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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Λ.Α.Ν.Ε.)»
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ανωνύμου εταιρείας «ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.)», που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης
Δεκεμβρίου 2013, 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 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 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 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 2013 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.
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Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημειώσεις 6, 34 και 36 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και ειδικότερα
στα εξής θέματα : α) το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας είναι αρνητικό κατά 5 εκατ. ευρώ β)
υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο προσωπικό και τρίτους γ) το ένα εκ των δύο πλοίων της
εταιρείας είναι σε ακινησία για σημαντικό χρονικό διάστημα. Οι υφιστάμενες συνθήκες υποδηλώνουν την
ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητας συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.
Στη σημείωση 6 της ετήσιας οικονομικής πληροφόρησης παρατίθενται τα μέτρα της Διοίκησης για τη
βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας και την διασφάλιση της ομαλής συνέχισης των
δραστηριοτήτων της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση 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.β) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του
Κ.Ν.2190/20.

Ηράκλειο, 28 Μαρτίου 2014
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
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της
χρήσεως 2013.
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ’ όψη σας τις ετήσιες οικονομικές 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 2013, σύμφωνα µε το άρθρο 136 του Κ.Ν.2190/1920.
1. Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως
Σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία της κλειόμενης χρήσεως σημειώνουμε τα εξής :
-

Τα έσοδα της χρήσης 2013 ανήλθαν σε 7.054.886,07 € έναντι 7.768.216,92 € της χρήσης 2012
παρουσιάζοντας μείωση 9,2 % περίπου.

-

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες 928,217,30 € έναντι κερδών 143.774,23 € της χρήσης 2012. Η
επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως σε δαπάνες συντήρησης και
προετοιμασίας του πλοίου Ιεράπετρα για σκοπούμενη ναύλωση του.

2. Χρηματοοικονομική Θέση
Οι σημαντικοί χρηματοοικονομικοί και ποσοτικοί δείκτες για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης
και των αποτελεσμάτων της εταιρείας είναι :

Βασικοί Δείκτες
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρ. Υποχρεώσεις
Κύκλος Εργασιών/ Αναπόσβεστη Αξία Πλοίων
Αναπόσβεστη Αξία Πλοίων / Αγοραία Αξία Πλοίων
EBITDA
EBITDA / Μόνιμα Κεφάλαια
Μικτή Ταμειακή Ροή / Κύκλο Εργασιών
Επιχορηγήσεις / Κύκλο Εργασιών
Ναυλώσεις / Κύκλο Εργασιών
Κόστος Καυσίμων Λιπαντικών / Κύκλο Εργασιών

31/12/2013
0,28
1,01
1,00
-988.458,67
-49,96%
-7,17%
62,50%
0,00%
43,00%

31/12/2012
0,43
1,02
0,97
143.774,23
3,16%
-1,39%
65,13%
5,66%
44,10%

3. Επενδυτικό Πρόγραμμα
Στο βραχυχρόνιο πρόγραμμα επενδύσεων της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σημαντικές επενδύσεις.
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4. Δραστηριότητα

Πλοίο Ε/Γ –Ο/Γ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ :
Το Ε/Γ –Ο/Γ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ δραστηριοποιήθηκε στις επιδοτούμενες γραμμές :


Θήρα-Ανάφη-Θήρα



Καστέλι -Αντικύθηρα-Κύθηρα-Γύθειο



Μήλος-Φολέγανδρος-Σίκινος-Ίος-



Πειραιάς-Κύθηρα-Αντικύθηρα-ΚαστέλιΠειραιάς

Θήρα


Πειραιάς-Κύθηρα- Καστέλλι-Πειραιά



Γύθειο-Κύθηρα-Αντικύθηρα-Καστέλι



Καλαμάτα-Κύθηρα-Καστέλι

Πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ.: Το πλοίο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ δεν δραστηριοποιήθηκε εντός της
χρήσης 2013 (ακινησία).
5. Βασικοί Στόχοι της Διοίκησης
Βασικός στόχος της διοίκησης για τη χρήση 2014 είναι η πλήρης δραστηριοποίηση των πλοίων
της εταιρείας ή η πώληση ενός πλοίου για την βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης καθώς και η
διευθέτηση των Συμβάσεων Δημόσιας Υπηρεσίας.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 8 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 28/03/2014. Παρακαλούμε
του κύριους μετόχους όπως εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.
28 Μαρτίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριάκος Μπαδιερίτης
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ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων)

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πλοία
Λοιπά πάγια
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Χρηματικά Διαθέσιμα
Χρηματ/κά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Σημ.

31/12/2013

31/12/2012

7
7
8
9
10
13

6.984.148,56
4.726,72
2.450,71
305.552,57
483.455,86
4.224,43

7.582.982,17
7.049,36
2.450,71
403.761,60
1.039.334,38
119.939,03

11

10.175,00

10.175,00

12

1.158.633,26
8.953.367,11

770.920,83
9.936.613,08

19

5.414.654,36
902.220,12
270.440,37
(4.918.141,32 )
1.669.173,53

5.414.654,36
902.220,12
270.440,37
(2.457.023,11 )
4.130.291,74

20

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων

14
15

34.856,41
274.381,90
309.238,31

35.388,12
317.094,76
352.482,88

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

17
16
18

1.875.633,49
1.534.959,92
3.564.361,86
6.974.955,27

2.074.832,92
588.367,84
2.790.637,70
5.453.838,46

Σύνολο Υποχρεώσεων

7.284.193,58

5.806.321,34

Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

8.953.367,11

9.936.613,08

Αναδιατύπωση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης
Το υπόλοιπο της 31.12.2012 των κονδυλίων : «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω αφυπηρέτησης» και «Λοιπά στοιχεία Ιδίων
Κεφαλαίων» αντίστοιχα έχουν αναμορφωθεί βάσει του ΔΛΠ 8 λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19.
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Σημ.

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

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος

21
24

7.054.886,07
6.199.077,39
855.808,68

7.768.216,92
6.896.281,51
871.935,41

Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα

25
26
27
28

72.640,68
(443.539,37)
(202.899,23)
(1.272.831,91)

59.825,53
(406.168,08)
(193.594,75)
(191.964,30)

(990.821,15)

140.033,81

(1.336.001,66)
47.131,23
(175.893,05)
(2.455.584,63)

(387.217,87)
17.368,44
(164.985,47)
(394.801,09)

(5.533,58)
(2.461.118,21)

(5.533,58)
(400.334,67)

0,00

(5.898,66)

(2.461.118,21)

(406.233,33)

3.242.308
(0,7591)

3.242.308
(0,1235)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών
& Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Επενδυτικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη προ φόρων

30
29
29

Φόροι εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Α) + (Β)
Αριθμός μετοχών
Βασικά Κέρδη / (Ζημία) ανά Μετοχή σε €

31

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου
1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2013
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών
& Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών,
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων
Κέρδη Προ φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους ( α + β )
Φόροι
Χρηματοδοτικά και επενδυτικά
αποτελέσματα
Αποσβέσεις

(990.821,15)

140.033,81

(988.458,67)
(2.455.584,63)

143.774,23
(394.801,09)

(2.461.118,21)
(5.533,58)

(406.233,33)
(5.533,58)

(1.464.763,48)
(2.362,48)

(534.834,90)
(3.740,42)
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Αναδιατύπωση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης
Το κονδύλι «Λοιπά Συνολικά Έσοδα» περιλαμβάνει αναγνωρισθέντες αναλογιστικές ζημίες ποσού 2.949,33€ λόγω εφαρμογής του
αναθεωρημένου ΔΛΠ 19

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπο την 01/01/2012

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποτελέσματα Σύνολο Ιδίων
κεφάλαιο
υπερ το άρτιο αποθεματικών
εις νέον
Κεφαλαιων
5.414.654,36
902.220,12
270.440,37 (2.116.929,81) 4.470.385,04

Επίδραση αναθεωρημένου IAS 19
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Υπόλοιπο την 31/12/2012

5.414.654,36

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Υπόλοιπο την 31/12/2013

5.414.654,36

66.140,03

66.140,03

902.220,12

(406.233,33)
270.440,37 (2.457.023,11)

(406.233,33)
4.130.291,74

902.220,12

(2.461.118,21)
270.440,37 (4.918.141,32)

(2.461.118,21)
1.669.173,53
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Απομείωση / αναστροφή απομείωσης
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
Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικου
Μείωση / (αύξηση ) υποχρεώσεων ( πλην δανειακών )
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμαων απαιτήσεων
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Πληρωμές φόρων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) +(γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1/1 - 31/12/2013
-2.455.584,63

1/1 - 31/12/2012
-394.801,09

2.362,48
-43.244,56
11.724,75
1.336.001,66
0,00
128.761,82
-1.019.978,48

3.740,42
39.121,63
-5.484,21
387.217,87
4.397,00
143.220,03
177.411,65

-47.561,31
555.878,52
-387.712,43
574.794,61
0,00
-324.579,09

-130.253,85
-408.411,96
-642.844,94
1.054.537,69
850,00
51.288,59

(α)

-175.653,79
-5.533,58
-505.766,46

-153.387,42
-5.533,58
-107.632,41

(β)

-591.437,56
35.167,22
-556.270,34

-4.966,56
15.651,60
10.685,04

(γ)

946.592,08
-269,88
946.322,20

18.274,61
-375,72
17.898,89

-115.714,60
119.939,03
4.224,43

-79.048,48
198.987,51
119.939,03
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ΙΙΙ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 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 με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου και δραστηριοποιείται με δύο πλοία στον κλάδο
της επιβατηγού ναυτιλίας εκτελώντας δρομολόγια στο εσωτερικό της χώρας. Έχει τη μορφή της
Ανωνύμου Εταιρείας και είναι εγκατεστημένη στα Χανιά, 3ο χιλ. Λεωφ. Καραμανλή 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 (κλάδος Επιβατηγός Ναυτιλία). Οι εν λόγω οικονομικές 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 28η Μαρτίου 2014.
2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αφορούν τη χρήση 1.1 - 31.12.2013, 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 οικονομικών
καταστάσεων της 31.12.2013, είναι συνεπείς με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2012.
Η σύνταξη οικονομικών 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 Νο 3.
Οι παρούσες οικονομικές 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
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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) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή
μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως:
•
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Παρουσίαση στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων
Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1
«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον
τρόπο παρουσίασης στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων.
•

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες»

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες
Αξίες». Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο
πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται
στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες
αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης
αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν
άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται
στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις.
•

Αναθεώρηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους»

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε
Εργαζόμενους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέματα αναγνώρισης και
γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Με βάση το
αναθεωρημένο πρότυπο καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η δυνατότητα
αναβολής της αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών, ενώ παράλληλα απαιτεί οι
επανεκτιμήσεις της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών
κερδών και ζημιών που προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς να αναγνωρίζονται στην
κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο η Εταιρεία αναμόρφωσε τη
συγκριτική περίοδο σύμφωνα με τις οριζόμενες μεταβατικές διατάξεις του ΔΛΠ 19 και σύμφωνα
με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη». Βλέπε
ανάλυση της επίδρασης στη σημ.34 «Μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις».
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• ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του
Επίγειου Ορυχείου»
Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία
αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου
του ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική
αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους.
•
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών
στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που
επιτρέπουν στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο
συγκρίσεις μεταξύ Οικονομικών Καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών
που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP.
•
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια

Εφαρμογή

των

Διεθνών

Προτύπων

Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με
την οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με
προνομιακό επιτόκιο, έχουν τη δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην
απεικόνιση αυτών των δανείων κατά τη μετάβαση.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία
σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Τα πρότυπα στα οποία πραγματοποιούνται βελτιώσεις είναι τα ΔΠΧΑ
1, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 34. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές
και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
Δεν υφίσταται ούτε αναμένεται ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
από την εφαρμογή των άνω προτύπων, με εξαίρεση την αναδρομική εφαρμογή του ΔΛΠ 19 όπως
σημειώνεται.

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 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (αναβολή της εφαρμογής) (Το παρόν Πρότυπο
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση).
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ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό
Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες
Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2014) (Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.)



Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό Κοινό
Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ
10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2013) (Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση τον Απρίλιο του 2013.)



Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27)
(εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) (Οι
παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του
2013.)



Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
(εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) (Η
παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.)



Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του
Ενεργητικού (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2014) (Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
Δεκέμβριο του 2013.)



Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμογή για
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) (Η παρούσα τροποποίηση
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2013.)



ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 01/01/2014) (Η παρούσα διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.)



Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζομένους» - Πρόγραμμα Καθορισμένων
Παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (εφαρμογή από 01/07/2014) (Η παρούσα τροποποίηση
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.)



ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» (εφαρμογή από
01/01/2016) (Το εν λόγω Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.)

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβρη του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013». Στον Κύκλο
2010 - 2012 περιλαμβάνονται βελτιώσεις για τα πρότυπα ΔΠΧΑ 2, ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 8, ΔΠΧΑ
13, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 24 και ΔΛΠ 38 ενώ στον Κύκλο 2011 - 2013 οι βελτιώσεις αφορούν τα
Πρότυπα ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 13 και ΔΛΠ 40. Οι βελτιώσεις στα Πρότυπα έχουν
εφαρμογή από την 01 Ιουλίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Οι εν λόγω
ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Η εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες
νωρίτερα. Με βάση τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει
σημαντικές επιδράσεις στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας από την εφαρμογή των
ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα.
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 την 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.
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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.
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.
Λόγω της εφαρμογής από την 01.01.2013 της τροποποίησης του ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια», τα
ανταλλακτικά των πλοίων αναταξινομήθηκαν από την κατηγορία των αποθεμάτων στην
κατηγορία των ενσώματων παγίων. (πβ σημ. 7 Ενσώματες ακινητοποιήσεις & Σημ. 35 Μεταβολή
σε λογιστικές εκτιμήσεις).

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
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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 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.
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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 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.
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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.
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
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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 31.12.2013 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.
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». Λόγω της εφαρμογής από την 01.01.2013 της τροποποίησης του
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» σχετικά με την άμεση αναγνώριση του κόστους
προϋπηρεσίας, η Εταιρία αναπροσάρμοσε την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, τα ίδια
κεφάλαια, τους αναβαλλόμενους φόρους και την κατάσταση συνολικών εσόδων των συγκρίσιμων
περιόδων (πβ σημ. 14 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους & 35 Μεταβολή σε
λογιστικές εκτιμήσεις).
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.
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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. Οι εν λόγω δαπάνες της χρήσεως 2013 ανήλθαν σε € 14.152,44 (2012: €
14.152,16) και αφορούν εκμίσθωση γραφείων.
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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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).
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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).
β) Πιστωτικός κίνδυνος: Ο πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι σημαντικός καθότι οι απαιτήσεις
αφορούν κυρίως απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο (Ευρώ 463.113,24) κατά την 31.12.2013.
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 15 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 150 χιλ ευρώ
περίπου με αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και της καθαρής θέσης της εταιρείας
(sensitivity analysis). Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ενδεχόμενα να
μετακυλιστούν στους τελικούς καταναλωτές των υπηρεσιών.
στ) Λοιποί λειτουργικοί κίνδυνοι: Κίνδυνος λειτουργικής αδράνειας των πλοίων λόγω διακοπής
των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας.
5. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ο κύριος στόχος της εταιρείας στην παρούσα οικονομική συγκυρία είναι να διατηρήσει την
ακεραιότητα των ιδίων κεφαλαίων της βελτιώνοντας τους δείκτες μόχλευσης και να εξασφαλίσει
την ικανότητα της να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going-concern). Με στόχο τη διατήρηση ή
την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης η εταιρεία μπορεί να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο
ή να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το τραπεζικό & εμπορικό χρέος.
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6. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
CONCERN)

ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΗΣ

(GOING

Οι οικονομικές 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 : α)
με την προβληματική κατάσταση του Κλάδου, τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση και την
περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικές πιστώσεις β) με την αδυναμία πλήρους απασχόλησης των
πλοίων της εταιρείας. Οι παραπάνω συνιστώσες συνθέτουν ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον
που επιδρά στη ρευστότητα της Εταιρείας. Για την ενίσχυση των ταμειακών ροών της εταιρείας
εξετάζονται μέτρα όπως η εκποίηση ή ναύλωση του πλοίου Ιεράπετρα, η ρύθμιση των εμπορικών
υποχρεώσεων σε μεταγενέστερο χρόνο και η επανεξέταση των εκτελούμενων συμβάσεων
δημόσιας υπηρεσίας για την επαναφορά στην κερδοφορία.

7. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κόστος ή εκτίμηση 31/12/2012
Προσθήκες Χρήσης
Απομειώσεις
Μεταβολές λόγω εφαρμογής ΔΛΠ 16
31/12/2013
Αποσβέσεις 31/12/2012
Αποσβέσεις Χρήσης
Σύνολο αποσβέσεων 31/12/2013
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2013

Πλοία
18.895.051,89
591.397,72
(1.336.001,66 )
145.770,33
18.296.218,28
11.312.069,72
0,00
11.312.069,72

Έπιπλα κλπ
εξοπλισμός
253.865,28
39,84
0,00
0,00
253.905,12
246.815,92
2.362,48
249.178,40

Σύνολα
19.148.917,17
591.437,56
(1.336.001,66 )
145.770,33
18.550.123,40
11.558.885,64
2.362,48
11.561.248,12

6.984.148,56

4.726,72

6.988.875,28

α) Η αποτίμηση της αγοραίας αξίας (market value) των πλοίων της εταιρείας ανέρχεται σε 7
εκατομμύρια ευρώ και έγινε από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα (εκτιμητικό οίκο).
β) Επί του πλοίου «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» υφίσταται ναυτικές υποθήκες ποσού 5.360.000,000 € για
εξασφάλιση Τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων την 31.12.2013 ανέρχονταν σε
1.534.959,92 €. Επί του πλοίου «Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ» υφίσταται ναυτικές υποθήκες ποσού
2.300.000,00 € για εξασφάλιση υποχρεώσεων σε προμηθευτή το υπόλοιπο του οποίου την
31.12.2013 ανέρχονταν σε 602.710,45 €.
γ) Την 31.12.2013 με βάσει τον έλεγχο απομείωσης (impairment test) της αξίας των πλοίων της
εταιρείας διενεργήθηκε απομείωση ποσού €1.336.001,66 που καταχωρήθηκε στα επενδυτικά
αποτελέσματα χρήσεως.
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δ) Λόγω της εφαρμογής από την 01.01.2013 της τροποποίησης του ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια»,
τα ανταλλακτικά των πλοίων αξίας € 146 χιλ.αναταξινομήθηκαν από την κατηγορία των
αποθεμάτων στην κατηγορία των ενσώματων παγίων. (πβ σημ. 35 Μεταβολή σε λογιστικές
εκτιμήσεις).
8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
31/12/2013
Εγγυήσεις ΔΕΗ
Εγγυήσεις ΟΛΠ
Εγγυήσεις ενοικίων γραφείων-εκδοτηρίων
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

337,37
146,74
1.966,60
2.450,71

31/12/2012
337,37
146,74
1.966,60
2.450,71

9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Καύσιμα – λιπαντικά
Ανταλλακτικά
Λοιπά αποθέματα
Σύνολα

31/12/2013
300.503,63
5.048,94
305.552,57

31/12/2012
251.474,52
145.770,34
6.516,74
403.761,60

31/12/2013

31/12/2012

10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

Πελάτες
Επιταγές και Γραμμάτια εισπρακτέα
Επιταγές σε καθυστέρηση
Απαιτήσεις από πελάτες

590.373,58 1.143.848,10
35.241,99
37.645,99
112.725,83
112.725,83
738.341,40 1.294.219,92

Μείον : Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

254.885,54

Σύνολο απαιτήσεων

483.455,86 1.039.334,38

254.885,54

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:

Υπόλοιπο 31.12.2012
Σχηματισθείσες στη χρήση προβλέψεις
Υπόλοιπο 31.12.2013

31/12/2013
254.885,54
254.885,54

31/12/2012
242.498,98
12.386,56
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 :
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Πλήρως εξυπηρετούμενες απαιτήσεις
Σε καθυστέρηση και μη απομειωμένες
< 90 ημέρες
90 – 180 ημέρες
> 180 ημέρες
Απομειωμένες απαιτήσεις

11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Νομικό πρόσωπο
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
α) ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
β) ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ
γ) ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.
Μείον : Προβλέψεις υποτίμησης
χρεογράφων
Σύνολο

463.113,24
8.591,10
1.958,63
9.792,89
254.885,54
738.341,40

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΗΝ

ΕΥΛΟΓΗ

Αρ.
Τύπος
Χρεογράφων χρεογράφου
100 Μερίδες

ΑΞΙΑ

ΜΕΣΩ

Αξία ανά
τεμ.
Νόμισμα
Αξία
100,00
€
10.000,00

5 Μερίδες

35,00

€

175

1.536 Μετοχές

2,94

€

4.507,70

€

-4.507,70
10.175,00

12. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
Χρεώστες διάφοροι
Προκαταβολές προμηθευτών
Έξοδα επομένων περιόδων
Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων

31/12/2013
993.388,83
31.014,50
34.110,94
100.118,99
1.158.633,26

31/12/2012
586.169,90
46.779,57
26.716,74
111.254,62
770.920,83

13. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2013
1.393,57
2.830,86
4.224,43

31/12/2012
14.938,58
105.000,45
119.939,03

14. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Από την 01/01/2013 μεταβλήθηκε η πολιτική αναγνώρισης στις οικονομικές καταστάσεις των
υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19
«Παροχές σε εργαζομένους», όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο
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τρίμηνο του 2012. Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, έχει επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην απεικόνιση
των παροχών σε εργαζόμενους, ειδικότερα:
Καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου (corridor method) και απαιτεί η επίδραση που
προκύπτει από επαναμετρήσεις στα αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) να αναγνωρίζεται στα
λοιπά συνολικά έσοδα.
Αλλάζει

την

επιμέτρηση

και

παρουσίαση συγκεκριμένων

στοιχείων

κόστους

καθορισμένων παροχών. Το καθαρό ποσό στα αποτελέσματα, επηρεάζεται από την
αφαίρεση του προσδοκώμενου εσόδου επί των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος
και το κόστος επιτοκίου και την αντικατάστασή τους από ένα καθαρό κόστος επιτοκίου
βασισμένο στο καθαρό στοιχείο ενεργητικού ή την καθαρή υποχρέωση του
προγράμματος καθορισμένων παροχών
Ενισχύει γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερη πληροφόρηση αναφορικά
με τα χαρακτηριστικά προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους σχετικούς
κινδύνους.
Το ΔΛΠ 19 έχει εφαρμοσθεί αναδρομικά, σύμφωνα με τους κανόνες μετάβασής του. Ως
αποτέλεσμα, η Εταιρεία έχει αναδιατυπώσει τις καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου. Η
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της συγκρίσιμης χρήσης έχουν ως εξής :
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 31.12.2011
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 31.12.2012
Υπόλοιπο εις νέον 31.12.2011
Υπόλοιπο εις νέον 31.12.2012

Δημοσιευμένο
97.681,62
95.629,49

Επίδραση (IAS 19)
-66.140,03
-60.241,37

Αναμορφωμένο
31.541,59
35.388,12

-2.116.929,81
-2.517.264,48

66.140,03
60.241,37

-2.050.789,78
-2.457.023,11

Αντίστοιχες αναμορφώσεις στα επηρεαζόμενα κονδύλια έγιναν στις καταστάσεις μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων.
Η κίνηση χρήσης της πρόβλεψης για παροχές προσωπικού έχει ως εξής
Υπόλοιπο 31.12.2012
Αναλογούσα στη χρήση πρόβλεψη
Χρησιμοποιηθείσες στη χρήση προβλέψεις
Υπόλοιπο 31.12.2013

31/12/2013
35.388,12
0,00
-531,71
34.856,41

31/12/2012
37.440,25
0,00
-2.052,13
35.388,12
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15. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προβλέψεις ασφαλιστικών εισφορών ΝΑΤ
Προβλέψεις για εργατικές αγωγές
Προβλέψεις για διαφορές φόρων
Σύνολο

31/12/2013
190.000,00
44.381,90
40.000,00
274.381,90

31/12/2012
215.000,00
62.094,76
40.000,00
317.094,76

31/12/2013
317.094,76
30.000,00

31/12/2012
288.307,56
20.000,00

-55.000,00
-17.712,86
274.381,90

0,00
8.787,20
317.094,76

Η κίνηση των λοιπών προβλέψεων έχει ως εξής :
Υπόλοιπο 31.12.2012
Προβλέψεις ασφαλιστικών εισφορών ΝΑΤ
Χρησιμοποιημένες προβλέψεις ασφαλιστικών
εισφορών
Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εργατικών δικών
Υπόλοιπο 31.12.2013

16. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
31/12/2013
1.534.959,92

Συνεταιριστική ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

31/12/2012
588.367,84

17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2013
1.875.633,49
0,00
1.875.633,49

31/12/2012
2.034.264,92
40.568,00
2.074.832,92

18. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
Έσοδα επόμενης χρήσης
Λοιπές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες
Λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2013
1.256.877,80
50.116,91
404.996,20
0,00
1.158.794,14
259.736,93
266.046,95
167.792,93
3.564.361,86

31/12/2012
1.352.823,64
44.511,38
492.260,25
18.089,26
0,00
417.093,87
313.152,32
152.706,98
2.790.637,70
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19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κοινές μετοχές
Μετοχικό κεφάλαιο

31/12/2013
31/12/2012
3.242.308
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 Ευρώ 1,67€ εκάστη. Όλες οι εκδοθείσες
μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.
20. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεματικά φορολογημένα
Αφορολόγητα αποθεματικά
Σύνολο Αποθεματικών

31/12/2013
41.538,49
223.037,42
5.864,46
270.440,37

31/12/2012
41.538,49
223.037,42
5.864,46
270.440,37

21. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓOΡΙΑ
Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές
Έσοδα από εκμίσθωση μέσων για θαλάσσιες μεταφορές
Έσοδα από εστιατόρια
Έσοδα από μπαρ
Λοιπά
Σύνολο πωλήσεων

1/1 31/12/2013

1/1 31/12/2012

6.823.803,13
0,00
34.635,79
175.583,35
20.863,80
7.054.886,07

7.220.264,28
439.400,00
23.557,36
68.101,56
16.893,72
7.768.216,92

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
Αποζημιώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

1/1-31/12/2013
2.724.088,18
19.154,55
332.265,28
73.083,83
3.148.648,84

1/1-31/12/2012
2.602.346,31
13.048,69
311.879,60
2.927.274,60

Το απασχολούμενο στην εταιρεία προσωπικό κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012
ανέρχεται σε 35 και 57 άτομα αντίστοιχα.
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23. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1/1-31/12/2013
869,15
1.493,33
2.362,48

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
ΣΥΝΟΛΟ

1/1-31/12/2012
1.584,05
2.156,37
3.740,42

Στα πλοία της εταιρείας δεν έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις καθότι η υπολειμματική τους αξία
ταυτίζεται με την τρέχουσα αξία (market value) των πλοίων.
24. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
1/1 - 31/12/2013
Κόστος μισθοδοσίας
Καύσιμα - λιπαντικά και αναλώσιμα
Ασφάλιστρα και έξοδα λιμένων
Επισκευές & συντηρήσεις πλοίων
Λοιπά
ΣΥΝΟΛΟ

1/1 - 31/12/2012

2.516.318,78
3.117.926,30
414.346,98
109.480,20
41.005,13
6.199.077,39

2.678.588,13
3.590.092,30
379.730,85
191.016,88
56.853,35
6.896.281,51

25. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
1/1 - 31/12/2013
Έσοδα από ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Έσοδα από χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις
Έσοδα από πρακτική δόκιμων
Λοιπά έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ

17.433,72
51.044,10
0,00
4.162,86
72.640,68

1/1 31/12/2012
0,00
7.959,45
44.198,67
7.667,41
59.825,53

26. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κόστος μισθοδοσίας
Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη και λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων

1/1 31/12/2013
288.246,87
141.683,52
12.739,83
869,15

1/1 31/12/2012
248.686,47
141.155,89
14.741,67
1.584,05

443.539,37

406.168,08

1/1 31/12/2013
189.315,94
12.089,96
1.493,33
202.899,23

1/1 31/12/2012
180.606,36
10.832,02
2.156,37
193.594,75

27. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Προμήθειες πωλήσεων
Διαφημίσεις και αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις παγίων
ΣΥΝΟΛΟ

____________________________________________________________________
Ετήσια Οικονομική Πληροφόρηση
31 Δεκεμβρίου 2013 – Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (30) από (36)

28. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

Δαπάνες προετοιμασίας ναυλώσεων Ιεράπετρα
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Τόκοι προμηθευτών
Συμπληρωματική ασφάλεια Η.& Μ. & Ρ.& Ι.
Εκκαθαρίσεις και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Πρόβλεψεις για εκκρεμείς δίκες
Λοιπά
ΣΥΝΟΛΟ

1/1 31/12/2013
806.652,22
190.109,11
117.023,66
72.326,96
86.719,96
0,00
0,00
0,00
1.272.831,91

1/1 31/12/2012
0,00
25.143,97
0,00
38.730,83
0,00
45.814,59
12.923,76
69.351,15
191.964,30

29. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χρεωστικοί τόκοι
Προμήθειες και τραπεζικά έξοδα
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
Τόκοι προμηθευτών
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Μερικό Σύνολο Έξοδα (α)
Πιστωτικοί τόκοι
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
Μερικό Σύνολο Έσοδα (β)
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (β – α)

1/131/12/2013
142.253,93
22.836,38
239,26
1.607,06
8.956,42
175.893,05

1/131/12/2012
91.460,83
39.113,41
7.201,05
17.795,51
9.414,67
164.985,47

35.167,22
11.964,01
47.131,23
-128.761,82

15.651,60
1.716,84
17.368,44
- 147.617,03

30. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Απομειώσεις πλοίων

1/1-31/12/2013
1.336.001,66

1/1-31/12/2012
387.217,87

Τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες αφορούν αξία απομείωσης, η οποία προέκυψε
από τον ετήσιο έλεγχο απομείωσης (impairment test) της αξίας των πλοίων της Εταιρίας. Το ύψος
της απομείωσης € 1.336 χιλ. για το 2013 απεικονίστηκε στα επενδυτικά αποτελέσματα της χρήση
(βλ. σημ 7, Ενσώματες ακινητοποιήσεις).
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31. ΖΗΜΙΕΣ / ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Οι (ζημίες) / κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση της (ζημίας) / κέρδους με τον
σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου.
Κέρδη/ (Ζημίες) ανά μετοχή
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή

31/12/2013

31/12/2012

(2.461.118,21) (400.334,67)
3.242.308
(0,7591)

3.242.308
(0,1235)

32. ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
Το ΔΛΠ 34 απαιτεί στις ενδιάμεσες οικονομικές αναφορές να περιλαμβάνονται και ορισμένες
γνωστοποιήσεις αναφορικά με την εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» και ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιλαμβάνουν την ταξινόμηση των
εύλογων αξιών σε τρία (3) επίπεδα. 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 ΕΠΙΠΕΔΟ 1.
Η λογιστική αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και
υποχρεώσεων θεωρείται ότι αποτελεί μία λογική προσέγγιση της εύλογης αξίας αυτών:
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Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις



Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα



Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η εταιρεία ελέγχεται από την Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης, η οποία κατέχει το
50,11% των μετοχών της εταιρείας. Τα ποσά των ενδο-ομιλικών συναλλαγών της περιόδου
01.01.2013 έως 31.12.2013 έχουν ως εξής :
ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Πωλήσεις σε συνδεόμενα μέρη
Αγορές από συνδεόμενα μέρη
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη
Υποχρεώσεις σε συνδεόμενα μέρη
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης

01/0131/12/13
43.132
744.266
90.069

01/0131/12/12
3.700.714
181.812
86.035

31/12/2013
1.212.794
-

31/12/2012
454.946
49.928
-

26.957

20.500

34. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
1. Αγωγές – Επιδικίες
Κατά της εταιρείας εκκρεμούν: αγωγές ναυτικών για διαφορές αποδοχών για τις οποίες έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 44.381,90 € (βλ.παρ.15)
2. Φορολογικές & Ασφαλιστικές Διαφορές


Βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002 έως και
2011. Για διαφορές φόρων και προσαυξήσεων που ενδεχόμενα προκύψουν έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 40.000,00 €. Σημειώνεται ότι η εταιρεία υπάγεται στο
ειδικό καθεστώς φορολογίας του Ν.27/75 (φορολόγηση βάσει των κόρων των πλοίων).



Η χρήση 2012 ελέγχτηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές της εταιρείας σύμφωνα με τα
προδιαγραφόμενα στο άρθρο 82 του Ν.2238/94 και την ΠΟΛ1159/2011.Ο τύπος της
Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης που εκδόθηκε 31.07.2012 ήταν με Επιφύλαξη. Η
επιφύλαξη αναφέρονταν σε ληξιπρόθεσμες (αναπόδοτες) φορολογικές υποχρεώσεις. Ο
φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2013 που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 και την ΠΟΛ. 1159/2011,δεν έχει
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περατωθεί έως σήμερα ωστόσο δεν αναμένονται φορολογικές διαφορές σε ουσιώδη
βάση.


Για διαφορές εισφορών και προσαυξήσεων που ενδεχόμενα προκύψουν από
εκκαθαρίσεις ναυλολογίων από τον ασφαλιστικό οργανισμό ΝΑΤ έχουν σχηματιστεί
προβλέψεις ποσού 190.000,00€.

3. Δεσμεύσεις


Υφίσταται κατά την 31/12/2013 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.


Λοιπές εγγυητικές επιστολές (ΟΛΠ) 21.540,70 €.



Συμβατική δέσμευση δυνάμει της υπ΄ αριθμό 3328.1.6.22/01/2009/28-08-2009 σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αντικατάσταση του πλοίου «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ
ΚΟΡΝΑΡΟΣ» με πλοίο ανώτερης κατηγορίας (έως 12ετών και ταχύτητας τουλάχιστον
22 κόμβων) για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «Κύθηρα – Αντικύθηρα».

35. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Από την 01/01/2013 μεταβλήθηκε η πολιτική αναγνώρισης στις οικονομικές καταστάσεις
των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το
αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους», όπως αυτό υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, έχει
επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην απεικόνιση των παροχών σε εργαζόμενους και έχει
εφαρμοσθεί αναδρομικά, σύμφωνα με τους κανόνες μετάβασής του. Ως αποτέλεσμα, η
Εταιρεία έχει αναδιατυπώσει τις καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου (σημ. 14).Λόγω
της εφαρμογής από την 01.01.2013 της τροποποίησης του ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια»,
τα ανταλλακτικά των πλοίων αξίας € 146 χιλ. αναταξινομήθηκαν από την κατηγορία των
αποθεμάτων στην κατηγορία των ενσώματων παγίων, λόγω του ότι χρησιμοποιούνται για
περισσότερες από μία λογιστικές περιόδους (σημ.7).
36. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Βάσει της υπ’αριθμόν Πρωτ. 3327.1/08/14 Απόφασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου αποφασίστηκε ετησία παράταση του χρόνου για την εκπλήρωση της συμβατικής
υποχρέωσης προς αντικατάσταση του Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ»
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με άλλο ανώτερης κατηγορίας καθώς και της χρονικής διάρκειας της υπ’αριθμ.
3328.1.6.22/01/2009/28-08-2009 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, ήτοι μέχρι και
την 28/08/2015 υπό την υποχρέωση της εταιρείας να προσκομίσει μέχρι την 28/02/2015
στοιχεία τεκμηρίωσης, υλοποίησης της υποχρέωσης της για αντικατάσταση του Ε/Γ –
Ο/Γ πλοίου «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» με νέο πλοίο ηλικίας, ταχύτητας και λοιπών
χαρακτηριστικών βάσει της παραπάνω σύμβασης (υπ’αριθμ. 3328.1.6.22/01/2009/28-082009).
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα που να επιβάλλουν σχετική γνωστοποίηση
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

Χανιά, 28 Μαρτίου 2014
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. Αδείας ΟΕΕ 20599 Α’ τάξης
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

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 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη , κατά τα Δ.Π.Χ.Α.
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες , που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη , να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η
έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου

www.anek.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
( από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία ) :

28 Μ αρτίου 2014

Πρόεδρος του Δ.Σ. : Κυριάκος Μ παδιερίτης
Αντιπρόεδρος/Διευθύνων Σύμβουλος : Χαράλαμπος Σαλβαράκης

Νόμιμος ελεγκτής

Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντουλάκης
Α.Μ . Σ.Ο.Ε.Λ. 13 101

Μ έλη του Δ.Σ : Γεώργιος Αρχοντάκης Κωνσταντίνος Αχλιόπτας , Μ ιχαήλ Γεωρβασάκης
Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Γεώργιος Φραγκιαδάκης

Ελεγκτική Εταιρεία :

Grant Thornton A.E.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Μ ε Σύμφωνη γνώμη - Έμφαση Θέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31/12/2013

31/12/2012

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

6.988.875

7.590.032

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

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες

2.451
305.553
483.456

2.451
403.762
1.039.334

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

2.362

3.740

4.224

119.939

Προβλέψεις

(43.245)

39.122

10.175
1.158.633

10.175
770.921

8.953.367

9.936.613

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι)

11.725
128.762

(5.484)
4.397
143.220

1.336.002
(1.019.978)

387.218
177.412

(47.561)

(130.254)

Χρηματικά διαθέσιμα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Απομειώσεις αξίας πλοίων
Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

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

(2.455.585)

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μ είωση / (αύξηση) αποθεμάτων

5.414.654
(3.745.481)
1.669.174

5.414.654
(1.284.363)
4.130.292

Προβλέψεις / Λοιπες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

309.238
1.534.960

352.483
588.368

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5.439.995

4.865.471

Μ είωση / (αύξηση ) υποχρεώσεων ( πλην δανειακών )

Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

7.284.194

5.806.321

8.953.367

9.936.613

Μ είωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Μ είον :

Μ είωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Μ είωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού

555.879
(387.712)

(408.412)
(642.845)

574.795

1.054.538

-

850

175.654

153.387

(α)

5.534
(505.766)

5.534
(107.632)

(β)

(591.438)
35.167
(556.270)

(4.967)
15.652
10.685

(γ)

946.592
(270)
946.322

18.275
(376)
17.899

(115.715)
119.939
4.224

(79.048)
198.988
119.939

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)
Επίδραση αναθεωρημένου IAS 19
Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)

Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

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

1/1-31/12/2012
4.470.385
66.140
(406.233)
4.130.292

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 ( α + β )

1/1-31/12/2013
7.054.886
6.199.077
855.809
72.641
(443.539)
(202.899)
(1.272.832)
(175.893)
47.131
(1.336.002)
(2.455.585)
5.534
(2.461.118)
(2.461.118)
(0,76)

1/1-31/12/2012
7.768.217
6.896.282
871.935
59.826
(406.168)
(193.595)
(191.964)
(164.985)
17.368
(387.218)
(394.801)
5.534
(400.335)
(5.899)
(406.233)
(0,13)

(988.459)

143.774

(990.821)
(2.455.585)
(2.461.118)

140.034
(394.801)
(406.233)

-
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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

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μ ερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / Εξοφλήσεις δανείων
Μ ερίσματα πληρωθέντα
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

(394.801)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και τον διενεργούμενο για τη χρήση 2013
φορολογικό έλεγχο αναφέρονται στη σημείωση 34 των οικονομικών καταστάσεων.
2.Επί των πλοίων υφίστανται ναυτικές υποθήκες ποσού 7.660.000,00 €.
3. Το απασχολούμενο στην εταιρεία προσωπικό κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012 ανέρχεται σε
35 και 57 άτομα αντίστοιχα.
4.Γνωστοποιήσεις Συνδεμένων Μ ερών :
α) Έσοδα
43.132
β) Έξοδα
744.266
γ) Απαιτήσεις
0
δ) Αμοιβές μελών διοίκησης
90.069
ε) Υποχρεώσεις σε συνδεόμενα μέρη
1.239.751
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 31/12/2012 πλέον οι 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 31.12.2013 ποσού 274.382 € αφορούν :
Προβλέψεις ασφαλιστικών εισφορών ΝΑΤ
190.000
Προβλέψεις για εργατικές αγωγές
44.382
Προβλέψεις για διαφορές φόρων
40.000
9.Το θέμα έμφασης στην έκθεση ελέγχου των Νομίμων Ελεγκτών
Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 6, 34 και 36 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και ειδικότερα στα
εξής θέματα : α) το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας είναι αρνητικό κατά 5 εκατ. ευρώ β) υφίστανται
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο προσωπικό και τρίτους γ) το ένα εκ των δύο πλοίων της εταιρείας είναι σε
ακινησία για σημαντικό χρονικό διάστημα. Οι υφιστάμενες συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής
αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητας συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Στη σημείωση 6 της
ετήσιας

οικονομικής

πληροφόρησης

παρατίθενται τα μέτρα της

Διοίκησης

για τη βελτίωση της

χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας και την διασφάλιση της ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της. Στη
γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
10. Λόγω αναδρομικής εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 έχουν αναδιατυπωθεί οι οικονομικές
καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης. Λεπτομέρειες αναφέρονται στη Σημείωση 14 της ετήσιας οικονομικής
έκθεσης.

____________________________________________________________________
Ετήσια Οικονομική Πληροφόρηση
31 Δεκεμβρίου 2013 – Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (36) από (36)

