περιλαμβάνει μια σειρά 
μικρών τροποποιήσεων σε διάφορα πρότυπα οι οποίες πραγματοποιούνται 
προκειμένου να επιτευχθεί ο ακριβέστερος προσδιορισμός κανόνων και να 
απαλειφθούν τυχόν ασυνέπειες μεταξύ των προτύπων.  
Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την τρέχουσα 
περίοδο και δεν έχουν σημαντική επίπτωση στον Όμιλο.  
 

2.19. Επιπλέον τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος 
το 2009 αλλά δεν έχουν εφαρμογή στον Όμιλο. 

2.19.1. ΕΔΔΠΧΑ 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 

Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν 
προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή 
υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτης 
μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή 
προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά δύνανται να εφαρμόζονται από την 
επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο μέρος. Η Διερμηνεία 13 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα 
award credits προγραμμάτων πιστότητας πελατών που μία επιχείρηση μπορεί να 
χορηγεί στους πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. Η  ΕΔΔΠΧΑ 13 
εφαρμόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2008.  
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2.19.2. Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 23 « Κόστος Δανεισμού» 

Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο 
του κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου 
στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα 
σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. 
Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισμού σαν 
μέρος του κόστους του παγίου. 
Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού 
που σχετίζονται με πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που 
κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες συστηματικά ακόμη και αν 
χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για 
χρήση ή πώληση. 
 
Η μέχρι τώρα εφαρμοζόμενη πολιτική αφορούσε στην άμεση επιβάρυνση των 
αποτελεσμάτων χρήσης με το σύνολο των χρηματοοικονομικών εξόδων. 

 

 
Η αλλαγή στον τρόπο της λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης των εξόδων αυτών 
επηρεάζει κατά βάση την χρονική στιγμή της αναγνώρισης του εξόδου όπως και τον 
τρόπο παρουσίασης του εξόδου αυτού (χρηματοοικονομικό κόστος έναντι 
αποσβέσεων).  
 
 
 

2.19.3. ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Τροποποίηση του 
ΔΛΠ 39 για ενσωματωμένα παράγωγα σε περιπτώσεις αναταξινόμισης 
χρηματοοικονομικών μέσων   

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 απαιτεί οι επιχειρήσεις να εκτιμούν εάν χρειάζεται να 
διαχωρίζουν ένα ενσωματωμένο παράγωγο από ένα υβριδικό χρηματοοικονομικό μέσω 
στις περιπτώσεις αναταξινόμησης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 
που αποτιμάται στην εύλογη αξία του.  

 

 
2.19.4. ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – 

Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις.  

Η αναθεώρηση του προτύπου διευκρινίζει ότι ως προϋποθέσεις κατοχύρωσης 
θεωρούνται μόνο οι προϋποθέσεις υπηρεσίας και οι προϋποθέσεις αποδοτικότητας, 
ενώ οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της 
εύλογης αξίας των σχετικών παροχών κατά την ημερομηνία παραχώρησης.  

 

Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009.  
 

 

2.19.5. ΔΛΠ 32 - (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 
(Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» - Χρηματοοικονομικά 
Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή “puttable” μέσο).   
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Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από 
τον κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να 
καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση 
στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών αναφορικά με τα 
«puttable» μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η ανωτέρω τροποποίηση 
εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2009. Ο Όμιλος εκτιμά ότι τα Πρότυπα και οι διερμηνείες αυτές δεν έχουν 
εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του.  
Στην σημείωση 1.1.2 παρουσιάζονται συνοπτικά τα Πρότυπα και οι Διερμηνείες που θα 
υιοθετήσει ο Όμιλος σε μεταγενέστερες περιόδους. 
 
 

2.19.6. Τροποποίηση του ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις», 
του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» όσον αφορά το κόστος κτήσης συμμετοχών 
σε θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρίες και υιοθέτηση του 
αναθεωρημένου ΔΛΠ 28: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός 
χειρισμός για επενδύσεις σε συγγενείς».  

Με την παρούσα τροποποίηση, το κόστος κτήσης συμμετοχών σε θυγατρικές και 
συγγενείς εταιρίες και σε κοινοπραξίες, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρίας, δεν επηρεάζεται πλέον από διανομές κερδών που είχαν σχηματισθεί πριν την 
ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχών. Οι εν λόγω διανομές θα καταχωρούνται 
πλέον στα αποτελέσματα ως έσοδα από  
μερίσματα. Με την τροποποίηση αυτή επήλθαν επίσης αλλαγές στο ΔΛΠ 36 – 
Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού, στο οποίο προστέθηκαν ενδείξεις για την 
απομείωση συμμετοχών, με βάση την επίπτωση στην καθαρή θέση των εταιριών λόγω 
της διανομής μερισμάτων στις επενδύουσες σε αυτές εταιρίες. Σε ότι αφορά τις 
επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η διαδικασία συντάξεως των εν λόγω 
καταστάσεων, δίνονται εναλλακτικοί τρόποι προσδιορισμού του κόστους κτήσεως 
συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε κοινοπραξίες, με βάση την 
εύλογη αξία των συμμετοχών ή τη λογιστική αξία που αυτές είχαν με το προηγούμενα 
λογιστικά πρότυπα. Σε προηγούμενες χρήσεις, λόγω της απουσίας συγκεκριμένων 
απαιτήσεων από τα Πρότυπα, οι αυξήσεις στη συμμετοχή των θυγατρικών είχαν τον ίδιο 
λογιστικό χειρισμό όπως και στην εξαγορά των θυγατρικών με αναγνώριση υπεραξίας 
όπου ήταν απαραίτητο. Η επίδραση από τη μείωση μιας συμμετοχής σε θυγατρική που 
δεν περιέκλειε απώλεια ελέγχου, αναγνωριζόταν στα αποτελέσματα της περιόδου που 
πραγματοποιούνταν.  
 

Σύμφωνα, με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 27 όλες οι αυξήσεις και οι μειώσεις συμμετοχών 
σε θυγατρικές εταιρείες, αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια με καμία 
επίδραση στην υπεραξία και στα αποτελέσματα της περιόδου. Σε περίπτωση απώλειας 
του ελέγχου μιας θυγατρικής ως αποτέλεσμα μιας συναλλαγής, το αναθεωρημένο 
πρότυπο απαιτεί  ο Όμιλος να προχωρήσει στην αποαναγνώριση όλων των στοιχείων 
του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των μη ελεγχουσών συμμετοχών, στην 
τρέχουσα αξία τους.  

 

Οποιοδήποτε δικαίωμα παραμένει στην πρώην θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, 
αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου της 
θυγατρικής.  
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Κέρδος ή Ζημιά από την απώλεια του ελέγχου αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της 
περιόδου ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων, αν υπάρχουν τέτοιες, και των 
προσαρμογών. 

 

2.20. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν 
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί πρόωρα από την επιχείρηση  

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες 
διερμηνείες για τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν δημοσιευθεί από το ΔΣΛΠ και έχουν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ, τα οποία όμως δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες 
οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες ο όμιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει. 

 
 

2.20.1. Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του 
αναθεωρημένου ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός 
χειρισμός για επενδύσεις σε θυγατρικές» 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό 
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας 
υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται 
η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές 
περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την 
αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος 
(“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί 
συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να 
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει 
το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία 
καθώς και από την απώλεια του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω 
προτύπων θα εφαρμοστούν μελλοντικά και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και 
συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας. 
Το αναθεωρημένα πρότυπα αναμένεται να επηρεάσουν τη λογιστική αντιμετώπιση 
συνενώσεων επιχειρήσεων μελλοντικών περιόδων, ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιμηθεί 
όταν αυτές οι συνενώσεις πραγματοποιηθούν και εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. Νωρίτερα εφαρμογή της 
Διερμηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις 
Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης.  
 
 
 

2.20.2. ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Τροποποίηση του 
ΔΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης  

 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και πιο 
συγκεκριμένα τον πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου 
στοιχείου.  
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται 
να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
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2.20.3 ΔΛΠ 32- (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόμηση 
Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε Μετοχές. 

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο ΔΛΠ 
32 με σκοπό την ταξινόμηση κάποιων δικαιωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς 
μετοχών (που αναφέρονται μαζί ως «δικαιώματα (rights)») ως συμμετοχικούς τίτλους. Η 
τροποποίηση είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 
1η Φεβρουαρίου 2010. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 
 
 

2.20.4  ΕΔΔΠΧΑ 15: Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  

Σκοπός της Διερμηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τα ακόλουθα δύο 
ζητήματα: 
 

 Αν οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 
11 ή του ΔΛΠ 18. 

 Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συμφωνίες 
κατασκευής ακινήτων. 

Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των 
σχετιζόμενων με αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή 
ακινήτων είτε απευθείας είτε μέσω υπεργολάβων. 
 

Οι συμφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Διερμηνείας 15 είναι οι 
συμφωνίες κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του 
είδους οι συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή 
υπηρεσιών. 

 

Η ΕΔΔΠΧΑ 15 «Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009. Αλλαγές στις λογιστικές 
πολίτικές αναγνωρίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΔΛΠ 8. Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 636/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΑ 15, το αργότερο από 
την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους τους που αρχίζει μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2009. 

 

2.20.5 ΕΔΔΠΧΑ 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του 
Εξωτερικού 

Οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού μπορεί να κατέχονται 
άμεσα από μία μητρική επιχείρηση ή έμμεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της 
Διερμηνείας 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη φύση των αντισταθμιζόμενων 
κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο για το οποίο 
έχει προσδιοριστεί σε μία σχέση αντιστάθμισης, και το ποια ποσά πρέπει να 
ανακατατάσσονται από ίδια Κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογές 
ανακατάταξης, με τη διάθεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εξωτερικού 
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Η Διερμηνεία 16 εφαρμόζεται από μία επιχείρηση, η οποία αντισταθμίζει τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο που προέρχεται από μία καθαρή επένδυση σε επιχειρηματική 
δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να καλύψει τις προϋποθέσεις της λογιστική 
αντιστάθμισης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται μόνο σε 
αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, 
ενώ δεν έχει εφαρμογή σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθμισης, όπως για 
παράδειγμα για αντισταθμίσεις εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών. 
 
Η ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα 
του Εξωτερικού» εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 01 Οκτώβρη 2008. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 460/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες 
εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΑ 16, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου 
οικονομικού έτους τους που αρχίζει μετά τις 30 Ιουνίου 2009. 

 

2.20.6. ΕΔΔΠΧΑ 17: Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 

Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να 
διανείμει στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να 
αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα. 
Σκοπός της Διερμηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία 
επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα μετρά 
καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας 
των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων 
μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα πληρωτέα.  
 

Η Διερμηνεία 17 «Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» 
εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/07/2009. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1142/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες 
εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΑ 17, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου 
τους οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 31 Οκτωβρίου 2009. Νωρίτερη εφαρμογή 
της Διερμηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις 
Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να 
εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το ΔΛΠ 27 (όπως τροποποιήθηκε 
τον Μάιο του 2008) και το ΔΠΧΑ 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα Διερμηνεία). 

Η αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας δεν επιτρέπεται. Η διερμηνεία δεν είναι 
εφαρμόσιμη στον Όμιλο. 

2.20.7 ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 

Η Διερμηνεία 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. 
Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ σχετικά με τις 
συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα πελάτη της μέρος 
ενσώματων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό τον οποίο η 
επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει μέρος 
ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή 
αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού. 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα 
οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας 
εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή τη παροχή 
αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα).  
 
Η Διερμηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισμός του 
ενσώματου παγίου, την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον 
προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για 
τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και τον 
τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών που 
λαμβάνονται από τους πελάτες.  

 
Η ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρμόζεται από τις 
επιχειρήσεις για τέτοιου είδους μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 
01/07/2009. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1164/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρμόζουν την 
ΕΔΔΠΧΑ 18, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου τους οικονομικού 
έτους που αρχίζει μετά τις 31 Οκτωβρίου 2009.Η διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στον 
Όμιλο. 

 
2.21. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν 

έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

 

Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, 
τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις 
παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

 

2.21.1. ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 

Το ΔΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Χρηματοοικονομικά μέσα 
αναγνώριση και αποτίμηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για 
ετήσιες οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 9 
αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ΔΛΠ 39. Τα 
βασικά στάδια έχουν ως εξής: 
 

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση 
2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης 
3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης 
 

Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη διακοπή 
αναγνώρισης. 
 

Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιμετώπιση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση προσέγγιση για την ταξινόμησή τους. Κατά 
το νέο πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  
α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, και 
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β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο 
ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων). 
Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – σημαίνει ότι 
θα απαιτείται μόνο ένα μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, 
μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 
 
Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς 
αναμένεται να υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα από το 
επιχειρηματικό μοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της. 
 

 

2.21.2. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»  

Το ΔΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με τις 
συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα 
τωρινά προγράμματα πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους δεν 
επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του 
ΔΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. Οι τροποποιήσεις 
στο ΔΠΧΑ εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2010. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 
2.21.3. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για 

Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά 
Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην 
επιμέτρηση στοιχείων του ενεργητικού στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και 
μισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρμόσιμη στις 
εργασίες του Ομίλου. 
 

2.21.4. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες Εξαιρέσεις από 
τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που 
Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά  

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη 
φορά από την υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα: 
Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για τον 
Όμιλο. 

 
2.21.5. ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)»   

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών και 
επιχειρείται μείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα 
μέρη του δημοσίου.  
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Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να 
γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα 
συνδεδεμένα μέρη δημοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του 
συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των 
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των 
δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

 

Η τροποποίηση αυτή, η οποία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
έχει υποχρεωτική εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εφαρμογή του 
αναθεωρημένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις. 

 

2.21.6. ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) - «Προπληρωμές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων»  

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να 
αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές 
προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου να καλύψει τις 
ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011. Η διερμηνεία δεν 
είναι εφαρμόσιμη στον Όμιλο. 

 

2.21.7. ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση  Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών 
Τίτλων 

Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν 
οι όροι μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο 
επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα  εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον 
πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  
Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως  ανταλλαγές «χρεωστικών – 
συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους 
αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. 
Πριν από τη δημοσίευση της ΕΔΔΠΧΑ 19, υπήρχε σημαντική ποικιλομορφία στη 
λογιστική αντιμετώπιση αυτών των συναλλαγών. Η νέα Διερμηνεία εφαρμόζεται για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010, και επιτρέπεται η 
πρόωρη υιοθέτηση. 
Η Διερμηνεία 19 αφορά μόνο τη λογιστική του οφειλέτη σε τέτοιες ανταλλαγές. Δεν έχει 
εφαρμογή όταν η πιστωτής είναι επίσης άμεσος ή έμμεσος μέτοχος και ενεργεί υπό την 
ιδιότητά του, ή όταν ο πιστωτής και η οντότητα ελέγχονται από το ίδιο μέρος ή μέρη 
πριν και μετά την συναλλαγή και η ουσία της συναλλαγής περιλαμβάνει διανομής 
κεφαλαίου από ή στην οντότητα. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εξοφλούνται 
μέσω έκδοσης συμμετοχικών τίτλων σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης  είναι επίσης εκτός πεδίου εφαρμογής της 
Διερμηνείας. 
Η Διερμηνεία 19 απαιτεί από τον οφειλέτη να αντιμετωπίζει λογιστικά την 
χρηματοοικονομική υποχρέωση που έχει εξοφληθεί με συμμετοχικούς τίτλους ως εξής: 
• η έκδοση συμμετοχικών τίτλων στον οφειλέτη για εξόφληση μίας χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης ή ενός τμήματος μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης είναι η ανταλλαγή 
που καταβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 41 του ΔΛΠ 39 η οντότητα επιμετρά 
τους συμμετοχικούς τίτλους που εκδίδονται στην εύλογη αξία, εκτός εάν δεν μπορεί να 
επιμετρηθεί αξιόπιστα.  
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• εάν η εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, τότε 
χρησιμοποιείται η εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που έχει 
εξοφληθεί. 
• η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που 
εξοφλείται και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιουλίου 2010.  

 
2.21.8. Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 

Κατά το 2009 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ για το 
2009 –μια σειρά προσαρμογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων 
βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη 
επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου 
μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες προσαρμογές έχουν 
ημερομηνία έναρξης ισχύος για τις ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2010 ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται.  
 
Ο Όμιλος δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες 
νωρίτερα. 
 
Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που 
ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την εφαρμογή των ανωτέρω 
Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα.  

 

 
3.     Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
3.1.  Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς 

(απρόβλεπτες διακυμάνσεις ισοτιμιών και επιτοκίων) και πιστωτικό κίνδυνο.  Γι’ αυτό το 
λόγο επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων μέσω 
ενός προγράμματος διαχείρισης κινδύνων. 

 
 Η διαχείριση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση, αποτίμηση και 

αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.  Δεν αποτελεί πολιτική της εταιρείας 
η εκτέλεση συναλλαγών κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 
 Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι κυρίως καταθέσεις 

σε τράπεζες, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, δάνεια, συμφωνίες επαναγοράς, 
χρηματοδοτικές μισθώσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.  
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3.1.1      Συναλλαγματικός κίνδυνος  
 Το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας είναι το Ευρώ.   
  

 

EUR USD GBP Λοιπά EUR USD GBP Λοιπά

Ονομαστικά ποσά

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία (σε χιλ. €)
1.560 1 6 16 3.878 1 18 1

Χρημ/κές υποχρεώσεις (σε χιλ. €) 0 0 0 0 0 0 0 0

Βραχυχρόνια έκθεση  1.560  1  6  16  3.878  1  18  1 

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  -  -  -  -  -  -  -  - 

Χρημ/κές υποχρεώσεις  -  -  -  -  -  -  -  - 

Μακροχρόνια έκθεση  -  -  -  -  -  -  -  - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31/12/2009 31/12/2008

 
 
 

Ο παρακάνω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης 
καθώς και των ιδίων κεφαλαίων στην περίπτωση που μεταβληθεί η ισοτιμία κατά +/- 
10% σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τις χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις και τη συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου Αμερικής και Ευρώ / 
Λίρας Ηνωμένου Βασιλείου.  

 
 

10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10%

 

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (σε χιλ. €) 0 0 1 (1) 0 0 2 (2)

Καθαρή Θέση (σε χιλ. €) 0 0 1 (1) 0 0 2 (2)

Μεταβλητή

31/12/2009 31/12/2008

GBPUSD

Μεταβλητή Μεταβλητή

USD GBP

Μεταβλητή

 
 3.1.2.  Πιστωτικός κίνδυνος 
 Η Εταιρεία έχει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών. 
  
 Σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από άλλες χρηματοοικονομικές 

απαιτήσεις, η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο προκύπτει από αθέτηση 
του αντισυμβαλλόμενου σε μια μέγιστη έκθεση όμοια με αυτή του τρέχοντος 
λογαριασμού των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων. 

 
 Η Εταιρεία έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριμένους όρους πιστωτικής πολιτικής 

για όλες τις κατηγορίες των πελατών του. 
 
 Επίσης η Εταιρεία με σκοπό την καλύτερη εξασφάλιση του έχει λάβει εγγυητικές 

επιστολές τραπέζης από τους μεγαλύτερους κεντρικούς πράκτορες έκδοσης εισιτηρίων. 
 

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία(μέσα) τα οποία την ημερομηνία του 
Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 
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31/12/2009 31/12/2008

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο   

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 1.584 3.899

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 69.184 43.130

Σύνολο 70.768 47.029

 

 
 
 Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς 

πιστωτικούς κινδύνους διότι η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν έχει σημαντική συγκέντρωση 
απαιτήσεων σε κάποιους πελάτες εκτός την ATTICA PREMIUM Α.Ε. η οποία είναι κατά 
100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, καθώς και από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ 
ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ & ΣΙΑ οι οποίες ενοποιούνται μαζί με την Εταιρεία στον όμιλο ATTICA 
GROUP και ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέμα πιστωτικού κινδύνου.  

  
 Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θεωρείται αμελητέος, 

δεδομένου ότι αντισυμβαλόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες.  
 
 Τα υπόλοιπα των εμπορικών απαιτήσεων που είναι μεν σε καθυστέρηση αλλά δεν 

έχουν απομειωθεί, αφορούν κατά κύριο λόγο απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

31/12/2009 31/12/2008
91 - 180 ημέρες 3.146 4.124
181 - 360 ημέρες   
> 360 ημέρες
Σύνολο 3.146 4.124

 
3.1.3.  Κίνδυνος ρευστότητας 
 Η Εταιρεία παρακολουθεί το κίνδυνο ρευστότητας μελετώντας προσεκτικά την 

ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων. 
 

 Ο αντικειμενικός σκοπός της Εταιρείας είναι να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ της 
συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής 
ικανότητας του Ομίλου η οποία είναι πάρα πολύ καλή. 

                  
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τη λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 
εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και 2008 με βάση τις συμβατικές μη 
προεξοφλημένες  πληρωμές και δεν συμπεριλαμβάνει τα προς πώληση πάγια ή τις 
διακοπείσες δραστηριότητες όταν υπάρχουν. 
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Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 50.000 80.810

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 148 148 263
Εμπορικές υποχρεώσεις 9.904
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.618
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 6.250 6.250
Παράγωγα χρημ/κά μέσα     
Σύνολο 23.920 6.398 50.263 80.810

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός   50.000 91.640

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 178 178 609  
Εμπορικές υποχρεώσεις 11.306    
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.932    
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 6.250 6.250   
Παράγωγα χρημ/κά μέσα     
Σύνολο 22.666 6.428 50.609 91.640

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2009

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2008

 
     

3.1.4.    Κίνδυνος Διακύμανσης Επιτοκίων 
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον 
τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. (βλ. 
σημείωση 5.17). 
Η πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στον κίνδυνο 
επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.  
 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης 
καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του 
+1% ή –1%. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε 
σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 

 

 

Ανάλυση ευαισθησίας

1% -1% 1% -1%

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (1.439) 1.439 (1.551) 1.551
Καθαρή Θέση (1.439) 1.439 (1.551) 1.551

31/12/2009 31/12/2008

Μεταβλητή Μεταβλητή

  
 

3.1.5.     Διαχείριση Κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της 

ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει τις 
αποδόσεις για τους μετόχους και τα οφέλη των λοιπών μερών τα οποία σχετίζονται με 
την Εταιρεία και να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει 
μείωση του κόστους κεφαλαίου. 
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 Για να διασφαλίσει ή να προσαρμόσει τη σωστή διαχείριση κεφαλαίου, η Εταιρεία, 
κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, μπορεί να μεταβάλει την μερισματική 
πολιτική, να εκδώσει νέες μετοχές ή να προβεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων.  
Καμία αλλαγή δεν έγινε στους στόχους, τις πολιτικές ή διαδικασίες κατά την διάρκεια 
των ετών που έληξαν 31/12/2009 και 31/12/2008. 

 
Η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια με βάση το συντελεστή μόχλευσης.  Ο εν λόγω 
συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά 
απασχολούμενα κεφάλαια.  Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο 
δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 
δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και 
ταμειακά ισοδύναμα» μείον «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση». 
Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως 
εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.  Σκοπός της Εταιρείας είναι η 
βελτιστοποίηση των κεφαλαίων μέσω της σωστής διαχείρισης των πόρων της. 
 

 

Το 2009 όπως και το 2008, η στρατηγική της Εταιρείας ήταν να διατηρήσει το 
συντελεστή μόχλευσης μεταξύ 20%-45%.  Οι συντελεστές μόχλευσης στις 
31Δεκεμβρίου 2009 και 2008 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 

 
31/12/2009 31/12/2008

Σύνολο δανεισμού 143.868 155.104
Μείον:Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 1.584 3.899
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση   
Καθαρός δανεισμός 142.284 151.205
Ίδια κεφάλαια 262.442 262.210
     
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 404.726 413.415
Συντελεστής μόχλευσης 35% 37%  

 
3.1.6.     Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Καυσίμων 
 Η Εταιρεία, καθώς και το σύνολο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον 

ναυτιλιακό κλάδο, επηρεάζονται σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των 
καυσίμων. Επισημαίνεται ότι το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών είναι 
το σημαντικότερο λειτουργικό κόστος, αντιπροσωπεύει δε για τη χρήση 2009 το 45% 
περίπου των λειτουργικών εξόδων.  

   Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης 
καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή των τιμών των καυσίμων κατά Ευρώ 
10 ανά μετρικό τόνο σε ετήσια βάση. 

 
Αύξηση/(μείωση)     

της τιμής
Επίδραση στα 

κέρδη προ φόρων 
Επίδραση στη 
καθαρή θέση

+/- €10 / μετρικό τόνο -/+ 1.389 -/+ 1.389
  

3.1.7.     Ανταγωνισμός  
      Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε γραμμές όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.   
 Παρατίθεται πίνακας στον οποίο περιέχονται οι γραμμές με έντονο ανταγωνισμό στις 

οποίες δραστηριοποιήθηκε η Εταιρεία το 2009 καθώς και οι σπουδαιότεροι 
ανταγωνιστές. 
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ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Πάτρα - Μπάρι Agoudimos Lines / Endeavor Lines / Ventouris Ferries 
Πειραιάς - Κυκλάδες Hellenic Seaways / NEL Lines /Anek Lines
Ραφήνα - Κυκλάδες Hellenic Seaways / Agoudimos Lines / Fast Ferries 
Πειραιάς - Δωδεκάνησα Anek Lines
Πειραιάς - Κρήτη Minoan Lines / Anek Lines  

 
3.2. Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζεται από τις δημοσιευμένες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού. 
 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς 
για τα δε χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης. 
 

Η ονομαστική αξία των εμπορικών απαιτήσεων μετά τις προβλέψεις που τις αφορούν 
προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους. 

 

4. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών 
4.1. Διεταιρικές συναλλαγές 
         α)  Η Εταιρεία για την καλύτερη οργάνωση των πωλήσεων της έχει συνάψει σύμβαση και 

συμμετέχει στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ & ΣΙΑ.   
 

Επίσης η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με την διαχειρίστρια BLUE STAR FERRIES 
S.A. για τα πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού. 

 

H παραπάνω κοινοπραξία καθώς και η διαχειρίστρια μεταφέρει στο τέλος κάθε μήνα τα 
έσοδα και τα έξοδα στην εταιρεία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διεταιρικές 
συναλλαγές οι οποίες σε επίπεδο Ομίλου ATTICA απαλείφονται. 

 

         β) Η ATTICA PREMIUM Α.Ε., θυγατρική κατά 100% της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, 
είναι βάσει συμφωνητικού πράκτορας πωλήσεων εισιτηρίων για την BLUE STAR 
FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 

 Για τις πωλήσεις αυτές η παραπάνω εταιρεία λαμβάνει προμήθειες οι οποίες 
δημιουργούν διεταιρικές συναλλαγές. 
 

Τα διεταιρικά υπόλοιπα την 31/12/2009 της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
BLUE STAR FERRIES S.A. 4.119
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD 10
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES 26.946
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ. & ΣΙΑ 15.865
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ & ΣΙΑ 49.501
ΣΥΝΟΛΟ 92.312 4.129

 

Η τιμολόγηση των συναλλαγών της εταιρείας ATTICA PREMIUM A.E. με τις άλλες 
εταιρίες του Ομίλου ΑTTICA έγινε με όρους αγοράς. 

 
4.1.1. Διεταιρικές    συναλλαγές   με   τις  άλλες   εταιρείες   του   Ομίλου   MARFIN   
              INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 
από προς

ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ Α.Ε. 7.176 75 402  
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 22 7
HELLENIC CATERING Α.Ε. 9 7
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 80 2
SINGULARLOGIC INTEGRATOR A.E. 17
SINGULARLOGIC A.E. 131 22

7.176 334 402 38

 
4.1.2. Διεταιρικές συναλλαγές με τον Όμιλο MARFIN POPULAR BANK   
 

 

31η 
Δεκεμβρίου 

2009 

  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.567 
  
  
  
Χρηματοοικονομικά έσοδα 76 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  1 

  
4.1.3.    Συμμετοχές  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της BLUE STAR FERRIES  
             ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. στο  Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών  

α) Ο Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος, κ. Χαράλαμπος Πασχάλης συμμετέχει με την 
ίδια ιδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας ATTICA A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.  
  
β) Ο Αντιπρόεδορς κ. Πέτρος Βέττας συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των 
εταιρειών του Ομίλου  και επίσης είναι Πρόεδρος στις εταιρείες SIVET HOLDING INC 
και BARIBA CORPORATION και Μέλος Δ.Σ. στην εταιρεία CAPES INVESTMENT 
CORPORATION. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν επιχειρηματική ή άλλη σχέση με τον 
Όμιλο. 
  

γ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος  κ. Μιχάλης Σακέλλης  συμμετέχει στα Διοικητικά 
Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου.   
 

δ) Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος  κ. Σπύρος Πασχάλης συμμετέχει στα Διοικητικά 
Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου. 

 

4.2.  Εγγυήσεις 
Η μητρική εταιρεία ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ έχει δώσει εγγυήσεις προς τις 
δανείστριες τράπεζες για την αποληρωμή των δανείων των πλοίων της BLUE STAR 
FERRIES N.A.E. ύψους € 200.000 χιλ. 
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4.3. Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 

31/12/2009 31/12/2008
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 1.413 1.517
Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης
Αμοιβές Δ.Σ. 135 183
Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους
Σύνολο 1.548 1.700

31/12/2009 31/12/2008
Aριθμός Βασικών Διευθυντικών Στελεχών 6 6

Βασικά διευθυντικά στελέχη είναι εκείνα τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον 
σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας, άμεσα ή 
έμμεσα και συμπεριλαμβάνουν κάθε διευθυντή (είτε εκτελεστικό είτε όχι) της οικονομικής οντότητας 
αυτής.

 
5.  Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων  

Τα μεγέθη της περιόδου 1/1-31/12/2009 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα 
αντίστοιχα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου διότι το πλοίο BLUE STAR 1 
δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της Βόρειας Θάλασσας για όλη την αντίστοιχη περίοδο 
του 2008, ενώ στην παρούσα περίοδο δραστηριοποιείται στην Ελληνική ακτοπλοΐα και 
συγκεκριμένα στη γραμμή της Δωδεκανήσου.  
 
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία από 1/7-31/12/2008 δραστηριοποιείται με 
τρία επιπλέον πλοία, ήτοι τα πλοία BLUE HORIZON, DIAGORAS και SUPERFERRY 
II τα οποία αγόρασε στη λογιστική της αξία από την BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. η 
οποία απορροφήθηκε από την ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 

 

5.1.    Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων 
Η Εταιρεία έχει επιλέξει η πληροφόρηση κατά τομέα να πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τον γεωγραφικό τομέα. 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις Ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές, στις γραμμές της 
Αδριατικής. Τα πλοία της Εταιρείας εξυπηρετούν τους επιβάτες και τα Ι.Χ. οχήματα, 
που αποτελούν ουσιαστικά την τουριστική κίνηση, καθώς και τα φορτηγά αυτοκίνητα 
που διακινούν την εμπορευματική κίνηση. 

 

Εποχικότητα Δραστηριοτήτων 
Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με υψηλότερη  κίνηση 
τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη για τους μήνες Νοέμβριο έως 
Φεβρουάριο.  Αντίθετα, η εμπορευματική κίνηση εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα. 

 

Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την περίοδο 1/1 
– 31/12/09 έχουν ως εξής : 
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Γεωγραφικός Τομέας
Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα

Σύνολο

Ναύλοι 137.892 15.043 152.935
Πωλήσεις επί των πλοίων 8.619 1.983 10.602
Τουριστικές υπηρεσίες(ενδοτομεακή πώληση) 0
Απαλειφές ενδοτομεακών πωλήσεων 0
Σύνολο κύκλου εργασιών 146.511 17.026 163.537

Λειτουργικά έξοδα πλοίων -96.419 -13.826 -110.245
Έξοδα Διοκησης & Διάθεσης -25.384 -3.446 -28.830
Αλλα έσοδα/έξοδα 884 14 898
Λειτουργικό αποτέλεσμα 25.592 -232 25.360

Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -5.830 -400 -6.230
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 38.359 1.045 39.404
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων 19.761 -632 19.129
Φόρος εισοδήματος -98 -16 -114
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 19.663 -648 19.015
Περιουσιακά Στοιχεία  
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου 213.103 102.796 315.899

Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 665 0 665
Μεταδρομολόγηση πλοίων 102.796 -102.796 0
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 0
Περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση 0
Αποσβέσεις - Απομιώσεις πλοίων περιόδου -13.492 -13.492
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 31/12 303.072 0 303.072
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες  ακινητοποιήσεις 2.275
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου 303.072 0 305.347
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 143.868 143.868

Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα 162.701   
Ευρώπη 836   
Τρίτες Χώρες
Σύνολο ναύλων & τουριστικων υπηρεσιων 163.537  

1/1-31/12/2009

 
Στα έσοδα από ναύλους εσωτερικού συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για εκτέλεση 
δρομολογίων γραμμών Δημόσιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,  
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνολικού ύψους € 8.817 χιλ. για την περίοδο 1/1-
31/12/2009 και € 4.831 χιλ. για την περίοδο 1/1-31/12/2008. 
Δεν υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των τομέων.   
Ως πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται οι αξίες των πλοίων που 
δραστηριοποιούνται σε κάθε γεωγραφικό τομέα. 
 
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την χρήση 1/1-
31/12/08 έχουν ως εξής: 
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Γεωγραφικός Τομέας
Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα

Βόρεια 
Θάλασσα

Σύνολο

 
Έσοδα από ναύλους 113.772 11.946 16.718 142.436
Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων 8.635 1.643 1.127 11.405
Έσοδα από τουριστικές υπηρεσίες     
Σύνολο κύκλου εργασιών 122.407 13.589 17.845 153.841

 
Μικτά κέρδη 43.107 4.786 1.435 49.328
Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -6.694 -743 -1.733 -9.170  
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,   
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων  34.944 3.880 868 39.692
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων 19.396 2.153 -3.228 18.321
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 19.367 2.150 -3.243 18.274

 
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου 202.673 86.833 289.506
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα 
περίοδο 18.358 19.879 38.237
Αλλαγή δρομολόγησης πλοίων 84.553 -84.553 0
Πωλήσεις πλοίων   
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου -7.928 -1.636 -2.280 -11.844
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 31/12 213.103 102.796 0 315.899 
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες 
Δανειακές υποχρεώσεις 98.918 56.186 0 155.104

 

1/1-31/12/2008

 

5.2. Κόστος Πωληθέντων – Έξοδα Διοίκησης – Έξοδα Διάθεσης 
Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων των εξόδων διοίκησης 
και των εσόδων διάθεσης ανά κατηγορία εξόδου όπως αυτά εμφανίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31/12  2009 και 2008. 
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Κόστος 
Πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης

Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο
Κόστος 

Πωληθέντων
Έξοδα 

διοίκησης
Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο

Συνταξιοδοτικές παροχές 195 195 53  53
Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους 30.247 7.787 38.034 23.192 4.262 27.454
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 634 634 1.750 1.750
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 13.492 316 13.808 11.845 109 11.954
Αποσβέσεις ασώματων παγίων 237 237 247 247
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 421 421 336 336
Παροχές τρίτων 49 49 43 43
Έξοδα τηλεπικοινωνιών 69 69 47 47
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 477 477 349 349
Καύσιμα - Λιπαντικά 40.964 40.964 44.863 44.863
Προβλέψεις 1.087 1.087
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0 0
Ασφάλιστρα 1.888 7 1.895 1.403 4 1.407
Έπισκευές και συντηρήσεις 14.960 294 15.254 12.870 568 13.438
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 1.786 1.786 2.003 2.003
Προμήθειες πωλήσεων 14.758 14.758 13.654 13.654
Έξοδα λιμένων 5.351 5.351 6.392 6.392
Δωρεές 58
Λοιπά έξοδα 872 341 1.213 809 618 1.427
Έξοδα μεταφοράς 40 40 53 53
Αναλώσιμα 2.709 37 2.746 2.198 2.198
Σύνολο 110.245 10.859 17.972 139.018 104.513 6.880 16.275 127.668

 

31/12/2009 31/12/08

 

Η επίδραση της μεταβολής της τιμής των ναυτιλιακών καυσίμων στα αποτελέσματα της 
Εταιρείας όσο και ο τρόπος αντιμετώπισης του κινδύνου αυτού εμφανίζεται στη 
παράγραφο 3.1.6. 

 

5.3. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης           
Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση για τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ανά κατηγορία 
εσόδου όπως αυτά εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που 
έληξε 31/12  2009 και 2008. 

 

 
31/12/2009 31/12/2008

Έσοδα από ενοίκια 89
Έσοδα από Επιδοτήσεις 26
Αποζημιώσεις 181 53
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις 628 1.240
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης από διακοπείσες δραστηριότητες  
Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 898 1.319

 

 

 

5.4. Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 
      Στο λογαριασμό «Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα» περιλαμβάνει τις  
            παρακάτω κατηγορίες. 

 
31/12/2009 31/12/2008

Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 225 77

Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές -69 -237

Σύνολο λοιπών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 156 -160

 

 
 

 Συναλλαγματικές διαφορές 
Οι συναλλαγματικές διαφορές δημιουργήθηκαν από την αποτίμηση, την 31/12/2009, 
των υπολοίπων των διαθεσίμων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο 
νόμισμα. 
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5.5.     Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 

 

31/12/2009 31/12/2008

Tόκοι Ομολογιακού Δανείου δανείου 4.602 8.734

Τόκοι προεξοφλητικού επιτοκίου δανείων 1.670

Τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων 43 6

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

55 18

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών 35 6

Λοιποί τόκοι έξοδα 60 262

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 6.466 9.026

 

 
 

5.6.     Χρηματοοικονομικά έσοδα 
 

 31/12/2009 31/12/2008

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 81 16

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 81 16

 

 

5.7. Φόροι εισοδήματος 
Η φορολόγηση των κερδών της Εταιρείας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και για το λόγο 
αυτό πιστεύουμε ότι η παρακάτω ανάλυση δίνει μια καλύτερη απεικόνιση των φόρων. 

 

 
31/12/2009 31/12/2008

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 46 0
Φόρος διανομής κερδών 43 0
Φόρος Ν. 27/75 25 47
Σύνολο 114 47

 

 
Η σύγκριση των ετήσιων συντελεστών φορολόγησης δεν είναι δυνατή, διότι όπως 
εξηγείται και στην παράγραφο 2.14. ο φόρος εισοδήματος εξαρτάται από το ύψος των 
μη ναυτιλιακών κερδών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί διαφορετικούς συντελεστές 
απόσβεσης από εκείνους που ορίζει η φορολογική νομοθεσία. Η διαφοροποίηση αυτή 
δεν δημιουργεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση λόγω του γεγονότος 
ότι οι σπουδαιότερες εταιρίες του ομίλου είναι αμιγώς ναυτιλιακές εταιρίες. 

 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007. 
 

5.8.       Ενσώματα πάγια 
Επί των πλοίων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας Ευρώ 200.000 χιλ.  
περίπου για εξασφάλιση των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. 
 

Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης της αξίας των ενσώματων παγίων. 
 

Η ανάλυση των αποσβέσεων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.   
31/12/2009 31/12/2008

Αποσβέσεις πλοίων 13.492 11.845
Αποσβέσεις κόστους    
διοίκησης 553 356
Σύνολο 14.045 12.200
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ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Πλοία Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Πλοία Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2008 340.463   29 668  341.160

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -50.937   0 -637  -51.574

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2008 289.526    29 31  289.586

Προσθήκες 38.219  986  8 516 472 40.201
Πωλήσεις /αποσύρσεις         
Αποσβέσεις περιόδου -11.845  -42  -9 -58  -11.954
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων         
Λογιστική Αξία την 31/12/2008 378.682  986  37 1.184 472 381.361
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -62.782  -42  -9 -695 0 -63.528

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2008 315.900  944  28 489 472 317.833

Πλοία Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2009 378.682  986  37 1.184 472 381.361
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -62.782  -42  -9 -695 0 -63.528

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009 315.900 944  28 489  317.833

Προσθήκες 665  7  123 528 1.323

Πωλήσεις /αποσύρσεις         
Αποσβέσεις περιόδου -13.492  -146  -158  -13.796
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων         
Λογιστική Αξία την 31/12/2009 379.347  993  37 1.307 528 382.684
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -76.274  -188  -9 -853 0 -77.324

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009 303.073  805  28 453 528 305.360
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5.9.        Άϋλα Πάγια 

Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης της αξίας των Άϋλων Παγίων. 
 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικά 
Προγράμματα

Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2008 1.938 1.938
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -1.477 -1.477
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2008 461 461
Προσθήκες 780 780
Πωλήσεις /αποσύρσεις  
Αποσβέσεις περιόδου -247 -247
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων  
Λογιστική Αξία την 31/12/2008 2.718 2.718
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -1.724 -1.724
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2008 994 994

Λογισμικά 
Προγράμματα

Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2009 2.718 2.718
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -1.724 -1.724
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009 994 994
Προσθήκες 184 184
Πωλήσεις /αποσύρσεις  
Αποσβέσεις περιόδου -237 -237
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων  
Λογιστική Αξία την 31/12/2009 2.902 2.902
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -1.961 -1.961
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009 941 941

 
Στα άϋλα πάγια της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται : 

 

   Τα λογισμικά  προγράμματα,  στα  οποία  συμπεριλαμβάνεται  το  κόστος  των   
συστημάτων   κρατήσεων   εισιτηρίων,   καθώς  και   το  κόστος  της  αγοράς  και  
 ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της εταιρείας.  
 
Οι σπουδαιότερες χρηματοδοτικές μισθώσεις που έχει συνάψει η εταιρεία 
αφορούν τα ενσώματα πάγια. Όσον αφορά τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία κατέχονται με χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο 
την αγορά λογισμικών προγραμμάτων. 
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5.10. Αποθέματα 

Ο λογαριασμός «Αποθέματα» περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες: 
 

31/12/2009 31/12/2008

Εμπορεύματα 83 160
Πρώτες Ύλες και λοιπά αναλώσιμα 611 556
Καύσιμα και λιπαντικά 1.116 867

Καθαρή Λογιστική Αξία 1.810 1.583

 
 

Για τα παραπάνω αποθέματα δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης. 
 

5.11.    Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
Ο λογαριασμός «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 

31/12/2009 31/12/2008

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 72.973 32.236

Επιταγές Εισπρακτέες 5 8.048

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 3.969 1.517

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 69.008 38.767

Προκαταβολές σε προμηθευτές 176 1.059

Σύνολα 69.184 39.826

 

 
Η εταιρεία αναγνώρισε κατά την περίοδο 1/1-31/12/2009 ζημία € 1.055 χιλ. για 
πρόβλεψη επισφαλειών. Η ζημία έχει συμπεριληφθεί στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων της παρούσας περιόδου. 

     
 

Η πιστωτική πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά τις απαιτήσεις από πελάτες έχει 
ως εξής: 
Ελληνική Ακτοπλοΐα  
α) Τα εισιτήρια επιβατών, Ι.Χ. οχημάτων εξοφλούνται εντός 2 μηνών από την 
ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών (τελευταία ημερομηνία κάθε μήνα). 
β) Τα εισιτήρια που αφορούν φορτηγά αυτοκίνητα εξοφλούνται εντός 2 ή 4 
μηνών από την ημέρα έκδοσης των παραστατικών (τελευταία ημερομηνία κάθε 
μήνα). 
Η παραπάνω πολιτική ισχύει τόσο για τους πράκτορες του εσωτερικού όσο και 
για τους πράκτορες του εξωτερικού. 

 
Αδριατική  
α) Τα εισιτήρια επιβατών και Ι.Χ. οχημάτων εξοφλούνται εντός 2 μηνών από τους 
πράκτορες του εξωτερικού και εντός 3 μηνών από τους πράκτορες του 
εσωτερικού. 

 

β) Τα εισιτήρια φορτηγών αυτοκινήτων εξοφλούνται εντός 2 μηνών από τους 
πράκτορες του εξωτερικού και εντός 4 μηνών από τους πράκτορες του 
εσωτερικού από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών. 
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Για τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την λήξη 
της περιόδου. Η εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό και για το λόγο αυτό ο πιστωτικός κίνδυνος είναι πολύ μικρός.  
Οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.1.2. 

 
5.12. Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

Ο λογαριασμός «Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» περιλαμβάνει τις  
παρακάτω κατηγορίες. 

31/12/2009 31/12/2008

Χρεώστες Διάφοροι 824 1.096

Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές 10 17

Λοιπές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 27.023 59.091

Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό 28 27

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0

Προπληρωθέντα έξοδα 10.881 7.681

Απαιτήσεις από ασφαλιστές 0 4

Λοιπές Απαιτήσεις 6.795 2.160

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 45.562 70.076

  
 
5.13. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 

Ο λογαριασμός «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 
 

31/12/2009 31/12/2008

Μετρητά στο ταμείο 5 28

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 1.579 3.871

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 1.584 3.899

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 1.560 3.878
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο νόμισμα 23 21
Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 1.584 3.899

 
 

 
Για τους κινδύνους που αφορούν τα  ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο 
νόμισμα βλ. παρ. 3.1.1.  
Για την ανάλυση του κινδύνου ρευστότητας βλ. παρ. 3.1.3. 
Η Εταιρεία κατέβαλε εντός της παρούσας περιόδου το ποσό των € 12.500 χιλ. 
για την εξόφληση των δόσεων των δανείων των πλοίων. 

 Επίσης η Εταιρεία κατέβαλε την ίδια περίοδο το ποσό των € 450 χιλ. για την 
εξόφληση των χρηματοδοτικών μισθώσεων, καθώς και το ποσό των € 18.784 
χιλ. ως μέρισμα χρήσης 2008. 

    Δεν υφίσταται λόγος αποτίμησης των διαθεσίμων στην εύλογη αξία. 
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5.14.      Μετοχικό Κεφάλαιο – Αποθεματικά 

α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 229.325 χιλ. και 
διαιρείται σε 78.267.985 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 
έκαστη. 

 
Αριθμός 
μετοχών

Ονομαστική 
αξία

Σύνολο

Υπόλοιπα την 01/01/2008 78.267.985 2,93 229.325
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 31/12/2008 78.267.985 2,93 229.325
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο 0 0 0
Υπόλοιπα την 31/12/2009 78.267.985 2,93 229.325

 
β) Αποθεματικά 
Ως πίνακας Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Τακτικό 
αποθεματικο

Λοιπά 
αποθεματικά

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2008 2.219 -1.199 1.020
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον
Συναλλαγματικές διαφορές
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2008 2.219 -1.199 1.020

Τακτικό 
αποθεματικο

Λοιπά 
αποθεματικά

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2009 2.219 -1.199 1.020
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον 685 685
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2009 2.904 -1.199 1.705

 

5.15.     Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
  Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν τα αφορολόγητα και τα   
  ειδικώς   φορολογηθέντα   αποθεματικά   τα  οποία  θα  φορολογηθούν  όταν   
  διανεμηθούν. 

 

5.16.    Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Αφορούν προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. 
Η εταιρεία έχει την νομική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ 
άπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την 
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.   
Η ανωτέρω υποχρέωση είναι πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με 
το Δ.Λ.Π. 19. Οι παραδοχές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη 
παροχών προσωπικού είναι οι ακόλουθες: 

2009 2008
Επιτόκιο προεξόφλησης 6,10% 5,60%
Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος για τις περιόδους που παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις 6,10% 5,60%

Αναμενόμενο ποσοστό μισθολογικών αυξήσεων 4,00% 4,00%

Αναλογία εργαζομένων που επιλέγουν πρόωρη 
συνταξιοδότηση - -

 
Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής: 
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Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

31/12/2009 31/12/2008

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 582 643
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης - -
Σύνολο 582 643

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι :

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 61 61 451 451
Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 55 55 18 18
Ζημιές(κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις -177 -177 -14 -14
Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων -61 0 -61 455 0 455

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό είναι:

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισµένων 
παροχών που είναι πλήρως μη χρηµατοδοτούµενες 582 - 582 643 - 643

582 - 582 643 - 643
Καθαρή υποχρέωση για συντάξεις στον 
ισολογισμό 582 - 582 643 - 643

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα προγράμματα παροχών έχουν ως εξής :

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 643 643 188 188
Κόστος απασχόλησης 61 61 451 451
Κόστος τόκων 55 55 18 18
Αναλογιστικά ζηµιές / (κέρδη) -177 -177 -14 -14
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 582 0 582 643 0 643

31/12/2009 31/12/2008

31/12/2009 31/12/2008

31/12/2009 31/12/2008

 
 
5.17.      Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 

Ανάλυση υπολοίπων μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. 
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Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2009 31/12/2008
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 263 609
Δάνεια με εξασφαλίσεις
Ομολογιακά δάνεια 143.310 154.140
Μείον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη 
χρήση

-12.500 -12.500

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 131.073 142.249

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2009 31/12/2008
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 295 355
Δάνεια με εξασφαλίσεις
Πλέον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη 
χρήση

12.500 12.500

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 12.795 12.855

 

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2009
Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης

Δάνεια με 
εξασφαλίσεις

Ομολογιακά 
δάνεια

Δανειακές 
Υποχρεώσεις

Εως 1 έτους 295 12.500 12.795
Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 263 130.810 131.073
Άνω των 5 ετών 0 0

558 0 143.310 143.868

  

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2008
Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης

Δάνεια με 
εξασφαλίσεις

Ομολογιακά 
δάνεια

Δανειακές 
Υποχρεώσεις

Εως 1 έτους 355 12.500 12.855
Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 609 50.000 50.609
Άνω των 5 ετών 91.640 91.640

964 0 154.140 155.104

31/12/2009
€

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 3,99%
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις -

31/12/2008
€

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 4,32%
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις -

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

Ελάχιστες 
μελλοντικές 
καταβολές

Παρούσα αξία 
ελάχιστων 
μελλοντικών 
καταβολών

Ελάχιστες 
μελλοντικές 
καταβολές

Παρούσα αξία 
ελάχιστων 
μελλοντικών 
καταβολών

Εως 1 έτους 311 295 404 355
Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 268 263 636 609
Άνω των 5 ετών 0 0 0 0

Σύνολο Ελάχιστων μελλοντικών καταβολών 579 558 1.040 964

Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα -21 0 -76 0

Σύνολο παρούσας αξίας ελάχιστων μελλοντικών 
καταβολών

558 558 964 964

31/12/2009 31/12/2008
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Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις που 
πλησιάζουν στη λήξη τους και εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή 
τους. 
Όλα τα δάνεια είναι σε Ευρώ. Τα ομολογιακά δάνεια παρουσιάζονται 
προεξοφλημένα.   
Το πραγματικό σταθμισμένο επιτόκιο των χρηματοδοτικών μισθώσεων είναι 
euribor πλέον 2.37%.    
Το ύψος των χρηματοδοτικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσματα για την περίοδο 1/1-31/12/2009, ανέρχεται στο ποσό των € 
177 χιλ.  
Το ύψος των λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσματα της παρούσας περιόδου ανέρχεται στο ποσό των € 477 χιλ. 

 

Τα συμφωνητικά των λειτουργικών μισθώσεων αφορούν ενοίκια γραφείων τα 
οποία έχουν συναφθεί με όρους αγοράς. 

 
5.18. Προμηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις 

Ο λογαριασμός «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 
 31/12/2009 31/12/2008

Προμηθευτές 9.846 9.689

Προκαταβολές πελατών 58 1.603

Σύνολο 9.904 11.292

 
 

 

5.19.      Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 
Ο λογαριασμός «Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι» περιλαμβάνει τις παρακάτω 
κατηγορίες. 
 31/12/2009 31/12/2008

Φόρος εισοδήματος   

Πρόβλεψη για έξοδο φόρου από ανέλεγκτες χρήσεις 0 10

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου   

Σύνολο 0 10
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5.20. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Ο λογαριασμός «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 
 31/12/2009 31/12/2008

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 4.207 14

Έσοδα επόμενης περιόδου - Επιχορηγήσεις 300

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 753 1.389

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους 1.147 919

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 1.103 1.138

Δεδουλευμένα έξοδα 408 1.176

Λοιπές υποχρεώσεις 0 0

Σύνολο 7.618 4.936

 
 

6.        Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
     α) Εμπράγματα βάρη 

Όπως αναφέρεται και στη παράγραφο 5.8. επί των πλοίων του Ομίλου 
έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας € 200.000 χιλ. για εξασφάλιση των 
ενυπόθηκων δανείων. 
β) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 εκκρεμούν αγωγές έναντι της Εταιρείας που 
αφορούν εργατικά, αστικά, ναυτιλιακά θέματα τα οποία αναμένεται ότι δεν θα 
έχουν σημαντική επίδραση καθώς η πλειοψηφία των υποθέσεων αυτών 
καλύπτεται από ασφαλιστικές εταιρίες.  
Δεν υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές έναντι της μητρικής εταιρείας   
γ) Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις (βλ. παρ. 5.7 «Φόρος Εισοδήματος»).   
δ) Δοθείσες Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της 
Εταιρείας και ήταν σε ισχύ στις 31/12/2009 και στις 31/12/2008. 
 

31/12/2009 31/12/2008
Εγγυήσεις
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 1.245 500
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή δανεισμού 0 0
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή εμπορικών υποχρεώσεων 70 382
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων 0 0
Εγγυήσεις για την συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς 12 189
Άλλες εγγυήσεις 0 0

Σύνολο εγγυήσεων 1.327 1.072

 
ε) Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των δεσμεύσεων της Εταιρείας. 
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31/12/2009 31/12/2008

Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους 295 355

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 263 609

Άνω των  5 ετών   

 
 

 

7.           Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
Από τα τέλη Απριλίου 2010 το πλοίο Blue Horizon δραστηριοποιείται στη 
γραμμή Πειραιάς - Χανιά -Πειραιάς. 
 

8.           Προτεινόμενο  Μέρισμα 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την από 19η Μαρτίου 2010 απόφαση 
του θα εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη 
διανομή μερίσματος ύψους € 0,07 ανά μετοχή για τη χρήση 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2010 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ                      Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ                          Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
        ΤΟΥ Δ.Σ.                                                       ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                      ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                   

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ.ΠΑΣΧΑΛΗΣ      ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ          ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ            ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ             ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ 

          Α.Δ.Τ. ΑΒ275083                     Α.Δ.Τ. ΑΕ024063      Α.Δ.Τ.  Χ643597                       Α.Δ.Τ.  ΑΒ 215327                           Α.Δ.Τ. Ν 255869 
                             A.M. O.E.E. 32210 Α’ ΤΑΞΗΣ 

 


	BSF_ethsiaoikonomikiekthesi01.01-31.12.11
	BSF_NAE_FS01.01-31.12.10
	BS-NAE-ECON-  01.01-31.12.09

