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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία) αφορά στη χρονική περίοδο από 1 Ια-

νουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του κ.ν. 2190/1920 και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.. 

3556/2007. 

 

 

1. Εξέλιξη εργασιών  

Η εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας στην οικονομική χρήση από την 1η Ιανουαρίου 

2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 κρίνεται ικανοποιητική. Ο κύκλος εργασιών αυξή-

θηκε σε ευρώ 11.956.384,82 έναντι ευρώ 8.920.951,84 στην προηγούμενη χρήση, ενώ 

τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε ευρώ 1.042.961,69 έναντι ευρώ 1.223.023,37 και τα απο-

τελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες ευρώ 8.027,26 έναντι κερδών 362.826,34 

στην προηγούμενη χρήση. Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης μετά φόρων δια-

μορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 9.993,77 έναντι κερδών ποσού ευρώ 384.613,07 κατά 

την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν από το 

αυξημένο κόστος καυσίμων. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας περιλαμβάνει έσοδα 

από πωλήσεις εισιτηρίων επιβατών, οχημάτων και φορτωτικών ευρώ 5.985.426,90 και 

έσοδα από επιδοτήσεις γραμμών δημόσιας υπηρεσίας ευρώ 5.970.957,92. 

 

2. Οικονομική θέση - αριθμοδείκτες  

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για την κλειόμενη και την προη-

γούμενη χρήση έχουν ως εξής: 

 

 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 31/12/2016   31/12/2015  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.773.042,54 
88,41% 

 2.820.493,48 
92,39% 

Σύνολο ενεργητικού 2.005.384,90  3.052.835,84 
      

Ίδια κεφάλαια (1.241.334,44) 
-38,23% 

 (1.231.340,67) 
-28,74% 

Σύνολο υποχρεώσεων 3.246.719,34  4.284.176,51 
      

Ίδια κεφάλαια (1.241.334,44) 
-61,90% 

 (1.231.340,67) 
-40,33% 

Σύνολο παθητικού 2.005.384,90  3.052.835,84 
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Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.773.042,54 
55,64% 

 2.820.493,48 
66,77% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.186.719,34  4.224.176,51 
      

Κεφάλαιο κινήσεως (1.413.676,80) 
-79,73% 

 (1.403.683,03) 
-49,77% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.773.042,54  2.820.493,48 

 

 Αριθμοδείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας 

 

01/01/2016 - 

31/12/2016   

01/01/2015 - 

31/12/2015  

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, αποσβέ-

σεων, χρημ/κών & επενδ/κών αποτ/των 
(8.027,26) 

-0,07%  
362.826,34 

4,07% 

Κύκλος εργασιών 11.956.384,82  8.920.951,84 
      

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (9.993,77) 
-0,08% 

 360.577,65 
4,04% 

Κύκλος εργασιών 11.956.384,82  8.920.951,84 

      

Μικτά αποτελέσματα 1.042.961,69 
8,72% 

 1.223.023,37 
13,71% 

Κύκλος εργασιών 11.956.384,82  8.920.951,84 

 

3. Επισκόπηση δραστηριοτήτων 

Στη χρήση 2016 η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε με ναυλωμένα πλοία σε γραμμές δη-

μόσιας υπηρεσίας των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, με αναχώρηση από τον Πει-

ραιά και προσεγγίσεις σε διάφορα νησιά (Σαντορίνη, Ανάφη, Μήλο, Κάσο, Κάρπαθο, 

Χάλκη, Ρόδο) καθώς και στα λιμάνια του Ηρακλείου και της Σητείας.  

 

4. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας για το 2017 και διαχείριση χρηματοοι-

κονομικών κινδύνων 

Η ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας για το έτος 2017 προβλέπεται σταθερή και 

χωρίς ιδιαίτερους επιχειρηματικούς κινδύνους. Κίνδυνοι που ελλοχεύουν και ενδεχο-

μένως να έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της 

Εταιρείας στο επόμενο έτος αποτελούν, κατά κύριο λόγο, ο κίνδυνος διακύμανσης των 

τιμών των καυσίμων και σε μικρότερο βαθμό ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 

ρευστότητας. Σημειώνεται ότι ειδικά για τον κίνδυνο διακύμανσης των τιμών των καυ-

σίμων, η Εταιρεία εκτίθεται σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι το κόστος των καυσίμων 

αποτελεί το βασικότερο στοιχείο λειτουργικού κόστους με άμεση επίδραση στα απο-

τελέσματα. Συνεπώς, μια αυξητική μεταβολή στις τιμές των καυσίμων θα οδηγήσει 

στην αύξηση του λειτουργικού κόστους με αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσμά-

των χρήσης και της καθαρής θέσης της Εταιρείας.  
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Για τη χρήση 2017 η Εταιρεία προβλέπεται να συνεχίσει να δραστηριοποιείται με ναυ-

λωμένο πλοίο από τη Μητρική ΑΝΕΚ σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας  των Κυκλάδων 

και των Δωδεκανήσων βάσει των σχετικών συμβάσεων με το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

5. Συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τη Μητρική Εταιρεία 

και τα υπόλοιπα συνδεόμενα μέρη του Ομίλου αφορούν, κυρίως, σε ναυλώσεις πλοί-

ων, σε προμήθειες εισιτηρίων, στην παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης πλοίων και σε 

λοιπές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη χρήση 2016, η Εταιρεία δαπάνησε το 

συνολικό ποσό των ευρώ 8.476.733,10 προς τα συνδεόμενα μέρη του Ομίλου για ναυ-

λώσεις πλοίων και λοιπές υπηρεσίες. Επίσης, τιμολόγησε τα συνδεόμενα μέρη με το 

ποσό των ευρώ 34.630,78. Στις 31.12.2016 η Εταιρεία παρουσιάζει απαιτήσεις από τα 

συνδεόμενα μέρη του Ομίλου συνολικού ποσού ευρώ 343.277,40 ενώ εμφανίζει υπο-

χρεώσεις προς αυτά συνολικού ποσού ευρώ 785.735,81. Στην κλειόμενη χρήση δεν 

καταβλήθηκαν αμοιβές ή αποζημιώσεις ούτε χορηγήθηκαν δάνεια σε μέλη του Διοικη-

τικού Συμβουλίου. 

 

6. Μεταγενέστερα γεγονότα 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης δεν υπάρχουν γεγονότα που 

θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα 

της Εταιρείας. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 38 συντάχθηκαν 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 

την 10η Μαρτίου 2017. 

 

 

Χανιά, 10 Μαρτίου 2017 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Σπυρίδων Ι. Πρωτοπαπαδάκης 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς το Μέτοχο της «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΝ 

ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συ-

νολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως 

που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονο-

μικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και 

για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 

να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 

από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κα-

νόνες 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 τεκ-

μηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές κατα-

στάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβα-

νομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομι-

κών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυ-

τών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετί-

ζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστά-

σεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για 
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τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας 

των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολό-

γηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση 

της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κα-

τάλληλα 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 «ΑΙΓΑΙΟΝ 

ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικο-

νομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έ-

χουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 5 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υπο-

χρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού και 

τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά. Οι συνθήκες αυτές υποδη-

λώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να 

συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επι-

φύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρα-

γράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α)  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρ-

τισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 

2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομι-

κές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. 
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β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΝ 

ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ου-

σιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Νεκτάριος Πατατούκας  

Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11891 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα - Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 (ποσά σε ευρώ) 
Σημ. 

01.01.2016 - 

31.12.2016 

 01.01.2015 - 

31.12.2015 
 

        

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 7 11.956.384,82  8.920.951,84   

Κόστος πωληθέντων 9 

 

 

(10.913.423,13) 

  

 

(7.697.928,47)   

Μικτά κέρδη  1.042.961,69  1.223.023,37   

Άλλα έσοδα 10 4.574,47  18.226,66  

Έξοδα διοίκησης 9 (675.329,85)  (606.749,30)   

Έξοδα διάθεσης 9 (374.926,46)  (264.828,63)   

Άλλα έξοδα 10 (5.307,11)  (6.845,76)  

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοοικονομικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων  (8.027,26) 

 

362.826,34  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11 48,38  168,74  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 11 (2.014,89)  (2.417,43)  

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  (9.993,77)  360.577,65   

Φόρος εισοδήματος 12 0,00  24.035,42   

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους  (9.993,77)  384.613,07   

      

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – 

βασικά και προσαρμοσμένα (σε €) 13 (9,99) 

 

384,61  

      

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

 αποσβέσεων (EBITDA)  (8.027,26) 

 

362.826,34  

 

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 13 - 38) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών κα-

ταστάσεων. 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 (ποσά σε ευρώ) Σημ. 31.12.2016  31.12.2015  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12 232.342,36  232.342,36  

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών  

στοιχείων  232.342,36  232.342,36  

Κυκλοφορούν ενεργητικό      

Αποθέματα 14 131.086,40  97.670,19  

Απαιτήσεις από πελάτες 15 1.558.346,53  2.101.903,20  

Λοιπές απαιτήσεις 15 4.510,60  2.260,84  

Χρηματικά διαθέσιμα 16 79.099,01  618.659,25  

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  1.773.042,54  2.820.493,48  
      

Σύνολο ενεργητικού 
 

2.005.384,90  3.052.835,84  

      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Μετοχικό κεφάλαιο 17 10.000,00  10.000,00  

Αποτελέσματα εις νέο 17 (1.251.334,44)  (1.241.340,67)  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

(1.241.334,44)  (1.231.340,67)  

      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Προβλέψεις 18 60.000,00  60.000,00  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  60.000,00  60.000,00  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές  19 2.844.596,66  3.744.310,54  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 19 342.122,68  479.865,97  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  3.186.719,34  4.224.176,51  
      

Σύνολο υποχρεώσεων  3.246.719,34  4.284.176,51  
      

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  2.005.384,90  3.052.835,84  

 

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 13 - 38) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών κα-

ταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 (ποσά σε ευρώ)  Μετοχικό  

κεφάλαιο 

 Αποτελέσματα 

εις νέο   Σύνολο   

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015 10.000,00  (1.625.953,74) (1.615.953,74) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης --  384.613,07 384.613,07 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2015 10.000,00  (1.241.340,67) 

 

(1.231.340,67) 

        

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016 10.000,00  (1.241.340,67) (1.231.340,67) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης --  (9.993,77) (9.993,77) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2016 10.000,00  (1.251.334,44) 

 

(1.241.334,44) 

    

 

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 13 - 38) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών κα-

ταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 (ποσά σε ευρώ) Σημ. 
01.01.2016 - 

31.12.2016 

 01.01.2015 - 

31.12.2015 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  (9.993,77)  360.577,65 

Προσαρμογές για:     

Προβλέψεις   --  -- 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον  

πιστωτικοί τόκοι)  1.966,51 

 

2.248,69 

  (8.027,26)  362.826,34 

(Αύξηση) / Μείωση σε:     

Αποθέματα  (33.416,21)  105.600,26 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  541.306,91  1.101.991,94 

Αύξηση / (Μείωση) σε:     

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  (1.037.457,17)  (998.098,50) 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 11 (2.014,89)  (2.417,43) 

Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος   --  -- 

Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων  (539.608,62)  569.902,61 
      

     

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Τόκοι εισπραχθέντες 11 48,38  168,74 

Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων   48,38  168,74 
      

     

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Καταβολές μετοχικού κεφαλαίου  --  -- 

Ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων  --  -- 
      

     

Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα της χρήσης  (539.560,24) 

 

570.071,35 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  618.659,25  48.587,90 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 16 79.099,01  618.659,25 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 13 - 38) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών κα-

ταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία “ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η Εταιρεία) 

με διακριτικό τίτλο “ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ Ν.Ε.” συστάθηκε σύμφωνα με το νόμο 

959/1979 (όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 1892/31.07.1990 και Ν. 2987/ 

21.02.2002) στις 14 Απριλίου 2010 με έδρα τα Χανιά της Κρήτης. Έχει τη μορφή της 

ναυτικής Εταιρείας του Ν. 959/79, με ημερομηνία αρχικής καταχώρησης στο Μητρώο 

Ναυτικών Εταιριών την 19η Απριλίου 2010, και είναι εγκατεστημένη στη Λεωφόρο Κα-

ραμανλή 148 στα Χανιά της Κρήτης. Η διάρκειά της έχει ορισθεί έως το 2060, δύναται 

δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την 1η ημέρα κάθε Ιανου-

αρίου και λήγει την 31η ημέρα κάθε Δεκεμβρίου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση 

άρχισε από τη σύσταση - καταχώρησή της στο Μητρώο Ναυτικών Εταιριών (19η Απρι-

λίου 2010) και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011. 

 

Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας, όπως αναγράφεται στη σύμβαση σύστασής της 

την 14η Απριλίου 2010, είναι «...η κυριότητα ελληνικών εμπορικών πλοίων, η εκμετάλ-

λευση ή διαχείριση ελληνικών ή ξένης σημαίας εμπορικών πλοίων καθώς και η από-

κτηση μετοχών άλλων ναυτικών εταιρειών που έχουν τον ίδιο ως άνω σκοπό». 

 

Συνοπτικά, οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Σπυρίδων Ι. Πρωτοπαπαδάκης Πρόεδρος 

Σταύρος Ι. Αγγελιδάκης Αντιπρόεδρος 

Παναγιώτης Ι. Σταυρόπουλος Γραμματέας 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26η Αυγούστου 2017. 

 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Νεκτάριος Πατατούκας  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 11891 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.O.E. 

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ CROWE HORWATH INTERNATIONAL 

 

Αριθμός Μητρώου Ναυτικών Εταιριών: 4257 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 998064053 
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Η ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ Ν.Ε. είναι θυγατρική σε ποσοστό 100% της ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (εφεξής ΑΝΕΚ Α.Ε.) η έδρα της οποίας είναι ο δή-

μος Χανίων και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι εν λόγω χρηματοοικο-

νομικές καταστάσεις συντάχθηκαν για τις ανάγκες και σύμφωνα με τις λογιστικές αρ-

χές της Μητρικής ΑΝΕΚ Α.Ε., εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΙΓΑΙΟΝ 

ΠΕΛΑΓΟΣ Ν.Ε. την 10η Μαρτίου 2017 και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου 

της ΑΝΕΚ Α.Ε. στη διεύθυνση διαδικτύου www.anek.gr. 

 

 

2. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές 

(α) Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίσθηκαν από τη Διοίκησή της 

με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA), όπως αυτά έχουν 

εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), καθώς και τις σχε-

τικές Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Ερμηνείας Προ-

τύπων του ΣΔΛΠ, και τα οποία έχουν υιοθετηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 1606/2002. 

 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση 

των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές 

που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 

Μητρικής Εταιρείας ΑΝΕΚ Α.Ε.  

 

Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρ-

μογής τους. Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

απαιτεί τη χρήση ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί 

την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρ-

χών της Εταιρείας. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 

γνώση της διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 καλύπτουν τη χρήση από την 1η 

Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 και έχουν συνταχθεί με βάση: 

 την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρ-

μογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες,  

 την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), 

 την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

 

http://www.specifar.gr/
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(β) Νέα Λογιστικά Πρότυπα και Διερμηνείες  

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των 

οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2016. Στην  

παράγραφο (βα) που ακολουθεί παρουσιάζονται τα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προ-

τύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 

2016 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. Στην παράγραφο (ββ) πα-

ρουσιάζονται τα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υ-

πάρχοντα πρότυπα τα οποία έχουν εκδοθεί αλλά είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η Εταιρεία δεν έχει ε-

φαρμόσει νωρίτερα τα πρότυπα αυτά και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές 

καταστάσεις. Στις παραγράφους (βα) και (ββ) παρατίθενται και οι ετήσιες βελτιώσεις 

του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 

(βα) Πρότυπα και Διερμηνείες προτύπων που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π., υιοθε-

τήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομι-

κών καταστάσεων και είναι υποχρεωτικά για την οικονομική χρήση 2016: 

 

 ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) - Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρ-

μογή των εξαιρέσεων ενοποίησης 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 

και ΔΛΠ 28 για θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέ-

σεων ενοποίησης για τις εταιρείες επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την 

νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Έ-

νωση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν έχουν επίπτωση στις χρηματοοικονομικές κατα-

στάσεις της Εταιρείας. 

 

 ΔΛΠ  1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων» -

Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014, α-

ποσαφηνίζουν ότι η σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών κα-

ταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές ασήμαντων πληροφοριών μπορεί να ε-

μποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρι-

νίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, 

καθορίζοντας το που και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστο-

ποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης διευκρινίζονται θέματα σχετικά 

με τα υποσύνολα και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδη-
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μάτων που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση στις 18 Δεκεμβρίου 2015. Η εν λόγω τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίπτω-

ση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) - Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  μεθό-

δους απόσβεσης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων απόσβεσης βασισμένων στα έσοδα 

δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοι-

χείου καθώς τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης 

των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

Η ανωτέρω θέση δεν ισχύει όταν το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως μέτρο 

υπολογισμού των εσόδων ή όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η ανάλωση 

των οικονομικών ωφελειών που απορρέουν από το άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι 

στενά συνδεδεμένα. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2015. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν έχουν επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» - Μέθοδος της Κα-

θαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, 

επιτρέπει σε μία οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογι-

στικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις α-

τομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για 

κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές πε-

ριόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει επίπτωση 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» - Λογιστικός χειρισμός 

της απόκτησης μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένας επενδυτής εφαρμόζει την μέθοδο της «απόκτη-

σης» όταν αποκτά συμμετοχή σε μία κοινή επιχείρηση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται 

σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Νοεμβρίου 2015. Η εν λόγω τροπο-

ποίηση δεν έχει επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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 ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους - Εισφορές από εργαζομέ-

νους» 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή με-

τά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από ερ-

γαζομένους ή τρίτους σε προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροπο-

ποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανε-

ξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, για 

τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό 

του μισθού. Η εν λόγω τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις χρηματο-

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σε-

πτεμβρίου 2014, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 

Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 

2015 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2343/2015. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις που αφο-

ρούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5 και 7 και τα Διεθνή Λογι-

στικά Πρότυπα 19 και 34 δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομι-

κές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

 ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώλη-

ση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλ-

λη (π.χ. πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα 

νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν 

υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση 

διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημε-

ρομηνία ταξινόμησης.  

 ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Εξυπηρέτηση συμβάσεων μετά τη μεταβίβαση χρηματοοικονομικών περιου-

σιακών στοιχείων: Εάν μία επιχείρηση μεταβιβάζει ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο υπό όρους που επιτρέπουν στον μεταβιβάζοντα να απο-

αναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο, το ΔΠΧΑ 7 απαιτεί να γνωστοποιούνται 

όλες οι μορφές συνεχιζόμενης ανάμειξης που μπορεί να έχει η μεταβιβάζουσα 

επί των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων. Το ΔΠΧΑ 7 παρέχει οδηγίες 

σχετικά με το τι εννοεί με τον όρο «συνεχιζόμενη ανάμειξη». Η τροποποίηση 

πρόσθεσε συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τις διοικήσεις να 

προσδιορίσουν εάν οι όροι μιας σύμβασης για εξυπηρέτηση χρηματοοικονομι-

κών περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν μεταβιβαστεί συνιστά «συνεχιζό-



 

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ Ν.Ε. 
Λεωφόρος Καραμανλή 148 
73100 Χανιά, Κρήτη 

 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 
 

- 18 - 

μενη ανάμειξη». Η τροποποίηση παρέχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέω-

ση) αναδρομικής εφαρμογής. 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις: Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η επι-

πρόσθετη γνωστοποίηση που απαιτείται από το ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποίηση - Συμ-

ψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» 

δεν απαιτείται συγκεκριμένα για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός αν α-

παιτείται από το ΔΛΠ 34. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ.  

 ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους - Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιο-

λόγηση της ύπαρξης ενεργού αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων 

αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι 

με βάση τη  χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά 

υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα, χρησιμοποιούνται 

τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων. 

 ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές κατα-

στάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικο-

νομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιά-

μεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης 

ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει 

να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή 

όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν 

πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οι-

κονομική έκθεση είναι ελλιπής.  

 

(ββ) Πρότυπα και Διερμηνείες προτύπων που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. μέχρι 

την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων αλλά είναι υποχρεωτικά 

για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και δεν έχουν εφαρ-

μοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία: 

 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο 

περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντι-

στάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκ-

δόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο α-

ναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία 
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μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχεί-

ρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των 

συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ε-

κτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες α-

παιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 

στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιο-

θετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016. 

 

 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το πρότυπο σκοπός του οποίου είναι να 

προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των 

«Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» που προκύπτουν όταν 

μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό 

που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος. Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονο-

μική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσει να λογιστικο-

ποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων 

δραστηριοτήτων» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την 

πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα 

υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις κα-

ταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ε-

τήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν 

έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτί-

μησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 14 στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.  

 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν 

στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και αποτελεί το νέο πρότυ-

πο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 

11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. Το νέο πρότυ-

πο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προ-

κύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα 

από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα 

εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από 

την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν α-
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ποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., 

πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχεί-

ων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυ-

σης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, 

αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων 

σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιο-

θετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. Η Εταιρεία βρίσκεται 

στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις χρηματοοικονομικές της 

καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 

(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώ-

ληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγε-

νούς ή της Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμ-

βρίου 2014 είναι ότι ολόκληρο το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή 

περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  μερικό 

κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητι-

κού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  στε-

γάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιό-

δους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις των ανωτέρω τροποποιήσεων 

στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.  

 

 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. 

Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέ-

χουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που 

αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό 

από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσια-

κά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 

12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. 

Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωμα-

τώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να 

κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώ-

σεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το 

νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις χρηματοοικονο-
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μικές της καταστάσεις.   

 

 ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσε-

ων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση ανα-

βαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν 

προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποί-

ηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ια-

νουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία 

εξετάζει τις επιπτώσεις της ανωτέρω τροποποίησης στις χρηματοοικονομικές της κα-

ταστάσεις.  

 

 ΔΛΠ 7  Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα 

στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υ-

ποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιή-

σεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν 

στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρ-

χονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρ-

μόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις 

επιπτώσεις της ανωτέρω τροποποίησης στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) 

«Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώ-

νται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά 

και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία 

παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετο-

χικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με 

βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακα-

νονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης 

υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων 

των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των με-

τοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις 
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της ανωτέρω τροποποίησης στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε 

να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προ-

τύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου τροπο-

ποιημένου από το συμβούλιο ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: 

επικάλυψη και  αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο θα: 

- δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να ανα-

γνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια 

που μπορεί να προκύψει όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν από τις νέες ασφαλιστικές 

συμβάσεις. 

- παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέο-

νται με τις ασφάλειες, μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 

9 μέχρι το 2021.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή με-

τά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις της ανωτέρω τροποποίησης στις χρηματοοικονομικές 

της καταστάσεις. 

 

 Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι 

τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά 

παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία 

σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον 

εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα 

πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του 

χρόνου. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υι-

οθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 δι-

ευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή 

από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της 

χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, 

τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για 
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τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία 

εξετάζει τις επιπτώσεις της ανωτέρω τροποποίησης στις χρηματοοικονομικές της κα-

ταστάσεις. 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμ-

βάνουν την είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, 

εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα ανα-

γνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση 

που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική 

οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με 

τη διερμηνεία η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συ-

ναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομι-

σματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη 

προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η 

ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. Η διερμηνεία 

εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουα-

ρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις 

επιπτώσεις της ανωτέρω διερμηνείας στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμ-

βρίου 2016,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανου-

αρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροπο-

ποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

 αναφοράς» 

Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα ΔΠΧΑ» 

που προβλέπονταν από το Προσάρτημα Ε του ΔΠΧΑ 1 με το αιτιολογικό ότι έ-

χουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι απαραίτητες. 

 ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών 

στην εύλογη αξία» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγε-

νής ή σε κοινοπραξίες που κατέχεται από μια οντότητα που είναι ένας οργανι-

σμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας  που πληροί τις 
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προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά 

κατά την αρχική αναγνώριση. 

 ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του 

σκοπού του προτύπου 

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζο-

ντας ότι οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των 

παραγράφων Β10-Β16, ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας που αναφέ-

ρονται στην παράγραφο 5 που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα για πώληση, 

ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με το 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώ-

ληση και διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

(γ) Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις 

Η διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις 

προκειμένου να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλο-

ντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρί-

σεις επανεξετάζονται περιοδικά, προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δε-

δομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην 

προγενέστερη εμπειρία της διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συ-

ναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις αναφέρονται σε 

δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονο-

μικών καταστάσεων. Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμ-

βρίου 2016, οι σημαντικότερες λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης είναι 

ίδιες με αυτές που εφαρμόζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 

Εταιρείας «ΑΝΕΚ Α.Ε.», και έχουν ως εξής: 

(i) Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα 

εισρεύσουν στην Εταιρεία, τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα και πε-

ριλαμβάνουν την αξία πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών απαλλαγμένη από το φό-

ρο προστιθέμενης αξίας, επιστροφές και εκπτώσεις. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κρι-

τήρια αναγνώρισης θα πρέπει, επίσης, να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του 

εσόδου: 

Έσοδα από ναύλους (εισιτήρια ή ναυλώσεις πλοίων) 

Τα έσοδα από τα εισιτήρια αναγνωρίζονται στη χρονική στιγμή κατά την οποία οι επι-

βάτες / οχήματα πραγματοποιούν το ταξίδι (ταξιδεύσαντα εισιτήρια). Τα έσοδα από 

τις ναυλώσεις πλοίων αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου, σύμφω-
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να με τα αναγραφόμενα στις σχετικές συμβάσεις. Οι κρατικές επιδοτήσεις άγονων 

γραμμών αναγνωρίζονται κατά την περίοδο που αφορούν και περιλαμβάνονται στον 

«κύκλο εργασιών».   

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά 

τη στιγμή της πώλησης ή της παροχής της υπηρεσίας όπου και εκδίδονται τα σχετικά 

τιμολόγια. 

 Τόκοι  

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση τη λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.  

(ii) Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης 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 καυσί-

μων και λιπαντικών επί των πλοίων είναι το κόστος αντικατάστασής τους. Προβλέψεις 

για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζονται εφόσον κρίνεται α-

παραίτητο.  

(iii) Λογαριασμοί εισπρακτέοι  

Οι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προ-

βλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα. Όλες οι απαιτήσεις της Εταιρείας είναι 

βραχυπρόθεσμες (εισπρακτέες σε περίοδο μικρότερη του ενός έτους) και, ως εκ τού-

του, δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σε κάθε η-

μερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται 

για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη σχηματισμού πρόβλεψης για απομείωση 

των συγκεκριμένων απαιτήσεων. Κάθε οριστικά ανεπίδεκτο είσπραξης υπόλοιπο δια-

γράφεται με αντίστοιχη μείωση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό 

της πρόβλεψης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στα «Άλλα έξοδα».   

(iv) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επεν-

δύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Tα χρη-

ματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες.  

(v) Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές εμφανίζονται στο μετοχικό κεφάλαιο των ιδίων κεφαλαίων το οποίο 

απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυ-

κλοφορία. Το ποσό που έχει καταβληθεί πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή κα-
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ταχωρείται στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» των ιδίων 

κεφαλαίων. Πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με την έκδοση νέων μετοχών κατα-

χωρούνται στα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά από το «υπέρ το άρτιο». Οι ίδιες μετοχές 

αντιπροσωπεύουν μετοχές της Μητρικής οι οποίες αποκτήθηκαν και κατέχονται από 

την ίδια και εμφανίζονται στην αξία κτήσης τους αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 

Κατά την αγορά, πώληση ή ακύρωση των ιδίων μετοχών, τα σχετικά κονδύλια και τα 

αποτελέσματα της εκάστοτε πράξης ή εκκαθάρισης αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην 

καθαρή θέση. 

(vi) Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα κέρδη από την εκμετάλλευση ναυλωμένων 

πλοίων (μη ναυτιλιακή δραστηριότητα) φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατά-

ξεις περί φορολογίας εισοδήματος. Ο συντελεστής φόρου για τη χρήση 2016 ανέρχε-

ται σε 29%. Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος έχουν υπολογισθεί επί διαφορών λο-

γιστικών και φορολογικών βάσεων κονδυλίων της Εταιρείας οι οποίες (διαφορές) κατά 

την πραγματοποίηση ή τακτοποίησή τους αναμένεται να επιδράσουν στον προσδιορι-

σμό του φόρου εισοδήματος. Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται 

βάσει των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους φορολογικούς 

νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη/έσοδο για φόρο εισοδήματος περιλαμ-

βάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της εταιρεί-

ας, τυχόν προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φο-

ρολογικά χρήσεις και διαφορές από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των 

θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών. Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με 

στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται 

στην καθαρή θέση και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

(vii)  Λειτουργικές / χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Λειτουργικές: μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα 

οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πλη-

ρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση απο-

τελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  

Χρηματοδοτικές: μισθώσεις που αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες η 

Εταιρεία διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη των μισθωμένων παγίων. Οι μι-

σθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη 

αξία μεταξύ της εύλογης και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων και απο-

σβένονται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των παγίων.    

(viii) Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες 

υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή 
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τους μέσω εκροής πόρων και τα σχετικά ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμη-

θούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 

προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που ανα-

μένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέ-

ψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν μακροπρόθεσμα, οπότε η επίδραση της χρο-

νικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξο-

φλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων 

που αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρή-

ματος και -όπου κρίνεται απαραίτητο- τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα 

με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν ανα-

γνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 

οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

(ix) Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη ή ζη-

μιές (μετά την αφαίρεση των προνομιούχων μερισμάτων, αν υπάρχουν) με το μέσο 

σταθμισμένο αριθμό των μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε 

έτους. 

(x) Χρηματοοικονομικά προϊόντα 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον ισο-

λογισμό περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις, τις επενδύσεις, τις βραχυπρό-

θεσμες και τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και 

αποτίμησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι 

οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη σημείωση. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα πα-

ρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της 

ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν.  

 

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Η Εταιρεία κατέχει διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως χρηματικά διαθέσιμα, ε-

μπορικές απαιτήσεις και εμπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις 

εργασίες της. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016 η Εταιρεία δεν 

ασχολήθηκε με την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων. 

 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συ-

νήθεις κίνδυνοι στους οποίους υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (συναλλαγματικός 
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κίνδυνος, κίνδυνος επιτοκίων, κίνδυνος διακυμάνσεων τιμών αγοράς), πιστωτικός κίν-

δυνος, κίνδυνος ρευστότητας. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη διοίκηση της 

Εταιρείας και εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση των χρηματοοικονομι-

κών κινδύνων. 

 

i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Η 

Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τα έσοδα της είναι σε ευρώ, ως εκ τού-

του δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο που να σχετίζεται με τον κύκλο εργα-

σιών. Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών είναι εκφρασμένες σε ευρώ, πλην των καυσί-

μων που διακανονίζονται σε ευρώ, αλλά εμμέσως επηρεάζονται από την ισοτιμία ευ-

ρώ / δολαρίου στη βάση της οποίας διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές platts. Η διοί-

κηση παρακολουθεί τους συναλλαγματικούς κινδύνους και εκτιμά ότι κατά την ημε-

ρομηνία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ήταν ασήμαντοι.  

ii) Κίνδυνος επιτοκίου 

Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα 

λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές 

στις τιμές των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει υποχρεώσεις σε τραπεζικές χρη-

ματοδοτήσεις (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια) και συνεπώς δεν εκτίθε-

ται σε κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίου.  

iii) Κίνδυνος διακυμάνσεως τιμών αγοράς καυσίμων 

Η Εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών της τιμής των καυσίμων ως βασικού 

στοιχείου του κόστους λειτουργίας της με άμεση επίδραση στα αποτελέσματα της κά-

θε περιόδου. Μια αυξητική μεταβολή στις τιμές των καυσίμων επιδρά στην αύξηση 

των λειτουργικού κόστους με αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και των ι-

δίων κεφαλαίων της Εταιρείας.  

iv) Πιστωτικός κίνδυνος 

Στις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου 

είναι ιδιαίτερα αυξημένος. H πολιτική αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου εντάσ-

σεται στο γενικότερο πλαίσιο της αντίστοιχης πολιτικής που εφαρμόζει ο Όμιλος. H 

Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, ήτοι κινδύνου αδυ-

ναμίας είσπραξης υπολοίπων απαιτήσεων από πελάτες, καθώς υφίσταται σημαντική 

διασπορά των απαιτήσεων, εκτός από το Δημόσιο, σε πολλούς διαφορετικούς πελά-

τες. Πολιτική της Εταιρείας είναι όλοι οι πελάτες προς τους οποίους διενεργούνται 

πωλήσεις επί πιστώσει να υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επι-

πρόσθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται σε συνεχή βάση, με αποτέλε-

σμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις. Σε ορισμένες περι-
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πτώσεις ειδικών πιστωτικών κινδύνων, η Εταιρεία προχωρεί σε σχηματισμό προβλέ-

ψεων για ζημιές απομείωσης απαιτήσεων. Σχετική ανάλυση της ενηλικίωσης υπολοί-

πων και των προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων της Εταιρείας περιλαμβάνεται στη 

σημείωση 15. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα της Εταιρεί-

ας, όμως για τα καταθετικά της προϊόντα χρησιμοποιεί αναγνωρισμένα χρηματοπι-

στωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας. 

v) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Η διοί-

κηση της Εταιρείας κρίνει ότι ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισμένος λόγω της 

ύπαρξης ικανοποιητικών διαθεσίμων στο ενεργητικό της. 

 

 

4. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8, ως τομείς μιας οικονομικής οντότητας προδιαγράφονται αυ-

τοί που εξετάζονται εσωτερικά από τη διοίκηση ως σημαντικοί στα πλαίσια αξιολόγη-

σης τομεακών αποδόσεων και κινδύνων. Η Εταιρεία είναι αμιγώς ναυτιλιακή που 

δραστηριοποιείται σε γραμμές του εσωτερικού και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται πα-

ρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων ανά τομέα. 

 

 

5. Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας Εταιρείας 

Στην κλειόμενη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία παρουσίασε, 

μεταξύ άλλων, τα παρακάτω μεγέθη: 

 Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στις 31.12.2016 ανήλθε σε € 

3.186.719,34 (το αντίστοιχο ποσό στις 31.12.2015 ήταν € 4.224.176,51) έναντι των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού που ανήλθαν σε € 

1.773.042,54  (31.12.2015: € 2.820.493,48). 

 Το σύνολο των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού στις 31.12.2016 

ανήλθε σε € 232.342,36 (31.12.2015: € 232.342,36) και οι μακροπρόθεσμες υπο-

χρεώσεις σε € 60.000,00 (31.12.2015: € 60.000,00).  

 Τα ίδια κεφάλαια στις 31.12.2016 ήταν αρνητικά κατά € 1.241.334,44 (31.12.2015: 

αρνητικά κατά € 1.231.340,67). 
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Δεδομένου ότι η Εταιρεία είναι κατά 100% θυγατρική της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και η δραστηριοποίησή της εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο 

των δραστηριοτήτων της Μητρικής και στις ενέργειες που αυτή έχει αποφασίσει να 

εφαρμόσει προκειμένου να αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα ρευστότητας και ενί-

σχυσης της κεφαλαιακής της διάρθρωσης, οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστά-

σεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 

concern), όπως και της Μητρικής ΑΝΕΚ A.E.  

 

 

6. Εποχικότητα πωλήσεων 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. Πιο συγκε-

κριμένα, η διακίνηση των επιβατών και των Ι.Χ. οχημάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη 

κατά τους θερινούς μήνες λόγω της τουριστικής κίνησης (Ιούνιος - Σεπτέμβριος) και 

μειωμένη κατά τους χειμερινούς μήνες. Η διακίνηση των φορτηγών παρουσιάζει σχε-

τικά μικρή διακύμανση μέσα στο έτος. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι περισσότερες 

πωλήσεις να γίνονται στο γ΄ τρίμηνο κάθε έτους (από 01.07 έως 30.09) όπου περικλεί-

εται η θερινή περίοδος. 

 

 

7. Πωλήσεις 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αφορά σε πωλήσεις εισιτηρίων και φορτωτικών για 

παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών καθώς και σε έσοδα από 

μισθώματα γραμμών δημόσιας υπηρεσίας και αναλύεται κατά κατηγορία ως εξής: 

 

01.01.2016 – 

31.12.2016 

 01.01.2015 – 

31.12.2015 
 

Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές 5.985.426,90  4.250.144,25  

Επιδοτήσεις γραμμών δημόσιας υπηρεσίας 5.970.957,92  4.670.807,59  

Σύνολο 11.956.384,82  8.920.951,84  

 

 

8. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

Η Εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά την οικονομική χρήση 01.01.2016 - 

31.12.2016 και επομένως οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού είναι μηδενικές, όπως 

και στην προηγούμενη χρήση. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού των πλοίων τα 

οποία η Εταιρεία εκμεταλλεύθηκε στη χρήση 2016, καλύπτονται εξολοκλήρου από τις 

εκναυλώτριες συνδεδεμένες εταιρείες καθόλη τη διάρκεια των συμβάσεων ναύλωσης.  
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9. Ανάλυση λειτουργικών εξόδων 

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας επιμερίζεται στις βασικές λειτουρ-

γίες ως εξής: 

 

01.01.2016 – 

31.12.2016 

 01.01.2015 – 

31.12.2015 
 

Κόστος πωληθέντων 10.913.423,13  7.697.928,47  

Έξοδα διοίκησης 675.329,85  606.749,30  

Έξοδα διάθεσης  374.926,46  264.828,63  

Σύνολο 11.963.679,44  8.569.506,40  

 

Αναλυτικά τα έξοδα της Εταιρείας σε κάθε μία από τις λειτουργίες της έχουν ως εξής: 

Κόστος Πωληθέντων 

01.01.2016 – 

31.12.2016 

 01.01.2015 – 

31.12.2015 
 

Καύσιμα, λιπαντικά και αναλώσεις υλικών 2.812.082,15  2.362.110,03   

Ασφάλιστρα, έξοδα λιμένων και υδροληψία 286.856,20  199.301,61   

Ναυλώσεις και λοιπά λειτουργικά έξοδα  7.814.484,78  5.136.516,83  

Σύνολο 10.913.423,13  7.697.928,47   

     

Έξοδα Διοίκησης 

01.01.2016 – 

31.12.2016 

 01.01.2015 – 

31.12.2015  

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 547.235,00  557.244,79  

Φόροι - τέλη 2.451,41  1.456,53  

Λοιπά έξοδα διοίκησης 125.643,44  48.047,98  

Σύνολο 675.329,85  606.749,30   

     

Έξοδα Διάθεσης 

01.01.2016 – 

31.12.2016 

 01.01.2015 – 

31.12.2015  

Προμήθειες πωλήσεων 356.669,66  258.545,13  

Λοιπά έξοδα διάθεσης 18.256,80  6.283,50  

Σύνολο 374.926,46  264.828,63   

 
 
10. Άλλα έσοδα και έξοδα 

Τα άλλα έσοδα και έξοδα για τις χρήσεις 2016 και 2015 αναλύονται ως εξής: 

Άλλα έσοδα 

01.01.2016 – 

31.12.2016 

 01.01.2015 – 

31.12.2015  

Προμήθειες   4.574,47  2.834,34   

Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και λοιπά έσοδα 0,00  15.392,32   

Σύνολο 4.574,47  18.226,66   



 

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ Ν.Ε. 
Λεωφόρος Καραμανλή 148 
73100 Χανιά, Κρήτη 

 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 
 

- 32 - 

Άλλα έξοδα 

01.01.2016 – 

31.12.2016 

 01.01.2015 – 

31.12.2015  

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  --  --   

Πρόστιμα και προσαυξήσεις 300,00  1.796,93  

Λοιπά έξοδα 5.007,11  5.048,83   

Σύνολο 5.307,11  6.845,76   

 

 

11. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  

01.01.2016 – 

31.12.2016 

 01.01.2015 – 

31.12.2015 

  

Χρηματοοικονομικά έσοδα     

Έσοδα τόκων  48,38  168,74   

Σύνολο 48,38  168,74  

     

  

01.01.2016 – 

31.12.2016 

 01.01.2015 – 

31.12.2015 

  

Χρηματοοικονομικά έξοδα     

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 2.014,89  2.417,43   

Διάφορα έξοδα τραπεζών & λοιπά συναφή έξοδα  --  --   

Σύνολο 2.014,89  2.417,43  

 

 
12. Φόρος εισοδήματος 

Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, η Εταιρεία φορολογείται με συντε-

λεστή 29% για τη χρήση 2016. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα υποβληθεί μέ-

χρι τον Ιούνιο του 2017. Ο φόρος εισοδήματος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος αναλύεται ως ακολούθως: 

 

01.01.2016 – 

31.12.2016 

 01.01.2015 – 

31.12.2015  

Προβλέψεις για φορολογικές διαφορές --  --  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος --  24.035,42   

Σύνολο φόρου εισοδήματος στην κατάσταση  

συνολικού εισοδήματος (έξοδο) / έσοδο --  24.035,42   

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών φο-

ρολογικών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των πε-

ριουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 
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υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές με τους οποίους α-

ναμένεται να γίνει η τακτοποίηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Στην κλειόμενη 

χρήση το υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της Εταιρείας ύ-

ψους € 232.342,36 προέρχεται από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Η δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που 

δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βι-

βλία και στοιχεία του φορολογουμένου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Οι φο-

ρολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας για τις χρήσεις 

από το 2011 έως και το 2016. Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο οι φορολογικές αρχές 

ενδέχεται να μην αποδεχθούν συγκεκριμένες δαπάνες, ως εκπιπτόμενες για την 

κλειόμενη χρήση και να επιβάλουν πρόσθετους φόρους εισοδήματος. Η Εταιρεία έχει 

σχηματίσει σχετικές προβλέψεις για φορολογικές διαφορές ποσού € 54.000,00.  

 

 

13. Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 

 Βασικά: Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των  κερ-

δών/(ζημιών) της Εταιρείας με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών 

στην διάρκεια της περιόδου.  

 31.12.2016  31.12.2015  

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (9.993,77)  384.613,07   

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία (τεμ).  1.000  1.000   

Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή σε € (9,99)  384,61   

 
 
14. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 αφορούν εξολοκλήρου σε 

καύσιμα και λιπαντικά συνολικής αξίας € 131.086,40 (31η Δεκεμβρίου 2015: € 

97.670,19). Λόγω της φύσης των αποθεμάτων της 31.12.2016 δεν συντρέχει λόγος διε-

νέργειας πρόβλεψης για άχρηστα, βραδέως κινούμενα και κατεστραμμένα αποθέμα-

τα. 

 

 

15. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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 31.12.2016  31.12.2015  

Απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού 2.071.450,66  2.750.122,05   

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 288.076,42  152.961,70   

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (801.180,55)  (801.180,55)   

Σύνολο 1.558.346,53  2.101.903,20   

 

Όλες οι απαιτήσεις εκφράζονται σε ευρώ. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις που να εκφράζο-

νται σε άλλο νόμισμα. Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται ότι είναι βρα-

χυπρόθεσμης λήξης. Η ανάλυση της χρονικής ενηλικίωσης των απαιτήσεων της Εται-

ρείας από πελάτες έχει ως εξής: 

 31.12.2016  31.12.2015  

Πλήρως εξυπηρετούμενες απαιτήσεις  1.558.346,53  2.101.903,20   

Απομειωμένες απαιτήσεις  801.180,55  801.180,55   

Σύνολο 2.359.527,08  2.903.083,75   

 

Οι λοιπές απαιτήσεις στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2016  31.12.2015  

Προκαταβολές σε προμηθευτές 3.817,24  1.688,52  

Χρεώστες διάφοροι 693,36  572,32  

Σύνολο 4.510,60  2.260,84  

 

Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας στις 31.12.2016 πραγματοποιήθηκε εκτίμηση 

των ενδείξεων για τυχόν απομείωση και δεν προέκυψε ανάγκη για επιπλέον πρόβλε-

ψη.  

 

 

16. Χρηματικά διαθέσιμα 

Το ταμείο και τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κατωτέρω: 

 31.12.2016  31.12.2015  

Διαθέσιμα στο ταμείο  2.399,83  790,62  

Τραπεζικές καταθέσεις  76.699,18  617.868,63  

Σύνολο 79.099,01  618.659,25  

Οι καταθέσεις της Εταιρείας σε τράπεζες την 31η Δεκεμβρίου 2016 δεν περιλαμβάνουν 

δεσμευμένα ποσά. Όλα τα διαθέσιμα της Εταιρείας είναι σε ευρώ. 
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17. Ίδια κεφάλαια  

i) Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 1.000 ονομαστικές πλήρως εξο-

φλημένες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10,00 εκάστης. Το σύνολο του ονομαστικού 

μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 10.000,00. 

ii) Αποτελέσματα εις νέο 

Στη χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 προέκυψαν ζημιές ποσού € 9.993,77 (έναντι καθα-

ρών κερδών μετά από φόρους ποσού € 384.613,07 κατά την προηγούμενη χρήση) οι 

οποίες διαμόρφωσαν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 31ης Δεκεμβρίου 2016 σε € 

1.251.334,44 (31η Δεκεμβρίου 2015: € 1.241.340,67).   

 

 

18. Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις της Εταιρείας στις 31.12.2016 και 31.12.2015 αφορούν τα εξής:   

 31.12.2016  31.12.2015  

Προβλέψεις για φορολογ. πρόστιμα & προσαυξήσεις 6.000,00  6.000,00  

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 54.000,00  54.000,00   

Σύνολο 60.000,00  60.000,00   

 

Στην κλειόμενη χρήση, όπως και στην προηγούμενη χρήση, δεν προέκυψε ανάγκη για 

σχηματισμό επιπλέον προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους. 

 

 

19. Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές αναλύονται ως κατωτέρω:  

 31.12.2016  31.12.2015  

Προμηθευτές  2.844.596,66  3.706.110,54  

Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες --  38.200,00  

Σύνολο 2.844.596,66  3.744.310,54  

 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν ως εξής:  

 31.12.2016  31.12.2015  

Προκαταβολές πελατών 140.138,23  136.859,84   

Πιστωτές διάφοροι 101.674,23  105.258,71   

Υποχρεώσεις σε φόρους και ασφαλιστ. οργανισμούς 45.518,76  181.766,20   

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα & έσοδα επόμ. χρήσεων 54.791,46  55.981,22   

Σύνολο 342.122,68  479.865,97   
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Όλες οι υποχρεώσεις που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης 

Δεκεμβρίου 2016 είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. 

 

 

20. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

(α) Εκκρεμείς δίκες και διεκδικήσεις 

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και διαδικασίες στο πλαίσιο 

της λειτουργίας της. Η διοίκηση, καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, βε-

βαιώνουν ότι δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές τρίτων με αίτημα την καταβολή χρη-

ματικών ποσών που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατά-

σταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

(β) Δεσμεύσεις 

Ναυλώσεις πλοίων 

Στην κλειόμενη χρήση, όπως και στην προηγούμενη χρήση, η Εταιρεία δραστηριο-

ποιήθηκε εξολοκλήρου με ναυλωμένα από τρίτους πλοία. Την 31η Δεκεμβρίου 2016 

τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα πλοίων βάσει των μη ακυρώσιμων 

συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης, έχουν ως εξής: 

 31.12.2016  31.12.2015 

Έως ένα χρόνο 6.992.000,00   6.100.000,00 

2-5 χρόνια --   --  

Σύνολο 6.992.000,00   6.100.000,00 

 

Τα έξοδα για ναυλώσεις που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της χρήσης 2016 ανήλθαν σε € 7.735.000,00, έναντι € 4.990.000,00 την προηγούμενη 

χρήση. 

Ενοίκια κτιρίων 

Η Εταιρεία έχει συνάψει μία εμπορική συμφωνία μίσθωσης για τη μίσθωση των γρα-

φείων της έδρας της στα Χανιά, η οποία λήγει στις 20.04.2020. Τα έξοδα ενοικίων κτι-

ρίων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις ανήλθαν σε € 1.200,00 τόσο 

στην κλειόμενη όσο και στην προηγούμενη χρήση.  

Εγγυητικές επιστολές και λοιπές εγγυήσεις 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές, για ε-

ξασφάλιση υποχρεώσεων, ποσού € 5.000,00 (όπως και την 31η Δεκεμβρίου 2015) και 

είχε παραλάβει από πελάτες της εγγυητικές επιστολές ή συναλλαγματικές εγγύησης 

για εξασφάλιση απαιτήσεων ποσού € 113.000,00 (όπως και την 31η Δεκεμβρίου 2015).       
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Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Δεν υφίστανται ενέχυρα ή άλλα εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων 

της Εταιρείας.  

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας από συ-

στάσεώς της μέχρι και τη χρήση 2016 (Σημ. 12). Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο οι 

φορολογικές αρχές ενδέχεται να μην αποδεχθούν συγκεκριμένες δαπάνες ως εκπι-

πτόμενες για την τρέχουσα χρήση (01.01.2016 - 31.12.2016), με αποτέλεσμα να μειω-

θούν οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες και σε περίπτωση που προκύψουν φορο-

λογητέα κέρδη να επιβληθούν φόροι εισοδήματος και προσαυξήσεις. Η διοίκηση της 

Εταιρείας, έχοντας ήδη σχηματίσει τις απαραίτητες προβλέψεις για διαφορές φορολο-

γικού ελέγχου από προηγούμενες χρήσεις, εκτιμά ότι το ύψος των φόρων και προσαυ-

ξήσεων αυτών δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση 

της Εταιρείας.  

 

 

21. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Η Εταιρεία είναι ελεγχόμενη από τη μητρική ΑΝΕΚ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένη στην 

Ελλάδα και η οποία κατέχει άμεσα το 100% των μετοχών της. Οι συναλλαγές που α-

φορούν σε πωλήσεις, αγορές ή έξοδα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς και από τα 

συνδεόμενα μέρη του ομίλου ΑΝΕΚ έχουν ως ακολούθως: 

 Από 01.01.2016  Από 01.01.2015  

Εκροές - Εισροές έως 31.12.2016  έως 31.12.2015  

Αγορές από συνδεόμενα μέρη  8.476.733,10  5.890.182,63  

Πωλήσεις προς συνδεόμενα μέρη 34.630,78  148.900,96  

     

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 31.12.2016  31.12.2015  

Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη 343.277,40  1.302.012,41  

Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη 785.735,81  569.370,26  

 

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν με βάση εμπορικούς όρους της αγοράς. Δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί συναλλαγές με μέλη της γενικής διεύθυνσης ούτε έχουν δοθεί α-

μοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε συγγενείς αυτών, καθώς 

και σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη. 
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22. Μεταγενέστερα γεγονότα  

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31.12.2016 γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Ε-

ταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

 

 

 

 

Χανιά, 10 Μαρτίου 2017 

 

 

Ο Πρόεδρος του  

Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Αντιπρόεδρος του  

Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Προϊστάμενος  

Λογιστηρίου 

   

   

   

   

Σπυρίδων Ι. Πρωτοπαπαδάκης Σταύρος Ι. Αγγελιδάκης Ιωάννης Ε. Σπανουδάκης 

Α.Δ.Τ.  AΑ 490648 Α.Δ.Τ.  Τ 547376 
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 20599/Α' 

ΤΑΞΗΣ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Διεύθυνση διαδικτύου Ομίλου: www.anek.gr Πρωτοπαπαδάκης Σπυρίδων (Πρόεδρος)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 10 Μαρτίου 2017 Αγγελιδάκης Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Νόμιμος ελεγκτής: Πατατούκας Νεκτάριος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11891) Σταυρόπουλος Παναγιώτης (Γραμματέας)

Ελεγκτική εταιρία: ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύμφωνη γνώμη (θέμα έμφασης)

    

31/12/2016 31/12/2015
01/01/2016 - 

31/12/2016

01/01/2015 - 

31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία -                               -                               Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (9.993,77)              360.577,65           

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 232.342,36           232.342,36           Πλέον (μείον) προσαρμογές για :

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις -                               -                               Αποσβέσεις -                               -                               

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 232.342,36           232.342,36           Προβλέψεις -                               -                               

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας -                               -                               

Αποθέματα 131.086,40           97.670,19             (Κέρδη) / ζημιές από πώληση παγίων στοιχείων -                               -                               

Απαιτήσεις από πελάτες 1.558.346,53       2.101.903,20       Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι) 1.966,51                2.248,69                

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 4.510,60                2.260,84                (8.027,26)              362.826,34           

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 79.099,01             618.659,25           Πλέον (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.773.042,54       2.820.493,48       κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (33.416,21)            105.600,26           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.005.384,90       3.052.835,84       Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 543.556,67           117.091,20           

Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού (2.249,76)              984.900,74           

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.037.457,17)      (998.098,50)         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείον :

Μετοχικό κεφάλαιο 10.000,00             10.000,00             Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (2.014,89)              (2.417,43)              

Λοιπά αποθεματικά -                               -                               Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος -                               -                               

Αποτελέσματα εις νέο (1.251.334,44)      (1.241.340,67)      Σύνολο εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (539.608,62)         569.902,61           

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (1.241.334,44)      (1.231.340,67)      Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων 

Απόκτηση συνδεδεμένων, χρεογράφων και λοιπών επενδύσεων -                               -                               

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις -                               -                               Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων -                               -                               

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -                               -                               Τόκοι εισπραχθέντες 48,38                      168,74                   

Λοιπές προβλέψεις 60.000,00             60.000,00             Μερίσματα εισπραχθέντα -                               -                               

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 60.000,00             60.000,00             Σύνολο ροών επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) 48,38                      168,74                   

Ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις -                               -                               Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -                               -                               

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 2.844.596,66       3.744.310,54       Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -                               -                               

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 342.122,68           479.865,97           Εξοφλήσεις δανείων -                               -                               

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.186.719,34       4.224.176,51       Μερίσματα πληρωθέντα -                               -                               

Σύνολο ροών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων (γ) -                               -                               

Σύνολο υποχρεώσεων 3.246.719,34       4.284.176,51       Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 

της περιόδου (α) + (β) + (γ) (539.560,24)         570.071,35           

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.005.384,90       3.052.835,84       Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 618.659,25           48.587,90             

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους χρήσης 79.099,01             618.659,25           

 

01/01/2016 - 

31/12/2016

01/01/2015 - 

31/12/2015
31/12/2016 31/12/2015

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 11.956.384,82     8.920.951,84       Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.231.340,67)      (1.615.953,74)      

Κόστος πωληθέντων (10.913.423,13)   (7.697.928,47)      Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (9.993,77)              384.613,07           

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.042.961,69       1.223.023,37       Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (1.241.334,44)      (1.231.340,67)      

Άλλα έσοδα 4.574,47                18.226,66             

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (675.329,85)         (606.749,30)         

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (374.926,46)         (264.828,63)         

Άλλα έξοδα (5.307,11)              (6.845,76)              

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και (8.027,26)              362.826,34           

επενδυτικών αποτελεσμάτων

Χρηματοοικονομικά έξοδα (2.014,89)              (2.417,43)              

Χρηματοοικονομικά έσοδα 48,38                      168,74                   

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (9.993,77)              360.577,65           

Φόρος εισοδήματος -                               24.035,42             

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (9.993,77)              384.613,07           

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -                               -                               

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (9.993,77)              384.613,07           

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €) (9,99)                      384,61                   

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (8.027,26)              362.826,34           

Χανιά, 10 Μαρτίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Α.Δ.Τ.  ΑΑ 490648 Α.Δ.Τ.  Τ 547376 Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 20599 Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Αριθμός Μητρώου Ναυτικών Εταιριών: 4257

Έδρα: Λεωφόρος Καραμανλή 148, Χανιά

1. Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 19 Απριλίου 2010 ως Ναυτική Εταιρεία του Νόμου 959/1979. 2. Το σύνολο των 
μετοχών της Εταιρείας κατέχεται από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. η οποία εδρεύει στα 

Χανιά Κρήτης. 3. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής ΑΝΕΚ 4. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από 
την ίδρυσή της  και για αυτόν το λόγο έχει σχηματίσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις συνολικού 

ποσού € 54.000,00. Επίσης, για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις έχουν διενεργηθεί  προβλέψεις 
συνολικού ποσού € 6.000,00. 5. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές. 6. Η 
Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 7. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων 

της Μητρικής. 8. Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή έχει ως εξής: "Εφιστούμε την 
προσοχή σας στη σημείωση 5 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός 
ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά. Οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την 
ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη 
δραστηριότητά της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό." 9. Οι πάσης φύσεως 

συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά για την περίοδο 01.01.2016 - 31.12.2016 και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα 
μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
- Εκροές: € 8.476.733,10 
- Εισροές: € 34.630,78
- Απαιτήσεις: € 343.277,40
- Υποχρεώσεις: € 785.735,81

 


