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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.)»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανωνύμου εταιρείας «ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.)», που αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 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 Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση
του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσί-
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ασης των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 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.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (6) της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και ειδικότερα στο
γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας είναι αρνητικό κατά 5,9 εκατ. ευρώ, η κεφαλαιακή επάρκεια της είναι επιδεινούμενη και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/20,
ενώ παράλληλα υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το προσωπικό και τρίτους. Τα παραπάνω γεγονότα υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα της εταιρείας να
συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. Στη σημείωση (6) της ετήσιας οικονομικής έκθεσης αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη διοίκηση για τη διασφάλιση της ομαλής
συνέχισης της δραστηριότητας της. Στη Γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα
αυτό.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920.
Ηράκλειο, 18 Μαρτίου 2016
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13 101
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Ι. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ’ όψη σας τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και την παρούσα
έκθεση για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα µε το άρθρο 136 του
Κ.Ν.2190/1920.

1. Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2015
Σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία της κλειόμενης χρήσεως σημειώνουμε τα εξής :
-

Τα έσοδα της χρήσης 2015 ανήλθαν σε € 7.387.340,06 έναντι € 5.640.948,18 τη χρήση 2014
παρουσιάζοντας αύξηση 31%.

-

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες € 828.583,12 € έναντι € 1.661.243,30 τη χρήση 2014. Η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων οφείλεται, κυρίως, στο μειωμένο κόστος καυσίμων ως
συνέπεια της σημαντικής πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου.

2. Χρηματοοικονομική Θέση
Οι σημαντικοί χρηματοοικονομικοί και ποσοτικοί δείκτες για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής
θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας είναι οι εξής:
Βασικοί Δείκτες
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρ. υποχρεώσεις
Κύκλος Εργασιών/ Αναπόσβεστη Αξία Πλοίων
Αναπόσβεστη Αξία Πλοίων / Αγοραία Αξία Πλοίων
EBITDA
Κεφάλαιο κίνησης
Επιχορηγήσεις / Κύκλο Εργασιών
Κόστος Καυσίμων και λιπαντικών / Κύκλος Εργασιών

31/12/2015
0,30
2,40
0,88
-828.583,12
-5.899.276,05
61,66%
28,76%

31/12/2014
0,24
1,94
0,55
-1.661.243,30
-4.633.568,50
64,70%
36,00%
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3. Επενδυτικό Πρόγραμμα
Στο βραχυχρόνιο πρόγραμμα επενδύσεων της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται επενδύσεις.
4. Δραστηριότητα
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον μόνο με το Ε/Γ –Ο/Γ πλοίο «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» στις γραμμές δημόσιας υπηρεσίας:


Πειραιάς-Κύθηρα-Καστέλι-Πειραιάς



Πειραιάς-Κύθηρα-Αντικύθηρα-Καστέλι-Πειραιάς



Καστέλι-Αντικύθηρα-Κύθηρα-Γύθειο



Γύθειο-Κύθηρα-Αντικύθηρα-Καστέλι



Καλαμάτα-Κύθηρα-Καστέλι

Η πώληση του πλοίου «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο της χρήσης 2015 και από την τελική
εκκαθάριση προέκυψε επιπλέον ζημία ποσού € 186.786,51 που καταχωρήθηκε στα επενδυτικά αποτελέσματα της χρήσης.
5. Βασικοί Στόχοι της Διοίκησης
Βασικός στόχος της διοίκησης για τη χρήση 2016 είναι η αποδοτικότερη δραστηριοποίηση του πλοίου
της Εταιρείας σε επιδοτούμενες γραμμές στο πλαίσιο των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας.

Οι οικονομικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 36 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 17.3.2016.
Παρακαλούμε του κύριους Μετόχους όπως εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.

17 Μαρτίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κυριάκος Μπαδιερίτης
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ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων)

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

Πλοία
Λοιπά πάγια
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

7
7
8

3.076.196,65
960,40
2.450,71
3.079.607,76

2.912.552,21
1.200,40
2.450,71
2.916.203,32

Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Χρηματικά Διαθέσιμα
Χρηματ/κά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελ.
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

9
10
13
11
12

96.004,57
470.395,45
116.229,58
750.843,00
1.080.555,06

95.363,41
174.256,87
40.974,17
10.175,00
1.839.790,44

7

0,00

2.179.840,01

2.514.027,66

2.160.559,89

5.593.635,42

7.256.603,22

5.414.654,36
902.220,12
270.440,37
(9.755.821,51 )
(3.168.506,66 )

5.414.654,36
902.220,12
270.440,37
(8.653.984,07 )
(2.066.669,22 )

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

19

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων

14
15

6.956,47
341.881,90
348.838,37

7.422,14
341.881,90
349.304,04

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων

17
16
18

2.647.123,08
316.401,75
5.449.778,88
8.413.303,71

3.859.719,42
486.451,53
4.627.797,45
8.973.968,40

Σύνολο υποχρεώσεων

8.762.142,08

9.323.272,44

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5.593.635,42

7.256.603,22

20
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Σημ.

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωληθέντων
Μικτά κέρδη

21
24

7.387.340,06
7.152.490,91
234.849,15

5.640.948,18
5.231.432,50
409.515,68

Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Άλλα έξοδα
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων

25
26
27
28

78.438,21
(621.115,86)
(153.796,71)
(367.197,91)

95.132,81
(604.636,83)
(138.507,69)
(1.427.773,59)

(828.823,12)

(1.666.269,62)

Επενδυτικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

30
29
29

(196.118,51)
40.956,40
(116.178,39)
(1.100.163,62)

(1.901.602,40)
31.302,27
(195.814,99)
(3.732.384,74)

Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

(3.352,48)
(1.103.516,10)

(2.543,14)
(3.734.927,88)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων (Α) + (Β)

1.678,66
(1.101.837,44)

(914,87)
(3.735.842,75)

3.242.308
(0,3403)

3.242.308
(1,1519)

(828.583,12)

(1.661.243,30)

Αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή σε €

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

31
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπο την 01/01/2014
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα χρήσης
Υπόλοιπο την 31/12/2014
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα χρήσης
Υπόλοιπο την 31/12/2015

Μετοχικό
Υπέρ το
κεφάλαιο
άρτιο
5.414.654,36 902.220,12

Αποθεματικά
270.440,37

Αποτελέσματα
εις νέο
(4.918.141,33)

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
1.669.173,52

5.414.654,36 902.220,12

270.440,37

(3.735.842,75) (3.735.842,75)
(8.653.984,08) (2.066.669,23)

5.414.654,36 902.220,12

270.440,37

(1.101.837,44) (1.101.837,44)
(9.755.821,52) (3.168.506,67)
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έμμεση μέθοδος
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Απομειώσεις στοιχείων ενεργητικού
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί
τόκοι)
Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών )
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση συμμετοχών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Σημ.
1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

(1.100.163,62)

(3.732.384,74)

240,00
1.213,00
18.706,70
0,00
196.118,51

5.026,32
39.150,86
25.754,58
1.901.602,40
0,00

56.515,29

138.758,14

(827.370,12)

(1.622.092,44)

(641,16)
463.096,80
1.583.731,89
1.218.817,41

210.189,16
(371.958,19)
1.021.766,94
(762.094,53)

(89.681,62)
(3.352,48)

(170.060,41)
(2.543,14)

(α)

1.125.783,31

(934.698,08)

11
7
29

(750.000,00)
(163.644,45)
0,00
33.166,33

0,00
(11.346,06)
2.000.000,00
31.302,27

(β)

(880.478,12)

2.019.956,21

16

(170.049,78)

(1.048.508,39)

(γ)

(170.049,78)

(1.048.508,39)

75.255,41

36.749,74

40.974,17

4.224,43

116.229,58

40.974,17

23
14

30
29
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ΙΙΙ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
( Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις)

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Εταιρεία «ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.)» ιδρύθηκε το έτος 1993 και
δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας εκτελώντας δρομολόγια στο εσωτερικό της
χώρας. Έχει τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και είναι εγκατεστημένη στα Χανιά, στη λεωφόρο Καραμανλή 148, στο Δήμο Χανίων της Κρήτης.

Η Λ.Α.Ν.Ε. είναι θυγατρική της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ LINES) η έδρα
της οποίας είναι ο δήμος Χανίων και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν για τις ανάγκες και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές της
Μητρικής ΑΝΕΚ Α.Ε. και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λ.Α.Ν.Ε την 17η Μαρτίου 2016.

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αφορούν τη χρήση 1.1 - 31.12.2015, και
έχουν συνταχθεί: α) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως
αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισμού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και β) με βάση
την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τα αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου που αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της 31.12.2015, είναι συνεπείς με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2014.
Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων
και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας. Οι περιοχές που εμπεριέχουν
μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 3.
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Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern basis). Η αρχή αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η εταιρεία θα έχει στη διάθεση της τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ώστε να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητες της τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες.

2.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές
2.2.1

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή μεταγενέστερα.
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2015)
Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ
3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και
ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014)
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/07/2014)
Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμο-
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γών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων,
ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13:
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται,
ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη.
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016):
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2016)
Το IASB προχώρησε το Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα
που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης,
ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην
ενδιάμεση οικονομική αναφορά.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού
λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

____________________________________________________________________
Ετήσια Οικονομική Πληροφόρηση
31 Δεκεμβρίου 2015 – Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (13) από (36)

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους
Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

2.2.2

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα
οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:
ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμογή για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού
μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την
εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2016)
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2017)
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2018)
ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)

____________________________________________________________________
Ετήσια Οικονομική Πληροφόρηση
31 Δεκεμβρίου 2015 – Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (14) από (36)

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις
της αν και δεν αναμένεται καμία ουσιώδη επίδραση.

2.3 Πληροφόρηση κατά τομέα
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 που αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 ως τομείς μιας οικονομικής οντότητας προδιαγράφονται αυτοί που εξετάζονται εσωτερικά από τη διοίκηση ως σημαντικοί στα πλαίσια αξιολόγησης
τομεακών αποδόσεων και κινδύνων. Η Εταιρεία έχει επιχειρηματικό τομέα την επιβατηγό ναυτιλία
στις Ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές, οι δραστηριότητές της διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα,
είναι ομοιογενείς και θεωρούνται ως ένας τομέας.

2.4 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της εταιρείας είναι το ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα λογιστικοποιούνται αρχικά βάσει της ισοτιμίας (ευρώ προς ξένο νόμισμα) της ημερομηνίας της
συναλλαγής. Τα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα μεταφράζονται
στο λειτουργικό νόμισμα βάσει της ισοτιμίας που ισχύει κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. Οι συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.

2.5 Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην
εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορεί να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια
αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου.
Έσοδα από ναύλους (εισιτήρια ή ναυλώσεις πλοίων): Τα έσοδα από εισιτήρια αναγνωρίζονται στη
χρονική στιγμή κατά την οποία οι επιβάτες/οχήματα πραγματοποιούν το ταξίδι (ταξιδεύσαντα εισιτήρια). Τα έσοδα από ναυλώσεις πλοίων αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με υπηρεσίες που θα παρασχεθούν σε μεταγενέστερη
χρήση (εισιτήρια εκδοθέντα και μη ταξιδεύσαντα), αναγνωρίζονται σε μεταβατικό λογαριασμό υποχρέωσης (έσοδα επομένων χρήσεων) και μεταφέρονται στα έσοδα της περιόδου κατά την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Οι κρατικές επιδοτήσεις άγονων γραμμών αναγνωρίζονται επίσης με βάση την
αρχή του δεδουλευμένου κατά την περίοδο που αφορούν, περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών.
Έσοδα από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών επί των πλοίων (έσοδα on board) αναγνωρίζονται κατά τη στιγμή της πώλησης ή της παροχής της υπηρεσίας όπου εκδίδονται και οι σχετικές αποδείξεις.
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Τόκοι: Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου.
Μερίσματα: Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά την
ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους.

2.6 Ενσώματα πάγια
Τα πλοία, έπιπλα και εξοπλισμός αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης τους. Αναφορικά με τα πλοία η Διοίκηση προέβη σε
εκτίμηση της σχετικής ωφέλιμης διάρκειας ζωής η οποία προσδιορίστηκε σε 35 έτη από το έτος καθέλκυσης. Η υπολειμματική αξία των πλοίων εκτιμάται σε συνάρτηση με την τρέχουσα αξία των
πλοίων και τα εναπομείναντα έτη ωφέλιμης ζωής.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή , αυξάνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα ή μειώνουν το κόστος
λειτουργίας τους.
Το κόστος και οι συσσωρεμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρση του ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση του. Τα
κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τη διάθεση ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα
της χρήσης κατά την οποία απομακρύνεται το εν λόγω πάγιο.

2.7 Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη
ζωή τους που έχει ως εξής:
Πλοία

35 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

3-6 έτη

2.8 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Οι λογιστικές αξίες των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ελέγχονται ετησίως για σκοπούς
απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί
να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσης του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός αν υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο στο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το ίδιο πάγιο. Η
ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της
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αξίας χρήσης. Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη
γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης
του περιουσιακού στοιχείου, ενώ αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του
ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.
Αναστροφή απομείωσης: ζημία απομείωσης που έχει αναγνωριστεί κατά τις προηγούμενες περιόδους
επανεκτιμάται σε κάθε χρήση για τυχόν ενδείξεις μείωσης της ζημίας και αντιλογίζεται αν υπάρξει
αλλαγή στις εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας, μέχρι το ύψος της λογιστικής
αξίας που θα προσδιοριζόταν, καθαρή από αποσβέσεις αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης.

2.9 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η τιμή κόστους στην οποία περιλαμβάνεται η αξία κτήσης προσαυξημένη με τις λοιπές δαπάνες
αγορών προσδιορίζεται με την εφαρμογή της μεθόδου του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των εμπορευμάτων και προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης μείον τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των καυσίμων, λιπαντικών και υλικών επί των πλοίων είναι το κόστος αντικατάστασής τους.

2.10

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ
κόστους κτήσεως και τρέχουσας. Ως τρέχουσα αξία λαμβάνεται η εσωτερική λογιστική αξία. Οι διαφορές αποτίμησης καταχωρούνται απ’ ευθείας στα ιδία κεφάλαια και όταν καταστούν οριστικές μεταφέρονται σε βάρος των αποτελεσμάτων.

2.11

Απαιτήσεις από πελάτες

Οι απαιτήσεις από πελάτες εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν
επισφάλειες. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιορισθεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε
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ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να καλύπτει τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως.

2.12

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και
τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού κινδύνου.

2.13

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.

2.14

Δανεισμός

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής και δεν απαιτείται οποιασδήποτε προσαρμογή της αξίας στην οποία
εμφανίζονται οι υποχρεώσεις αυτές στα βιβλία της εταιρείας.

2.15

Κρατικές επιχορηγήσεις

α) Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία
Οι 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 πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι:
- η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με τους όρους που τις διέπουν
- οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν
Οι εν λόγω επιχορηγήσεις που αφορούν ενσώματα πάγια λογιστικοποιούνται ως αναβαλλόμενο έσοδο και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε ισόποσες ετήσιες δόσεις βάσει της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των επιχορηγούμενων παγίων, αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων αποσβέσεων.

β) Επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μέσα σε μία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τα κόστη που προορίζονται να
μειώσουν.
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2.16

Φόρος εισοδήματος

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί φορολογίας πλοίων (Ν.27/1975, άρθρο 2), τα κέρδη από
την εκμετάλλευση πλοίων απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.

2.17

Παροχές στους εργαζόμενους

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
(β1) Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα (υποχρεώσεις καθορισμένων εισφορών)
Τα πληρώματα των πλοίων είναι ασφαλισμένα στο ΝΑΤ ενώ το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας
καλύπτεται κυρίως από το ΙΚΑ που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε
εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ασφαλιστικό
του ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών
στους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την
πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία και οι παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος για την χρήση που
έληξε την 31.12.2015 καταχωρήθηκαν στα έξοδα της χρήσεως.
(β2) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού (υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών)
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην
περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης τους. Το ύψος των αποζημιώσεων ποικίλει ανάλογα με το
μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζόμενου.
Σε σχέση με τα πληρώματα των πλοίων, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία αναφέρεται ότι δεν σωρεύουν δικαιώματα επί αποζημιώσεων αποχωρήσεως λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης και κατά
συνέπεια δεν υπάρχει λόγος σχηματισμού σχετικής πρόβλεψης.
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Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από
την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα µε το ΔΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζομένων».
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας να καταβάλλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης προσδιορίζονται
με βάση αναλογιστική μελέτη από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών.
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων.
(δ) Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους ή με βάση την αξία των συμμετοχικών τίτλων και προγράμματα για συμμετοχή στα κέρδη και επιδόματα δεν υπάρχουν.

2.18

Λειτουργικές μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της
μίσθωσης.

2.19

Διανομή μερισμάτων

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.20

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: α) η εταιρεία έχει μία 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 και γ) είναι
δυνατό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η δέσμευση. Η πρόβλεψη επανεξετάζεται κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων.
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2.21

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση

Η οικονομική οντότητα κατατάσσει ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο ως κατεχόμενο προς
πώληση αν η λογιστική αξία του ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας συναλλαγής πώλησης και όχι από τη
συνεχόμενη χρήση. Για να συμβεί αυτό, το περιουσιακό στοιχείο (ή η ομάδα εκποίησης) πρέπει να
είναι διαθέσιμο για άμεση πώληση στην τρέχουσα κατάστασή του, μόνο βάσει όρων που είναι συνήθεις και καθιερωμένοι για την πώληση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων (ή ομάδων εκποίησης) και η
πώλησή του πρέπει να είναι πολύ πιθανή. Προκειμένου η πώληση να είναι πολύ πιθανή, το κατάλληλο επίπεδο της διοίκησης πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα για την πώληση του περιουσιακού στοιχείου
(ή της ομάδας διάθεσης) και να έχει δεσμευτεί σε αυτό, ενώ πρέπει να έχει ξεκινήσει ενεργό πρόγραμμα εξεύρεσης αγοραστού και ολοκλήρωσης του προγράμματος. Επιπροσθέτως, πρέπει να έχουν
γίνει ενεργές προσπάθειες να πωληθεί το περιουσιακό στοιχείο (ή η ομάδα διάθεσης) σε τιμή που
είναι λογική σε σχέση με την τρέχουσα εύλογη αξία του. Επίσης, η πώληση πρέπει να θεωρείται ότι
πληροί τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως ολοκληρωμένη πώληση εντός ενός έτους από την ημερομηνία της κατάταξης και οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος
πρέπει να υποδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανό να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα ή ότι το
πρόγραμμα θα αποσυρθεί. Η πιθανότητα της έγκρισης των μετόχων (εφόσον απαιτείται στη δικαιοδοσία) πρέπει να θεωρείται ως μέρος της εκτίμησης για το αν η πώληση είναι πολύ πιθανή. Τα γεγονότα ή οι περιστάσεις μπορούν να παρατείνουν το χρόνο για την ολοκλήρωση της πώλησης πέραν του
ενός έτους. Μια παράταση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της πώλησης δεν εμποδίζει την κατάταξη ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας ομάδας εκποίησης) ως κατεχόμενου προς πώληση αν η καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονότα ή περιστάσεις που δεν ελέγχει η οικονομική οντότητα
και υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι η οικονομική οντότητα παραμένει δεσμευμένη στο πρόγραμμα
για την πώληση του περιουσιακού στοιχείου (ή της ομάδας εκποίησης).
Η οικονομική οντότητα επιμετρά ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο ως κατεχόμενο προς πώληση στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησής τους.

2.22

Επενδύσεις και λοιπά (πρωτογενή) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του
ΔΛΠ 39 ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες: (i) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση, (ii) Απαιτήσεις και δάνεια, (iii) Χρηματοοικονομικά
στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και (iv) Επενδύσεις διακρατούμενες έως τη λήξη τους.
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Αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία πλέον, σε ορισμένες
περιπτώσεις, των άμεσων δαπανών απόκτησης, συναλλαγής. Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται με την αρχική αναγνώριση και όπου επιτρέπεται
επανεξετάζεται και αναθεωρείται περιοδικά.
(i) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμιά από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται σαν
διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στα
λοιπά συνολικά έσοδα. Κατά την πώληση ή τη διαγραφή ή την απομείωση της επένδυσης τα σωρευμένα κέρδη ή ζημίες, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσης.
(ii) Απαιτήσεις και δάνεια: Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα
της Εταιρείας (και που είναι εκτός των συνήθων πιστωτικών ορίων), αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
(iii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Αφορά το εμπορικό χαρτοφυλάκιο και περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με σκοπό τη ρευστοποίησή τους στο άμεσο
μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση την συγκεκριμένων στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης.
(iv) Επενδύσεις διακρατούμενες έως τη λήξη τους: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία με προσδιοριζόμενες ροές και προκαθορισμένη λήξη κατηγοριοποιούνται ως διακρατούμενα έως τη λήξη, όταν η εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη. Επενδύσεις οι οποίες διακρατούνται για αόριστο ή με προκαθορισμένο διάστημα δεν μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία αυτή. Οι διακρατούμενες έως την λήξη επενδύσεις αποτιμώνται, μετά την αρχική καταχώρηση,
στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς
επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή
αγορά προκύπτει από τη σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ημερομηνία κλεισίματος. Αναφορικά με τις επενδύσεις που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση σχετικές τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αμφο-
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τεροβαρείς συναλλαγές παρόμοιων επενδύσεων, με αναφορά στη χρηματιστηριακή αξία μίας άλλης
επένδυσης με παρεμφερή χαρακτηριστικά με αυτά της αποτιμώμενης, με ανάλυση προεξοφλημένων
χρηματοροών και μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων.

2.23

Καθορισμός της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων

Εύλογη αξία ορίζεται ως η τιμή στην οποία θα πωληθεί ένα περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού (χρηματοοικονομικό ή μη) ή η τιμή που θα καταβληθεί για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης (χρηματοοικονομικής ή μη) σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία
επιμέτρησης. Στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας υποθέτουμε ότι η συναλλαγή για την πώληση του
περιουσιακού στοιχείου ή τη μεταβίβαση της υποχρέωσης λαμβάνει χώρα είτε: (i) στην κύρια αγορά
για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση ή (ii) ελλείψει κύριας αγοράς, στην πλέον συμφέρουσα
αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. Ένα χρηματοοικονομικό μέσο θεωρείται ότι είναι διαπραγματεύσιμο σε μια κύρια αγορά αν οι τιμές διαπραγμάτευσης είναι άμεσα και τακτικά διαθέσιμες από ένα χρηματιστήριο, μεσίτη, επιχειρηματικό τομέα, μια υπηρεσία τιμολόγησης ή ένα ρυθμιστικό φορέα και αυτές οι τιμές εκφράζουν τρέχουσες και τακτικά διενεργούμενες αγοραίες συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση. Μια οντότητα δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσει εξαντλητική έρευνα όλων των πιθανών αγορών για να εντοπίσει την κύρια αγορά ή, απουσία κύριας αγοράς, την
πλέον συμφέρουσα αγορά, αλλά λαμβάνει υπόψη της όλες τις ευλόγως διαθέσιμες πληροφορίες. Απουσία σχετικών αποδείξεων για το αντίθετο, η αγορά στην οποία μια οντότητα θα πραγματοποιούσε
κανονικά μια συναλλαγή για την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή τη μεταβίβαση της υποχρέωσης θεωρείται ότι είναι η κύρια αγορά ή, απουσία κύριας αγοράς, η πλέον συμφέρουσα αγορά. Εάν
υπάρχει κύρια αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, η επιμέτρηση της εύλογης αξίας
αντιπροσωπεύει την τιμή στην αγορά αυτή (είτε η τιμή αυτή είναι άμεσα παρατηρήσιμη, είτε εκτιμάται με τη χρήση άλλης τεχνικής αποτίμησης), ακόμα και εάν η τιμή σε μια διαφορετική αγορά είναι
ενδεχομένως περισσότερο συμφέρουσα κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Το ΔΠΧΑ 13 καθορίζει την
ιεραρχία των μοντέλων αποτίμησης σχετικά με την αντικειμενικότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα μοντέλα (παρατηρήσιμα ή μη στοιχεία). Τα παρατηρήσιμα δεδομένα βασίζονται σε
δεδομένα της αγοράς και αντλούνται από ανεξάρτητες πηγές, τα μη παρατηρήσιμα δεδομένα αναφέρονται σε παραδοχές της Διοίκησης. Η Εταιρεία υπολογίζει την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών
μέσων στηριζόμενοι σε σχετικό πλαίσιο που κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμησή τους, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
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Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία
όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα (είτε άμεσα είτε έμμεσα) σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία τα
στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση τη διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων της περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του
παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά
γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς
με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.
Οι σημαντικότερες εκτιμήσεις της Διοίκησης αφορούν :
α) Την ωφέλιμη ζωή των πλοίων.
β) Την υπολειμματική αξία των πλοίων.
γ) Την τρέχουσα αξία των πλοίων προκειμένου να εξεταστεί η ανάγκη απομείωσης τους (impairment
test).

4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
α) Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τα έσοδα της είναι σε
ευρώ, ως εκ τούτου δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο που να σχετίζεται με τον κύκλο εργασιών. Επίσης οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών είναι εκφρασμένες, κατά κύριο λόγο σε ευρώ, πλην
των καυσίμων που διακανονίζονται σε $ (διεθνείς τιμές plats).
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β) Πιστωτικός κίνδυνος: Ο πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι σημαντικός καθότι οι απαιτήσεις αφορούν
κυρίως απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο (€ 279.391,90) και δεσμευμένες απαιτήσεις (€
799.183,88) έναντι πιστώτριας Τράπεζας κατά την 31.12.2015.
γ) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων: Το κόστος των δανείων της εταιρείας συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα διαμορφούμενα διατραπεζικά επιτόκια. Τα δανειακά κεφάλαια της εταιρείας ωστόσο δεν
είναι σημαντικού μεγέθους. Μια μεταβολή του επιτοκίου βάσης κατά +1 μονάδα με το υφιστάμενο
τραπεζικό χρέος επιδρά στην αύξηση των χρεωστικών τόκων κατά 3 χιλ ευρώ περίπου με αντίστοιχη
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και της καθαρής θέσης της εταιρείας.
δ) Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι σημαντικός καθότι η εταιρεία έχει αρνητικό
κεφάλαιο κίνησης.
ε) Κίνδυνος διακυμάνσεων τιμών καυσίμων: Η εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών της τιμής
των καυσίμων ως βασικού στοιχείου του κόστους λειτουργίας της. Μια μεταβολή στις τιμές των καυσίμων κατά +5% επιδρά στην αύξηση των λειτουργικού κόστους κατά 106 χιλ. ευρώ περίπου με αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και της καθαρής θέσης της εταιρείας (sensitivity analysis).
στ) Λοιποί λειτουργικοί κίνδυνοι: Κίνδυνος λειτουργικής αδράνειας λόγω διακοπής των συμβάσεων
δημόσιας υπηρεσίας.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ο κύριος στόχος της εταιρείας στην παρούσα οικονομική συγκυρία είναι να βελτιώσει την επάρκεια
των ιδίων κεφαλαίων και τους δείκτες μόχλευσης και να εξασφαλίσει τη συνέχιση της δραστηριότητα
της (going-concern).

6. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (GOING CONCERN)
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχειας της
επιχειρηματικής δράσης. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραπάνω αρχή εξακολουθεί να είναι ισχυρή παρά
το γεγονός ότι υφίστανται παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητα και σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου, την περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικές πιστώσεις
και τους όρους των Συμβάσεων Δημόσιας Υπηρεσίας. Οι παραπάνω συνιστώσες συνθέτουν ένα δυσμενές περιβάλλον λειτουργίας που επιδρά αρνητικά στη ρευστότητα της Εταιρείας. Για την ενίσχυση
των ταμειακών ροών της Εταιρείας εξετάζεται η ρύθμιση των εμπορικών υποχρεώσεων σε μεταγενέστερο χρόνο. Επιπλέον, η μείωση του κόστους καυσίμων και οι λοιποί όροι των εκτελούμενων συμβά-
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σεων δημόσιας υπηρεσίας αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τα λειτουργικά αποτελέσματα της
Εταιρείας.

7. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κόστος ή εκτίμηση
31.12.2014
Προσθήκες χρήσης
31.12.2015
Αποσβέσεις
31.12.2014
Αποσβέσεις Χρήσης
31.12.2015
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2015

Πλοία

Έπιπλα κλπ
εξοπλισμός

Σύνολο

8.104.218,93
163.644,18
8.267.863,11

255.405,12
0,00
255.405,12

8.359.624,05
163.644,18
8.523.268,23

5.191.666,46
0,00
5.191.666,46

254.204,72
240,00
254.444,72

5.445.871,18
240,00
5.446.111,18

3.076.196,65

960,40

3.077.157,05

Η Εταιρεία, μετά την πώληση του «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ», διαθέτει πλέον μόνο το πλοίο «Β.ΚΟΡΝΑΡΟΣ». Η αποτίμηση της αγοραίας αξίας του (market value) η οποία έγινε από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα (εκτιμητικό οίκο) υπερβαίνει τη λογιστική αξία του. Επί του πλοίου υφίσταται ναυτική υποθήκη συνολικού ποσού € 2 εκατ. προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.

8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Εγγυήσεις ενοικίων γραφείων
Λοιπές εγγυήσεις ΔΕΗ
Σύνολο

31.12.2015
1.966,60
484,11
2.450,71

31.12.2014
1.966,60
484,11
2.450,71

31.12.2015
87.276,26
8.728,31
96.004,57

31.12.2014
85.227,66
10.135,75
95.363,41

9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Καύσιμα και λιπαντικά
Εμπορεύματα και α’ ύλες
Σύνολο
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10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

Πελάτες
Απαιτήσεις από το δημόσιο (εμπορικές)
Επιταγές και γραμμάτια εισπρακτέα
Επιταγές σε καθυστέρηση
Απαιτήσεις από πελάτες

31.12.2015
295.662,93
279.391,90
37.500,33
112.725,83
725.280,99

31.12.2014
193.442,87
87.731,72
35.241,99
112.725,83
429.142,41

Μείον : πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

254.885,54

254.885,54

Σύνολο

470.395,45

174.256,87

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής
Υπόλοιπο 31.12.2014
Σχηματισθείσες στη χρήση προβλέψεις
Υπόλοιπο 31.12.2015

31.12.2015
254.885,54
0,00
254.885,54

31.12.2014
254.885,54
0,00
254.885,54

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων ταυτίζονται περίπου με τις λογιστικές τους αξίες. Η κατανομή των
απαιτήσεων με βάση την περίοδο είσπραξής τους έχει ως εξής :

Χρονική απεικόνιση απαιτήσεων
Πλήρως εξυπηρετούμενες απαιτήσεις
Σε καθυστέρηση και μη απομειωμένες:
90 - 180 ημέρες
180 - 365 ημέρες
Απομειωμένες απαιτήσεις
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο

311.050,95
2.509,41
149.117,47
262.603,16
-254.885,54
470.395,45

11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Νομικό πρόσωπο
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.
Μείον : Προβλέψεις υποτίμησης χρεογράφων
Σύνολο

Αξία
10.000,00
750.175,00
4.507,70
-13.839,70
750.843,00

Κατά τη χρήση 2015 η Εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Χανίων καλύπτοντας την έκδοση 150.000 μερίδων αξίας € 750.000.
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12. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
Χρεώστες διάφοροι
Προκαταβολές προμηθευτών
Έξοδα επομένων περιόδων
Σύνολο

31.12.2015
799.183,88
5.212,16
200.515,10
75.643,92
1.080.555,06

31.12.2014
1.482.597,00
246.357,51
36.649,89
74.186,04
1.839.790,44

13. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31.12.2015
6.567,39
109.662,19
116.229,58

31.12.2014
1.904,46
39.069,71
40.974,17

14. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η κίνηση χρήσης της πρόβλεψης για παροχές προσωπικού έχει ως εξής
Υπόλοιπο 31.12.2014
Αναλογούσα στη χρήση πρόβλεψη
Προσαρμογή αναλογιστικού αποθέματος
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Υπόλοιπο 31.12.2015

31.12.2015
7.422,14
1.212,99
-1.678,66
0,00
6.956,47

31.12.2014
34.856,41
1.449,77
914,87
-29.798,91
7.422,14

Η προσαρμογή στα αναλογιστικά αποθέματα καταχωρήθηκε στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.

15. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προβλέψεις ασφαλιστικών εισφορών ΝΑΤ
Προβλέψεις για εργατικές αγωγές
Προβλέψεις για διαφορές φόρων
Σύνολο

31.12.2015
167.500,00
134.381,90
40.000,00
341.881,90

31.12.2014
167.500,00
134.381,90
40.000,00
341.881,90

31.12.2015
341.881,90
0,00
0,00
341.881,90

31.12.2014
274.381,90
90.000,00
-22.500,00
341.881,90

Η κίνηση των λοιπών προβλέψεων έχει ως εξής :
Υπόλοιπο 31.12.2014
Προβλέψεις για εργατικές δίκες
Χρησιμοποιημένες προβλέψεων ασφαλιστικών εισφορών
Υπόλοιπο 31.12.2015
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16. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

31.12.2015
316.401,75

31.12.2014
486.451,53

17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31.12.2015
2.607.123,08
40.000,00
2.647.123,08

31.12.2014
3.779.719,42
80.000,00
3.859.719,42

18. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Προκαταβολές έναντι πώλησης πλοίου
Λοιπές προκαταβολές
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
Έσοδα επόμενης χρήσης και έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Λοιπές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2015
713.413,68
0,00
73.800,71
223.916,55
14.916,06
4.201.066,88
97.680,76
124.984,24
5.449.778,88

31.12.2014
877.099,29
1.935.955,65
67.589,39
221.342,32
94.652,73
1.116.708,22
69.435,18
245.014,67
4.627.797,45

19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κοινές μετοχές
Μετοχικό κεφάλαιο

31.12.2015
3.242.308

31.12.2014
3.242.308

5.414.654,36

5.414.654,36

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 5.414.654,36 διαιρούμενο σε
3.242.308 κοινές μετοχές με ονομαστική αξία € 1,67 εκάστη. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.
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20. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεματικά φορολογημένα
Αφορολόγητα αποθεματικά
Σύνολο

31.12.2015
41.538,49
223.037,42
5.864,46
270.440,37

31.12.2014
41.538,49
223.037,42
5.864,46
270.440,37

21. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές
Επιδοτήσεις άγονων γραμμών
Έσοδα από εστιατόρια και μπαρ
Έσοδα από ναυλώσεις και λοιπά
Σύνολο

1.1 - 31.12.2015

1.1 - 31.12.2014

2.267.794,71
4.555.397,89
200.381,15
363.766,31
7.387.340,06

1.805.585,35
3.649.601,57
185.570,16
191,10
5.640.948,18

Η δραστηριότητα της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με υψηλή επιβατική κίνηση
τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Η εμπορευματική κίνηση παρουσιάζει μικρότερη εποχικότητα.

22. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Μισθοί και ημερομίσθια
Λοιπές παροχές
Εργοδοτικές εισφορές
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο

1.1 - 31.12.2015

1.1 - 31.12.2014

2.333.159,66
50.770,76
249.916,16
1.079,39
2.634.925,97

2.064.053,38
45.696,33
242.565,01
0,00
2.352.314,72

Το απασχολούμενο στην εταιρεία προσωπικό στις 31.12.2015 και 31.12.2014 ανέρχεται σε 51 και 49
άτομα αντίστοιχα.

23. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Έξοδα διοίκησης

1.1 - 31.12.2015

1.1 - 31.12.2014

240,00

5.026,32
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Στο πλοίο της εταιρείας δεν έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις καθότι η υπολειμματική του αξία υπερβαίνει την τρέχουσα αξία (market value) του.

24. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

Κόστος μισθοδοσίας
Καύσιμα, λιπαντικά και αναλώσεις υλικών
Ασφάλιστρα και έξοδα λιμένων
Επισκευές & συντηρήσεις πλοίων
Ναυλώσεις πλοίων και λοιπά
Σύνολο

1.1 - 31.12.2015

1.1 - 31.12.2014

2.601.090,88
2.217.629,33
588.654,40
758.867,29
986.249,01
7.152.490,91

2.067.956,29
2.056.284,08
313.383,76
647.698,89
146.109,48
5.231.432,50

1.1 - 31.12.2015

1.1 - 31.12.2014

16.745,80
0,00
24.891,38
36.801,03
78.438,21

14.709,28
52.298,91
23.421,12
4.703,50
95.132,81

1.1 - 31.12.2015
32.755,70
372.882,38
214.158,39
240,00
1.079,39
621.115,86

1.1 - 31.12.2014
74.241,59
378.752,78
145.617,42
5.026,32
998,72
604.636,83

25. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο

26. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κόστος μισθοδοσίας
Αμοιβές και παροχές τρίτων
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο

27. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Προμήθειες πωλήσεων
Αμοιβές τρίτων
Σύνολο

1.1 - 31.12.2015
145.020,28
8.776,43
153.796,71

1.1 - 31.12.2014
127.985,40
10.522,29
138.507,69
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28. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

Διάφορα έξοδα πλοίου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Προσαυξήσεις και εκκαθαρίσεις ασφαλιστικών ταμείων
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Προβλέψεις για εκκρεμείς δίκες
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

1.1 - 31.12.2015
197.075,02
135.221,09

1.1 - 31.12.2014
1.179.509,83
52.442,46

19.754,32

11.865,80

0,00

90.000,00

15.147,48

93.955,50

367.197,91

1.427.773,59

29. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χρεωστικοί τόκοι
Προμήθειες και τραπεζικά έξοδα
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
Μερικό σύνολο έξοδα (α)
Πιστωτικοί τόκοι
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
Μερικό σύνολο έσοδα (β)
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (β – α)

1.1 - 31.12.2015

1.1 - 31.12.2014

50.284,33
39.397,29
26.496,77
116.178,39

120.288,92
49.771,49
25.754,58
195.814,99

33.166,33
7.790,07
40.956,40

31.302,27
0,00
31.302,27

-75.221,99

-164.512,72

30. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.1 - 31.12.2015

1.1 - 31.12.2014

Ζημία εκκαθάρισης πώλησης πλοίου

186.786,51

0,00

Απομειώσεις πλοίων
Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων
Σύνολο

0,00
9.332,00
196.118,51

1.901.602,40
0,00
1.901.602,40

Η ζημία εκκαθάρισης πώλησης πλοίου αφορά σε δαπάνες σχετικές με την πώληση του πλοίου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ.

31. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους / (ζημιάς) με τον σταθμισμένο
μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της περιόδου:
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Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών

31.12.2015
(1.103.516,10)
3.242.308

31.12.2014
(3.734.927,88)
3.242.308

(0,3403)

(1,1519)

Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή

32. ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
Η εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:

Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία
όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα (είτε άμεσα είτε έμμεσα) σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία τα
στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.

Η Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων διενεργεί τους απαιτούμενους υπολογισμούς αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών της μέσων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατέχονται από την εταιρεία αφορούν μερίδια σε
Συνεταιριστικές Τράπεζες και κατατάσσονται στο Επίπεδο 1.

Η λογιστική αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων
θεωρείται ότι αποτελεί μία λογική προσέγγιση της εύλογης αξίας αυτών:


Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις



Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα



Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
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33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η Εταιρεία ελέγχεται από την Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης, η οποία κατέχει το 50,11% των
μετοχών. Τα ποσά των ενδοομιλικών συναλλαγών της περιόδου από 1.1.2015 έως 31.12.2015 έχουν
ως εξής :
ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Πωλήσεις σε συνδεόμενα μέρη
Αγορές από συνδεόμενα μέρη
Αμοιβές μελών της διοίκησης

Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη
Υποχρεώσεις σε συνδεόμενα μέρη
Απαιτήσεις από μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς μέλη της διοίκησης

1.1-31.12.2015

1.1-31.12.2014

532.288
1.081.645

0
343.217

72.847

74.337

31/12/2015

31/12/2014

12.300
4.378.067

0
2.320.716

0

0

64.124

84.232

34. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
1. Αγωγές – Επιδικίες
Κατά της Εταιρείας εκκρεμούν αγωγές ναυτικών για διαφορές αποδοχών για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 134.381,90 (βλ.παρ.15)

2. Φορολογικές & Ασφαλιστικές Διαφορές


Η Εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά έως και την εταιρική χρήση 2011. Για τις χρήσεις 2012
και 2013 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με την ΠΟΛ1159/2011 και για τη χρήση 2014 με
βάση την ΠΟΛ 1124/2015 και εκκρεμεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών. Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 α του ν. 4174/13 και το
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015. Ο εν λόγω έλεγχος δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.



Για διαφορές εισφορών και προσαυξήσεων που ενδεχόμενα προκύψουν από εκκαθαρίσεις
ναυλολογίων από τον ασφαλιστικό οργανισμό ΝΑΤ έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ποσού €
167.500,00.
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3. Δεσμεύσεις


Στις 31.12.2015 ήταν σε ισχύ εγγυητική επιστολή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού €
1.500.000 για την καλή εκτέλεση της υπ΄ αριθμό 3328.1.6.22/01/2009/28-08-2009 σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. Στις 11.03.2016, μετά από ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, αποφασίστηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η αντικατάσταση της ως άνω εγγυητικής επιστολής υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με νέα εγγυητική ποσού € 438.200.



Λοιπές εγγυητικές επιστολές (ΟΛΠ, ΝΑΤ) € 36.490.



Βάσει της υπ’ αριθμόν πρωτ.2252.1-4/171/2016 απόφασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αποφασίστηκε η απαλλαγή της Εταιρείας από την υποχρέωση για αντικατάσταση του
Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» με νέο πλοίο ηλικίας, ταχύτητας και λοιπών χαρακτηριστικών όπως αρχικά προβλέπονταν από την υπ’ αριθμ.3328.1.6.22/01/2009/28-08-2009
σύμβαση ανάθεσης εξυπηρέτησης της γραμμής Κυθήρων – Αντικυθήρων.

35. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα για τα οποία να επιβάλλεται σχετική γνωστοποίηση σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

Χανιά, 17 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Κυριάκος Μπαδιερίτης

Χαράλαμπος Σαλβαράκης

Ιωάννης Σπανουδάκης

Α.Δ.Τ. ΑΒ 974006

Α.Δ.Τ. ΑΚ 529970

Α.Μ.ΟΕΕ 20599 Α τάξης
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.)
Α.Ρ. .Γ.Ε.ΜΗ. 121578041000 - Α.Ρ. .Μ.Α.Ε. 28273/71/Β/93/1
Λεωφόρος Καραμανλή, Χανιά

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη , κατά τα Δ.Π.Χ.Α.
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες , που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη , να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

www.anek.gr

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

Πρόεδρος του Δ.Σ. : Κυριάκος Μ παδιερίτης
17 Μ αρτίου 2016
Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντουλάκης
Α.Μ . Σ.Ο.Ε.Λ. 13 101

Αντιπρόεδρος/Διευθύνων Σύμβουλος : Χαράλαμπος Σαλβαράκης
Μ έλη του Δ.Σ : Γεώργιος Αρχοντάκης , Μ ιχαήλ Γεωρβασάκης
Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Κωνσταντίνος Αχλιόπτας, Γεώργιος Φραγκιαδάκης

Grant Thornton A.E.
Μ ε Σύμφωνη γνώμη - Έμφαση Θέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

3.077.157
2.451

2.913.753
2.451

96.005
470.395
116.230

95.363
174.257
40.974

750.843
1.080.555
0,00
5.593.635

10.175
1.839.790
2.179.840,01
7.256.603

5.414.654
(8.583.161)
(3.168.507)

5.414.654
(7.481.324)
(2.066.669)

348.838
316.402
8.096.902
8.762.142
5.593.635

349.304
486.452
8.487.517
9.323.272
7.256.603

Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Χρηματικά διαθέσιμα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Μη κυκλοφορ. περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/12/2014

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων
Επενδυτικά αποτελέσματα
Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

(1.100.164)

(3.732.385)

240
1.213
18.707

5.026
39.151
25.755

56.515
196.119
(827.370)

138.758
1.901.602
(1.622.092)

(641)
463.097
1.583.732

210.189
(371.958)
1.021.767

(89.682)
(3.352)
1.125.783

(170.060)
(2.543)
(934.698)

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

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μ ετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Μ είωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μ είωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μ είωση) / αύξηση υποχρεώσεων ( πλην δανειακών )
Μ είον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

(α)

Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)
Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)

1/1-31/12/2015
(2.066.669)
(1.101.837)
(3.168.507)

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

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

1/1-31/12/2015
7.387.340
7.152.491
234.849

1/1-31/12/2014
5.640.948
5.231.433
409.516

78.438
(621.116)
(153.797)
(367.198)
(116.178)
40.956
(196.119)
(1.100.164)
3.352
(1.103.516)
1.679
(1.101.837)

95.133
(604.637)
(138.508)
(1.427.774)
(195.815)
31.302
(1.901.602)
(3.732.385)
2.543
(3.734.928)
(915)
(3.735.843)

(0,3403)

(1,1519)

(828.583)

(1.661.243)

(828.823)
(1.100.164)
(1.101.837)

(1.666.270)
(3.732.385)
(3.735.843)

Χανιά, 17 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟ ΕΔΡΟ Σ ΤΟ Υ Δ.Σ.

ΑΝΤΙΠΡΟ ΕΔΡΟ Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟ ΥΛΟ Σ

O ΠΡΟ ΪΣΤ/ΝΟ Σ ΛΟ ΓΙΣΤΗΡΙΟ Υ

ΚΥΡΙΑΚΟ Σ ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 974006

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Σ ΣΑΛΒΑΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 529970

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟ ΥΔΑΚΗΣ
Α.Μ.Ο .Ε.Ε. 0020599/ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Απόκτηση συνδεδεμένων, χρεογράφων και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων

(750.000)
(163.644)

(11.346)

Εισπράξεις από την εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων

(β)

33.166
(880.478)

2.000.000
31.302
2.019.956

(γ)

(170.050)
(170.050)

(1.048.508)
(1.048.508)

75.255
40.974
116.230

36.750
4.224
40.974

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και τον διενεργούμενο για τη χρήση 2015
φορολογικό έλεγχο αναφέρονται στη σημείωση 34 των οικονομικών καταστάσεων.
2. Επί του πλοίου της εταιρείας υφίστανται ναυτικές υποθήκες ποσού 2.000.000,00 €.
3. Το απασχολούμενο στην εταιρεία προσωπικό κατά την 31/12/2015 και 31/12/2014 ανέρχεται σε
51 και 49 άτομα αντίστοιχα.
4. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει
α) Έσοδα
532.288
β) Έξοδα
1.081.645
γ) Απαιτήσεις
12.300
δ) Αμοιβές μελών διοίκησης
72.847
ε) Υποχρεώσεις σε συνδεόμενα μέρη
4.442.191
5. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
εισηγμένης στο Χ.Α. μητρικής εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης.
6. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2014 πλέον αυτές που αφορούν
νέα πρότυπα & διερμηνείες.
7. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.
8. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί έως 31.12.2015 ποσού 341.882 € αφορούν :
Προβλέψεις ασφαλιστικών εισφορών ΝΑΤ
167.500
Προβλέψεις για εργατικές αγωγές
134.382
Προβλέψεις για διαφορές φόρων
40.000
9. Το θέμα έμφασης στην έκθεση ελέγχου των Νομίμων Ελεγκτών διατυπώνεται ως εξής :
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (6) της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και ειδικότερα στο γεγονός ότι το
κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας είναι αρνητικό κατά 5,9 εκατ. ευρώ η κεφαλαιακή επάρκεια της είναι
επιδεινούμενη και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/20, ενώ παράλληλα υφίστανται
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το προσωπικό και τρίτους. Τα παραπάνω γεγονότα υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. Στη
σημείωση (6) της ετήσιας οικονομικής έκθεσης αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη
διοίκηση για τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της. Στη Γνώμη μας δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
10. Τα "Λοιπά συνολικά έσοδα" στην κατάσταση συνολικών εσόδων αφορούν σε αναλογιστικά κέρδη.
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