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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 

 

Κύριοι µέτοχοι,  
 

Το ∆οικητικό Συµβούλιο της ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ παρουσιάζει µε την παρούσα έκθεση στους 

µετόχους τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2009 (α΄  

υπερδωδεκάµηνη χρήση 20/6/2008-31/12/2009). Η παρούσα έκθεση του ∆. Σ. συντάχθηκε 

σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920.  

 
Ανασκόπηση σηµαντικών γεγονότων 

Κατά την διάρκεια της α΄ υπερδωδεκάµηνης χρήσης καταβλήθηκε από τους µετόχους συνολικό 

µετοχικό κεφάλαιο € 3.550.000 ως εξής:  

Ποσό σε ευρώ Μήνας καταβολής του ΜΚ 

Καταστατικό κεφάλαιο 1.000.000 Αύγουστος 2008

Έκτακτη ΓΣ 11/10/2008 1.050.000 Οκτώβριος 2008

Έκτακτη ΓΣ 22/12/2008 700.000 ∆εκέµβριος 2008

Έκτακτη ΓΣ 05/03/2009 500.000 Μάιος 2009

Έκτακτη ΓΣ 23/11/2009 300.000 ∆εκέµβριος 2009

3.550.000

 
Η Εταιρεία παρέλαβε από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΤΑ) στις 

1/1/2009 την Μαρίνα Φαλήρου προς εκµετάλλευση, για την µίσθωση της οποίας είχε καταβάλει 

τον Οκτώβριο του 2008 εφάπαξ αντάλλαγµα € 7.000.000 (διάρκεια µίσθωσης 35 έτη).  

Η Εταιρεία, με την από 16.10.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

προχώρησε στην από 20.10.2008 υπογραφή σύμβασης ομολογιακού δανείου ύψους 

15.000.000 ευρώ, η οποία με την από 29.1.2009  απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας 

τροποποιήθηκε και το μέγιστο ποσό ομολογιακού δανείου προσδιορίστηκε σε ποσό 

12.600.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην έκδοση ομολογιών 

συνολικής αξίας 7.500.000 ευρώ.  

Η έναρξη της κύριας δραστηριότητας της ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009. 

 

Οικονοµικά Αποτελέσµατα διαχειριστικής χρήσης 2009 
 
Τα  αποτελέσµατα χρήσης της Εταιρείας παρατίθενται ως ακολούθως:  

Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών την α΄ υπερδωδεκάμηνη χρήση της Εταιρείας ανήλθε 

σε € 3.511.944.    

Κόστος πωλήσεων: Το κόστος πωλήσεων διαμορφώθηκε σε €3.740.841. 
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Έξοδα διοικητικής λειτουργίας: Για τη χρήση 2009  το εν λόγω κονδύλι ανήλθε στο ποσό 

των € 640.797.  

Λοιπά έσοδα-έξοδα (καθαρά): Ανήλθαν σε  έξοδα € 962  και αναλύονται σε  λοιπά έσοδα 

ανήλθαν σε € 600 και τα λοιπά έξοδα σε € 1.562. 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό): Τα  χρηματοοικονομικά έξοδα για την χρήση 2009 

ανήλθαν στο ποσό των € 1.071.150 και τα χρηματοοικονομικά έσοδα σε € 19.866 ήτοι 

καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα € 1.051.284. 

Το αποτέλεσµα της χρήσης 2009 ήταν ζηµίες µετά από φόρους  ποσό € 1.921.940. 

 

Ανάλυση κονδυλίων Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία: Ανέρχονται σε ποσό € 81.992 

(αναπόσβεστη αξία) και αφορούν µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό 

καθώς και προκαταβολές για αγορά ακινητοποίησεων. Οι προσθήκες της χρήσης ανήλθαν σε 

€105.926 (αξία κτήσης). 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Ανέρχονται σε ποσό € 40.929 (αναπόσβεστη αξία) αφορούν στο 

σύνολό τους λογισµικά προγράµµατα. Οι προσθήκες της χρήσης ανήλθαν σε € 50.245 (αξία 

κτήσης). 

Λοιπά στοιχεία πάγιου ενεργητικού: Ανέρχονται σε ποσό € 28.645 και αφορούν δοσµένες 

εγγυήσεις. 

Κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού:  Ανέρχονται σε ποσό € 9.580.847 εκ των 

οποίων ποσό € 8.231.689 αφορά σε Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις και ποσό € 

1.349.158 αφορά Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα.  

Μακροπρόθεσµες οµολογιακές δανειακές υποχρεώσεις: Ανέρχονται σε ποσό € 7.500.000 

µε έναρξη αποπληρωµής 30/4/2012 και λήξη στις 30/10/2028.   

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις: Ανέρχονται σε ποσό € 589.749 και αφορά υποχρεώσεις 

προς προµηθευτές (€73.422), προκαταβολές πελατών (€ 141.015) και λοιπές βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις (€375.312).  

Φόροι εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι: Ανέρχεται σε ποσό € 14.604 και αφορά  

κυρίως φόρο µισθωτών υπηρεσιών και αµοιβών τρίτων. 

Ίδια κεφάλαια: Το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων στις 31/12/2009 ανέρχεται σε  € 1.628.060, 

εκ των οποίων τα Αποτελέσµατα εις Νέον ανέρχονται σε ζηµιά € 1.921.940. 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, είναι κατώτερο από το (1/2) του µετοχικού 

κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 

του κωδ. Ν. 2190/1920 και για το λόγο αυτό η Εταιρεία θα  λάβει τα προσήκοντα µέτρα ώστε 

να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού. 

 

Εκτιµήσεις και Προοπτικές της Εταιρείας 

Η Εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη και αναβάθµιση της Μαρίνας Φαλήρου µέσω έργων 

ανάπλασης, µε σεβασµό προς την ασφάλεια και το περιβάλλον, δηµιουργώντας ένα χώρο 

υψηλών προδιαγραφών και εξασφαλίζοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που θα ικανοποιούν 

τις ιδιαίτερες ανάγκες µεγάλων σκαφών αναψυχής.  

Η ανάπλαση της Μαρίνας Φαλήρου θα περιλαµβάνει έργα στον χερσαίο και στο λιµενικό χώρο. 

Θα δηµιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις σε έκταση 2.000 τ.µ. για εµπορικές χρήσεις και 

πρόσθετες υπηρεσίες για τα ελλιµενιζόµενα µεγάλα σκάφη. 

Θα υλοποιηθούν έργα συντήρησης & αναβάθµισης των δαπέδων κυκλοφορίας πεζών/οχηµάτων 

των χερσαίων χώρων και του εξοπλισµού ανωδοµής.  
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Επίσης, θα πραγµατοποιηθεί αναµόρφωση της λιµενικής υποδοµής µε την δηµιουργία νέου  

προστατευτικού έργου, άρση πλωτών προβλητών και επέκτασης του.  

Η διοίκηση της Εταιρείας θέτει ως στόχο να καθιερώσει την Μαρίνα Φαλήρου ως την νούµερο 

ένα επιλογή ελλιµενισµού µεγάλων θαλαµηγών (mega yachts) και σκαφών αναψυχής στην 

Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής  Μεσογείου.  

 

∆ιαχείριση Κινδύνων 

Η Εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της µπορεί να εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς 

κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές 

αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας, η οποία προσδιορίζει, 

εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που 

αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους.  Προ της διενέργειας σχετικών συναλλαγών λαµβάνεται 

έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρείας προς τους 

αντισυµβαλλόµενούς της.  

 

• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία µέχρι 31/12/2009 δεν έχει πραγµατοποιήσει συναλλαγές σε Ξ.Ν. και συνεπώς δεν 

εκτίθεται σε αυτόν τον κίνδυνο αγοράς. 

 

• Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι αλλαγές στα επιτόκια µπορούν να επηρεάσουν το καθαρό εισόδηµα της εταιρείας αυξάνοντας 

το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους που αναλαµβάνει για την χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων της. Ο δανεισµός της Εταιρείας είναι µε κυµαινόµενο επιτόκιο και εξαρτάται 

άµεσα από το ύψος και τις µεταβολές των επιτοκίων. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει  την ευαισθησία του αποτελέσµατος καθώς και των Ιδίων 

κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως +1% ή -1%. Οι αλλαγές στα 

επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µια λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της 

αγοράς. 

+1% -1%
Κέρδη (ζηµιές)  µετά από φόρους -75.000 75.000

Ιδία κεφάλαια -75.000 75.000

 

• Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανή  µη έγκαιρη αποπληρωµή  προς την Εταιρεία των υφιστάµενων  

και ενδεχόµενων υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων. Τα στοιχεία του ενεργητικού που 

εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων  

αναλύονται ως εξής: 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Λοιπά στοιχεία παγίου ενεργητικού 28.645                    

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8.231.689               

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.349.158               

9.609.493             
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• Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και 

επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες. 

 

 

Μεταγενέστερα Γεγονότα 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα που να χρήζουν αναφοράς 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆.Π.Χ.Α. 

 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι συναλλαγές και υπόλοιπα απαιτήσεων –υποχρεώσεων 

της Εταιρείας  µε τις συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 

2190/20 και τις διατάξεις των ∆.Λ.Π. 

 

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 πραγµατοποιήθηκαν έξοδα µε συνδεδεµένα µέρη ποσό € 

133.643 και την 31/12/2009 υφίστανται υποχρεώσεις µε συνδεδεµένα µέρη ποσό € 25.883. 

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παραπάνω δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές και 

υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις των ∆ΠΧΑ. 

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2010 

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

Χρήστος Ιωάννου 

Πρόεδρος του ∆.Σ. 
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Β. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 

Δεκεμβρίου 2009, 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 του Ελεγκτή 

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

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

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με 

σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις 

είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια 
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διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 

εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την 

έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της 

εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια 

που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 

ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2009, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για 

τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Θέμα Έμφασης 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο 

γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό 

(1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της 

διατάξεως του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920 και για το λόγο αυτό η Εταιρεία θα 

πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του 

άρθρου αυτού. 
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Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

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. 

 

 

  

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 

Πατησίων 81 & Χευδεν 10434 Αθήνα 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111 

 

Αθήνα, 04 Ιουνίου 2010 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Ιωάννης Α. Αναστασόπουλος 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10151 
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009  

 

Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την 28/3/2010 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη 

διεύθυνση www.jp-avax.gr, όπου θα παραµείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για 

χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της σύνταξης και 

δηµοσιοποίησής τους.  

Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και 

πληροφορίες που προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν 

στον αναγνώστη µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της 

Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης των 

χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµειακών ροών της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 

 

 

Σηµειώσεις 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεια 7 81.992                    

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 40.929                    

Λοιπά στοιχεία παγίου ενεργητικού 9 28.645                    

151.566                

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 8.231.689               

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 1.349.158               

9.580.847             

Σύνολο Ενεργητικού 9.732.413             

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 589.749                  

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 13 14.604                    

604.353                

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµος οµολογιακές δανειακές υποχρεώσεις 14 7.500.000               

7.500.000             

Σύνολο υποχρεώσεων 8.104.353             

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 15 3.550.000               

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον (1.921.940)              

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.628.060             

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 9.732.413             

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 

 

Σηµειώσεις 31/12/2009

Κύκλος εργασιών 16 3.511.944               

Κόστος Πωλήσεων 17 (3.740.841)              

Μικτό κέρδος (ζηµιές) (228.897)               

Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά) 18 (962)                       

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 17 (640.797)                 

Κέρδη  (ζηµιές) εκµετάλλευσης (870.656)               

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 19 (1.051.284)              

Κέρδη  (ζηµιές) προ φόρων (1.921.940)            

Έξοδα φόρου χρήσης 20 -                         

Κέρδη (ζηµιές)  µετά από φόρους (1.921.940)            

Τα καθαρά κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους αναλογούν σε:

Ιδιοκτήτες της Εταιρείας (1.921.940)              

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή

- Βασικά (σε ευρώ) 22 (18,7200)               

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ευρώ) -                         

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (837.405)               

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ  ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 

31/12/2009

Κέρδη (ζηµιές)  µετά από φόρους (1.921.940)            

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από φόρους -                         

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσµατα χρήσης (1.921.940)            

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσµατα χρήσης 

αναλογούν σε:

Ιδιοκτήτες της Εταιρείας (1.921.940)            

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 

  

31/12/2009

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ φόρων (1.921.940)               

Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 33.250                    
Πιστωτικοί τόκοι (19.866)                   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.071.150                

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (8.260.335)               
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 604.353                   

Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων (8.493.387)             

Τόκοι πληρωθέντες (1.071.150)               
Φόρος εισοδήµατος πληρωθείς -                         
Καθαρές ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων (9.564.537)             

Ταµειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (156.171)                 
Τόκοι εισπραχθέντες 19.866                    
Καθαρές ταµειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων (136.305)                

Ταµειακές ροές χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων

Εισροές από δάνεια 7.500.000                
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 3.550.000                
Καθαρές ταµειακές ροές χρηµατοοικονοµικών 

δραστηριοτήτων 11.050.000            

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα 1.349.158              
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην λήξη της χρήσης 1.349.158               

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 

Αριθµός µετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποτελέσµατα εις 

νέο
Σύνολο Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 20.6.2008 -                       -                       -                       -                       

Εκδοση µετοχικού κεφαλαίου 142.000 3.550.000               3.550.000             

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 142.000 3.550.000 -                         3.550.000

Αποτελέσµατα χρήσης (1.921.940)           (1.921.940)           

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από φόρους -                         -                       

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσµατα χρήσης -                         -                         (1.921.940)           (1.921.940)           

Υπόλοιπο την 31/12/2009 142.000                3.550.000             (1.921.940)           1.628.060             

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων   
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Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

1. Γενικές πληροφορίες  

1.1  Επωνυµία, έδρα, διοίκηση και εξέλιξη εταιρείας  

Η Εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, µε διακριτικό τίτλο ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε.  ιδρύθηκε το 2008  και η 
καταστατική της διάρκεια έχει οριστεί σε 42 έτη, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2050.  
 
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο δήµο Πειραιά Αττικής  επί της Μαρίνας Φαλήρου, Νέο 
Φάληρο Πειραιά. 
 
Η σύνθεση του ∆.Σ. της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 
Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα  (Πρόεδρος) 
Γεώργιος Μαυροσκότης του Ανδρέα ( Α’ Αντιπρόεδρος ) 
Γεώργιος Βερνίκος του Αλεξάνδρου  (Β’  Αντιπρόεδρος ) 
Αθανάσιος Μυγδάλης του Νικολάου  (∆ιευθύνων Σύµβουλος ) 
Νικόλαος Γεραρχάκης του Εµµανουήλ (Μέλος) 
∆ηµήτριος Μπέρσος του Βασιλείου ( Μέλος ) 
Ιωάννης Πιστιόλης του Ευαγγέλου (Μέλος) 
 
Τα παραπάνω µέλη του πρώτου ∆.Σ. έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ µε το από 02/07/2008 Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας µε την επωνυµία ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και  δ. τ. ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε. και θα  
διοικήσει την Εταιρεία µέχρι την σύγκλιση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων ( 30/06/2010).  
 
Το παραπάνω διοικητικό συµβούλιο έχει εγκρίνει τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις 
 
Στις 31/12/2009 η Εταιρεία απασχολούσε συνολικά 16 άτοµα προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας. 
 
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, είναι κατώτερο από το (1/2) του µετοχικού 
κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 
του κωδ. Ν. 2190/1920 και για το λόγο αυτό η Εταιρεία θα  λάβει τα προσήκοντα µέτρα ώστε 
να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού. 
 
Εποπτεύουσα αρχή: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Αριθµός φορολογικού µητρώου: 998180802 
Αρµόδια ∆..Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 66279/02/Β/08/72 
 
 

1.2 Αντικείµενο δραστηριότητας 

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 
• η παροχή υπηρεσιών ελλιµενισµού πλοίων, υπηρεσιών τουριστικών λιµανιών/µαρίνων 

και οι γενικές κατασκευαστικές εργασίες για λιµάνια, κτίρια κλπ. 
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• ο σχεδιασµός, η µελέτη, η κατασκευή, η ανάπτυξη, η διαχείριση, η εκµετάλλευση και η 

λειτουργία του τουριστικού λιµένα σκαφών αναψυχής και άλλων συναφών 

εγκαταστάσεων στη λιµενική εγκατάσταση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, που είναι 

γνωστός ως Μαρίνα Φαλήρου και βρίσκεται στο ∆ήµο Πειραιά Αττικής. 

 

1.3  Πληροφορίες επί των Οικονοµικών της Καταστάσεων σύµφωνα µε τα 

∆.Π.Χ.Α. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 που καλύπτουν τη 
α΄υπερδωδεκάµηνη χρήση, από την 20 Ιουνίου 2008 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2009: 
 

- Έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) 
και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 
διερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων 
(I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31/12/2009.  

- Έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  
- Το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας, δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος 

οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι το Ευρώ. Όλα 
τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Πρέπει να 
σηµειωθεί  ότι τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που δηµοσιεύονται στον τύπο 
(συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις) είναι σε χιλιάδες ευρώ και λόγω 
στρογγυλοποιήσεων, τα πραγµατικά αθροίσµατα των ποσών που παρουσιάζονται στις 
συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις, ενδέχεται να µην είναι ακριβώς ίσα µε τα 
αθροίσµατα που παρουσιάζονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, παροµοίως για 
τα ποσοστά.  

- Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧA 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧA», 
γιατί αποτελούν τις πρώτες  οικονοµικές  καταστάσεις  που  συντάσσονται  και  
δηµοσιοποιούνται  πάνω  σε αυτή  την  βάση  και  η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει 
ρητά και αµετάκλητα την πλήρη συµµόρφωσή τους µε τα ∆ΠΧA.  

- ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης / δραστηριότητας. 
- Έχουν  εγκριθεί οµόφωνα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 28 Μαρτίου  

2010. 
- Περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. 

(µητρική εταιρεία), µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η   J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. κατέχει 
στις 31/12/2009  ποσοστό 58% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.   
 
 

2. Πλαίσιο κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 
(going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆ΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς 
και των ερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων 
(I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η IASB έχει εκδόσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 
2005». Η Εταιρεία εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 20/6/2008 (ηµεροµηνία 
σύστασης της) το οποίο περιλαµβάνει τα ακόλουθα πρότυπα: 

∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα 

∆.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών 
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∆.Λ.Π. 8  Καθαρό κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές  

Μεθόδους 

∆.Λ.Π. 10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια 

∆.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος 

∆.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα πάγια 

∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις 

∆.Λ.Π. 18 Έσοδα 

∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζόµενους 

∆.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης 

∆.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος 

∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού 

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

∆.Λ.Π. 26  Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης  

προσωπικού 

∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 

∆.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 

∆.Λ.Π. 31 Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες 

∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 

∆.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή 

∆.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 

∆.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση 

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε ακίνητα 

∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 

∆.Π.Χ.Α. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

∆.Π.Χ.Α. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και 

∆ιακοπείσες  ∆ραστηριότητες 

∆.Π.Χ.Α. 7          Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις   

∆.Π.Χ.Α. 8          Λειτουργικοί τοµείς   

 
Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους 
που παρουσιάζονται. 

Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) απαιτεί από τη ∆ιοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, 

εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα στοιχεία του ενεργητικού και τις 

υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα 

έσοδα και έξοδα κατά της παρουσιαζόµενες περιόδου. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται 

να διαφέρουν από αυτά που 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 βάσει όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. 
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Οι βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις που πραγµατοποιεί η ∆ιοίκηση της Εταιρείας και που έχουν την 

σηµαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

σχετίζονται κυρίως : 

• Ανακτησιµότητα  των  απαιτήσεων   

• Απαξίωση των αποθεµάτων  

• Κατά  πόσο  µια  µίσθωση  που  συνάπτεται  µε  έναν  εκµισθωτή  κατατάσσεται  ως  

λειτουργική  ή χρηµατοδοτική  

• Έλεγχοι Αποµείωσης Υπεραξίας και Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού µε Απεριόριστη 

Ωφέλιµη Ζωή 

• Αποµείωση Ενσώµατων Παγίων 

• Ωφέλιµη Ζωή Αποσβέσιµων Στοιχείων 

• Εκτίµηση Εύλογης Αξίας Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 

• Αποµείωση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 

• Προβλέψεις 

• Ενδεχόµενα Στοιχεία του Ενεργητικού και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

 

3.  Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και 

τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες: 

3.1 Ιδιοκτησία, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισµός  (∆.Λ.Π. 16) 

Η διοίκηση επέλεξε για όλες τις κατηγορίες λειτουργικών παγίων στοιχείων (περιλαµβανοµένων 

και των λειτουργικών ακινήτων), να χρησιµοποιήσει τη βασική µέθοδο (αποτίµηση στο κόστος 

κτήσης µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις σωρευµένες αποµειώσεις) σύµφωνα µε 

το ∆.Λ.Π. 16. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες σε ήδη καταχωρηµένο στοιχείο προστίθενται στη λογιστική αξία του 

στοιχείου, µόνο αν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη του παγίου στοιχείου. Κάθε 

µεταγενέστερη δαπάνη η οποία δεν προσαυξάνει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη του παγίου 

στοιχείου, βαρύνει τα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγµατοποιούνται. 

Κόστη σηµαντικής επισκευής ή επιθεώρησης ενός παγίου στοιχείου καταχωρούνται στα έξοδα 

της χρήσεως στην οποία πραγµατοποιούνται εκτός και αν αυξάνουν τα οικονοµικά οφέλη του 

παγίου στοιχείου οπότε προσαυξάνουν το κόστος του παγίου στοιχείου. 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσώµατων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο βάσει της ωφέλιµης ζωής τους. Οι κύριοι 

συντελεστές απόσβεσης  που προκύπτουν έχουν ως εξής: 

 

Μηχανικός εξοπλισµός  5,3%-20% 

Μεταφορικά µέσα  7,5%-20% 

‘Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  15%-20% 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων 
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ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται 

άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 

λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες  στα αποτελέσµατα.  

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως 

των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας 

του προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων 

εργοδοτικών εισφορών), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά άµεσα κόστη. 

 

3.2  Άυλα στοιχεία ενεργητικού (∆.Λ.Π. 38) 

Έξοδα τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια του ∆.Λ.Π. 38.18 κεφαλαιοποιούνται (όπως οι δαπάνες 
λογισµικών προγραµµάτων). Κατά την εφαρµογή των IFRS, τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που 
δεν ικανοποιούν το 38.18, έχουν διαγραφεί. 
Η Εταιρεία  την 31/12/2009 έχει  άϋλα στοιχεία του ενεργητικού και αφορούν λογισµικά 

προγράµµατα και οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία καθορίζεται στα 3-5 έτη.  

 

 

3.3 Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού (∆.Λ.Π. 36) 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία 

τους δεν θα ανακτηθεί.  

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 

πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης 

του στοιχείου ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων 

µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από την χρήση 

ενός στοιχείου ενεργητικού και από την πώλησή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής 

του. 

Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς η ∆ιοίκηση εκτιµά κατά πόσο υπάρχει ένδειξη για αποµείωση 

ενός στοιχείου του ενεργητικού βάσει του ∆.Λ.Π. 36, σύµφωνα µε το οποίο διασφαλίζεται ότι τα 

στοιχεία του ενεργητικού λογιστικοποιούνται σε αξία που δεν υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό, 

όπου ανακτήσιµο ποσό ενός στοιχείου ενεργητικού είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της δίκαιης αξίας 

(µειωµένης κατά τα κόστη πώλησης) και της αξίας χρήσης. 

Στην αξιολόγηση αυτή λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες από διάφορες εσωτερικές και 

εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Ο έλεγχος περί αποµείωσης στοιχείων του ενεργητικού 

εφαρµόζεται για όλα τα στοιχεία πλην αποθεµάτων, κατασκευαστικών συµβολαίων, 

αναβαλλόµενων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

που εµπίπτουν στο ∆ΛΠ 39, στα ακίνητα προς επένδυση και τα µη κυκλοφορούντα στοιχεία 

ενεργητικού που έχουν ταξινοµηθεί ως κατεχόµενα προς πώληση. 

Η ζηµιά αποµείωσης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

3.4  Αποθέµατα (∆.Λ.Π. 2) 

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή 

την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή 

πώλησης στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά 

έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  
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Την 31/12/2009 η Εταιρεία δεν έχει αποθέµατα. 

 

3.5  Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση (∆.Λ.Π. 39) 

Το πρότυπο αναπτύσσει τις αρχές για την αναγνώριση και την επιµέτρηση χρηµατοοικονοµικών 

µέσων, χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και κάποιων συµβολαίων αγοράς ή πώλησης µη 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά 

την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να 

αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους 

πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα 

επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 

τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις 

ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει 

ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση 

την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία/υποχρεώσεις αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους 

µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία/υποχρεώσεις, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία/υποχρεώσεις που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς  
• Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην 

εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 
 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 

µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα 

στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της 

περιόδου που προκύπτουν. 

ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 

κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται: 

• απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 
• απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 

νοµοθετικά από το κράτος, 
• οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη 

µετρητών  άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων. 
 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε 

λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί 

αποµείωση.  

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου.  Το ποσό της ζηµιάς θα πρέπει να επιβαρύνει άµεσα και στο σύνολό του 

τα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Ο έλεγχος µείωσης της αξίας γίνεται ξεχωριστά για τις σηµαντικής αξίας απαιτήσεις, ενώ µπορεί 

να γίνει συνολική εκτίµηση για τα ποσά που δεν είναι σηµαντικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 

απαιτήσεις θα πρέπει να οµαδοποιούνται µε κριτήριο τον πιστωτικό τους κίνδυνο (δηλαδή, 

δηµιουργούνται οµάδες απαιτήσεων που παρουσιάζουν τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο). 
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Εάν σε επόµενες περιόδους η ζηµιά λόγω µείωσης της αξίας έχει περιοριστεί (µε βάση τις 

αντικειµενικές ενδείξεις), τότε γίνεται αναστροφή η οποία και αναγνωρίζεται άµεσα στα 

αποτελέσµατα. Το ποσό της αναστροφής δεν µπορεί να δίνει αναπόσβεστο κόστος το οποίο να 

ξεπερνά το ποσό που θα είχε η απαίτηση κατά την ηµεροµηνία που γίνεται η αναστροφή, εάν 

δεν υπήρχε η ζηµιά µείωσης της αξίας. 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 

προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και 

την δυνατότητα να τα κρατήσει ως την λήξη τους. Τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας αρχικά 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα επιµετρούνται στο αποσβεσµένο κόστος µε 

τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

iv) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

ανωτέρω. 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων 

µέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται 

στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν 

αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού ή χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων που είναι διαπραγµατεύσιµες σε ενεργό αγορά προσδιορίζονται από τις τρέχουσες 

τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα µέσα οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση 

τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που 

διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό 

αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί 

µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος 

εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών 

που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 

συνιστά ή σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος 

κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η 

διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

Η Εταιρεία την 31/12/2009 δεν κατέχει διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

ενεργητικού. 

 

3.6   Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και παρουσίαση (∆ΛΠ 32) 

Οι αρχές του παρόντος προτύπου συµπληρώνουν τις αρχές για την αναγνώριση και επιµέτρηση 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση. 

Το πρότυπο ασχολείται µε την κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών µέσων ως χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία, χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  και συµµετοχικούς τίτλους και την 

κατάταξη των σχετικών τόκων, µερισµάτων, ζηµιών και κερδών και τις συνθήκες υπο τις οποίες 

τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις πρέπει να 

συµψηφίζονται. 
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Ως χρηµατοοικονοµικό µέσο ορίζεται κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ταυτόχρονα ένα 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο για µία οικονοµική οντότητα και µια 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή έναν συµµετοχικό τίτλο για µία άλλη οικονοµική οντότητα. 

Χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι κάθε περιουσιακό στοιχείο που αφορά : 

(α)  ταµειακά διαθέσιµα, 

(β)  συµµετοχικό τίτλο άλλης οικονοµικής οντότητας , 

(γ)  συµβατικό δικαίωµα : 

(i) για παραλαβή µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου από µια 
άλλη οικονοµική οντότητα ή  

(ii) για την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων µε µία 
άλλη οικονοµική οντότητα υπό όρους δυνητικά ευνοϊκούς για την οικονοµική οντότητα 
ή 

(δ)  συµβόλαιο που δύναται να ή θα διακανονιστεί µε τους συµµετοχικούς τίτλους της ίδιας 

οικονοµικής οντότητας και είναι : 

(i) µη παράγωγο για το οποίο η οικονοµική οντότητα υποχρεούται ή µπορεί να 
υποχρεούται να λάβει µεταβλητή ποσότητα των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της 
οικονοµικής οντότητας ή 

(ii) παράγωγο που θα ή µπορεί να διακανονιστεί εκτός από την ανταλλαγή συγκεκριµένου 
ποσού µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου µε συγκεκριµένη 
ποσότητα των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας. Για το σκοπό 
αυτόν στους ίδιους συµµετοχικούς τίτλους της οικονοµικής οντότητας δεν 
συµπεριλαµβάνονται µέσα τα οποία είναι τα ίδια συµβόλαια για τη µελλοντική παραλαβή 
ή παράδοση των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας . 

 

Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση είναι κάθε υποχρέωση που αφορά : 

 

 (α) συµβατικό δικαίωµα : 

(i) για παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου σε µια 
άλλη οικονοµική οντότητα ή 

(ii) την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων µε µία 
άλλη οντότητα υπό όρους δυνητικά δυσµενείς για την οικονοµική οντότητα ή  

  (β) συµβόλαιο που δύναται να ή θα διακανονιστεί µε τους συµµετοχικούς τίτλους  της ίδιας της 

οικονοµικής οντότητας και είναι : 

(i) µη παράγωγο για το οποίο η οικονοµική οντότητα υποχρεούται ή µπορεί να 
υποχρεούται να παραδώσει µεταβλητή ποσότητα των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της 
οικονοµικής οντότητας ή  

(ii) παράγωγο που θα ή µπορεί να διακανονιστεί εκτός από την  ανταλλαγή συγκεκριµένου 
ποσού µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου µε συγκεκριµένη 
ποσότητα των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας. Για το σκοπό 
αυτόν στους ίδιους συµµετοχικούς τίτλους της οικονοµικής οντότητας δεν 
συµπεριλαµβάνονται µέσα τα οποία είναι τα ίδια συµβόλαια για τη µελλοντική παραλαβή 
ή παράδοση των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας. 

 

Συµµετοχικός τίτλος είναι κάθε σύµβαση που αποδεικνύει ένα δικαίωµα στο  υπόλοιπο που 

αποµένει, εάν, από τα περιουσιακά στοιχεία µιας οικονοµικής οντότητας αφαιρεθούν οι 

υποχρεώσεις της.  

 

Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή 

µια υποχρέωση να διακανονισθεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους  και µε 

πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς , στα πλαίσια µιας  συναλλαγής που διεξάγεται σε 

καθαρά εµπορική βάση. 
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3.7  Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (∆.Π.Χ.Α. 7) 

Το ∆ΠΧΑ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκτός από εκείνα που αποκλείονται ειδικά. Σκοπός των 

γνωστοποιήσεων είναι η παροχή µίας εικόνας για την χρήση των χρηµατοοικονοµικών µέσων 

από την Εταιρεία και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. Η έκταση των 

γνωστοποιήσεων που απαιτούνται εξαρτάται από την έκταση της χρήσης των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων από την Εταιρεία και από την έκθεσή της σε κινδύνους.  

 

3.8  Προβλέψεις (∆.Λ.Π. 37) 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµηριωµένες 

υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω 

εκροών όρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού 

και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που 

αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα 

εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες 

απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η 

εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 

 

3.9 Επιχορηγήσεις (∆.Λ.Π. 20) 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 

κριτήρια: α) υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται 

να συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της 

επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο 

συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα 

αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων χρήσεων) και αναγνωρίζονται 

συστηµατικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του 

ενεργητικού. 

Η Εταιρεία την 31/12/2009 δεν έχει αναγνωρίσει στις οικονοµικές της καταστάσεις κρατικές 

επιχορηγήσεις.  

 

 

3.10  Μετατροπή ξένου νοµίσµατος (∆.Λ.Π. 21) 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος 

του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα») δηλαδή 

σε Ευρώ. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των 

ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 

τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία 

ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη 
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νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της 

εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

3.11 Μετοχικό κεφάλαιο (∆.Λ.Π. 33) 

Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση 

του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία 

σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο 

κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

 

3.12 ∆ιανοµή Μερισµάτων (∆.Λ.Π. 18) 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρεία αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική 

Συνέλευση των µετόχων. 

 

3.13 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος (∆.Λ.Π. 12) 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 

τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή από τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που 

σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη 

καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο 

φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός 

του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, 

στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και 

απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του 

φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που 

αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, 

βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα 

φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των 

φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 

των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν 

λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε 

συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε 

ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 

διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 

(και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των 

προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη 

της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα 

υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που 

επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της 

Εταιρείας, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσµα την 

σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι 

του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 

 

3.14 Ωφελήµατα προσωπικού (∆.Λ.Π. 19)  

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζόµενους (εκτός από 

παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµατα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε 

περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 

αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο 

κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε 

επιστροφή. 

Παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

περιλαµβάνουν πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών καθώς και πρόγραµµα καθορισµένων 

παροχών. 

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών: Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η 

υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική) περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να 

συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις 

παροχές (συντάξεις, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κλπ). 

Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο 

στην περίοδο που αφορά. 

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Η υποχρέωση της εταιρίας (νοµική) αφορά τα ωφελήµατα 

τερµατισµού υπηρεσιών τα οποία είναι πληρωτέα ως αποτέλεσµα απόφασης της εταιρίας να 

τερµατίσει τις υπηρεσίες ενός υπαλλήλου πριν την κανονική ηµεροµηνία αφυπηρέτησης, καθώς 

επίσης και για ωφελήµατα τα οποία είναι πληρωτέα κατά την αφυπηρέτηση ενός υπαλλήλου 

(ωφελήµατα συνταξιοδότησης τα οποία δηµιουργούνται βάσει νοµοθεσίας). 

Για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης καθορισµένου ωφελήµατος, του 

σχετικού τρέχοντος κόστους υπηρεσιών, του κόστους προηγούµενων υπηρεσιών, 

χρησιµοποιείται η Μέθοδος Προβολής Πίστωσης Μονάδας (Projected Unit Credit Method) η 

οποία είναι η µέθοδος δεδουλευµένης παροχής υπηρεσιών που αναλογεί σε υπηρεσία, σύµφωνα 

µε την οποία αποδίδονται τα οφέλη στις περιόδους κατά τις οποίες δηµιουργείται η υποχρέωση 

για καταβολή ωφεληµάτων µετά την αφυπηρέτηση. Η υποχρέωση δηµιουργείται καθώς ο 

υπάλληλος παρέχει τις υπηρεσίες του οι οποίες του δίνουν και το δικαίωµα για ωφελήµατα κατά 

την αφυπηρέτηση. 

Άρα η Μέθοδος Προβολής Πίστωσης Μονάδας απαιτεί όπως αποδοθούν οφέλη, τόσο στην 

τρέχουσα περίοδο (για να υπολογιστεί το τρέχον κόστος υπηρεσιών) όσο και στην τρέχουσα και 

στις προγενέστερες περιόδους (για να υπολογιστεί η παρούσα αξία της υποχρέωσης 

καθορισµένων ωφεληµάτων). 

Παρόλο ότι τα ωφελήµατα έχουν ως προϋπόθεση µελλοντική εργοδότηση (δηλαδή δεν είναι 

κατοχυρωµένα), υπολογίζεται η υποχρέωση βάσει αναλογιστικών υποθέσεων ως εξής:  

∆ηµογραφικές Υποθέσεις: «Κίνηση Προσωπικού» (Αποχώρηση Προσωπικού / Απόλυση 

προσωπικού) και 
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Χρηµατοοικονοµικές Υποθέσεις: προεξοφλητικός συντελεστής, µελλοντικά επίπεδα µισθού 

(συντελεστές απόδοσης κυβερνητικών χρεογράφων µε παρόµοια διάρκεια) και εκτιµώµενες 

µελλοντικές µεταβολές, στο επίπεδο οποιωνδήποτε κρατικών παροχών που επηρεάζουν τα 

καταβλητέα οφέλη. 

 

 

3.15  Αναγνώριση εσόδων (∆.Λ.Π. 18) 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά 

από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται 

ως εξής: 

 

Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά 

στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 

εύλογα εξασφαλισµένη. 

Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται 

οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το 

σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε 

την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική 

αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των 

αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό 

επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας 

λογιστικής) αξίας. 

 

3.16  Μισθώσεις (∆.Λ.Π. 17) 

Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη 

που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική 

µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις 

χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. 

Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της 

εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε 

µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε 

να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, 

απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της 

µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη 

περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει µέχρι σήµερα συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

 

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους 

κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές 

µισθώσεις. Οι πληρωµές οι οποίες γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν 

κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης 

αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
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Πάγια που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις του ισολογισµού και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης 

ωφέλιµης ζωής τους σε βάση συνεπή µε παρόµοιες ιδιόκτητες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Το 

έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους µισθωτές) αναγνωρίζεται µε 

τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.  

Η Εταιρεία δεν εκµισθώνει πάγια µε την µέθοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

 

   

3.17 Κόστος δανεισµού (∆.Λ.Π. 23) 

Το κόστος δανεισµού είναι οι τόκοι που απορρέουν από τον δανεισµό, καθώς και τα λοιπά έξοδα 

που πραγµατοποιούνται από µία επιχείρηση για τη λήψη των δανείων. 

Στην έννοια του κόστους δανεισµού περιλαµβάνονται: 

 - Τόκοι βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων, καθώς και τόκοι 

υπεραναλήψεων. 

 - Απόσβεση της διαφοράς υπό το άρτιο οµολογιακών δανείων, 

 - Απόσβεση συµπληρωµατικών εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν για την λήψη των δανείων, 

 - Χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις, οι οποίες 

παρακολουθούνται   

   σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17, 

 - Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων σε ξένο νόµισµα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται     

   χρηµατοοικονοµικό έξοδο. 

Όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή 

παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να 

κεφαλαιοποιούνται. 

Η Εταιρεία την 31/12/2009 έχει οµολογιακό δάνειο και απεικονίζεται στις µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις. 

 

 

3.18  Πληροφόρηση κατά τοµέα (∆.Λ.Π. 14) 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και 

αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία 

γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε 

διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας αφορά µία δραστηριότητα-υπηρεσίες 

ελλιµενισµού πλοίων,  και συνεπώς δεν απαιτείται πρόσθετη πληροφόρηση σύµφωνα µε το 

ισχύον πρότυπο 31/12/2009. 

 

3.19 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών (∆.Λ.Π. 24) 

Οι γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών καλύπτονται από το ∆.Λ.Π. 24 το οποίο αναφέρεται 

στις συναλλαγές µεταξύ µιας επιχείρησης που καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις και των 

συνδεδεµένων µε αυτή µερών και εφαρµόζεται υποχρεωτικά. Το πρωτεύον στοιχείο του είναι η 

οικονοµική ουσία και όχι ο νοµικός τύπος των συναλλαγών. 

Συνδεδεµένο µέρος θεωρείται µία επιχείρηση εάν: 

 α) Άµεσα ή έµµεσα διαµέσου ενδιάµεσων µερών ελέγχει, ελέγχεται ή βρίσκεται κάτω από κοινό    

   έλεγχο µε την επιχείρηση. 
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 β) Κατέχει ένα ποσοστό µιας επιχείρησης και το ποσοστό αυτό της δίνει ουσιώδη επιρροή πάνω 

στην  επιχείρηση ή από κοινού έλεγχο πάνω στην επιχείρηση. 

 γ) Είναι συγγενής επιχείρηση, όπως ορίζεται από το ∆ΛΠ 28. 

 δ) Είναι µία κοινοπραξία, όπως ορίζεται από το ∆ΛΠ 31. 

 ε) Είναι βασικό µέλος του διοικητικού προσωπικού της επιχείρησης ή της µητρικής της. 

 ζ) Είναι κοντινό µέλος της οικογενείας οποιουδήποτε ατόµου της πρώτης και τέταρτης 

προαναφερθείσας περίπτωσης. 

 η) Είναι µία επιχείρηση η οποία ελέγχεται είτε σε από κοινού έλεγχο είτε κάτω από ουσιώδη 

επιρροή, από ένα πρόσωπο που αναφέρεται στην τέταρτη και πέµπτη προαναφερθείσα 

περίπτωση.   

θ) Είναι ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζοµένους της επιχείρησης µε 

σκοπό το οικονοµικό όφελός του ή όφελος των εργαζοµένων της επιχείρησης που αποτελεί 

συνδεδεµένο µέρος της επιχείρησης. 

Συναλλαγή συνδεδεµένων µερών είναι µια µεταφορά πόρων, υπηρεσιών ή υποχρεώσεων µεταξύ 

των συνδεδεµένων µερών, ανεξάρτητα από το εάν επιβάλλεται ένα τίµηµα ή όχι.   

 

3.20  Νέα πρότυπα, Ερµηνείες και τροποποίηση των υφιστάµενων προτύπων 

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν εκδώσει µία 

σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία είναι υποχρεωτικά να εφαρµοστούν για 

τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 01.01.2008 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης 

της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: 

 

∆ΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί Τοµείς 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009) 

Το ∆ΠΧΑ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 (Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα). Η πληροφόρηση που 

θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Η 

πληροφόρηση µπορεί να είναι διαφορετική από ότι παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις, 

εποµένως θα πρέπει να δίνονται επεξηγήσεις και συµφωνίες εφόσον διαφέρουν.  

Το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας αφορά µία δραστηριότητα-υπηρεσίες ελλιµενισµού 

πλοίων,  και συνεπώς δεν απαιτείται πρόσθετη πληροφόρηση σύµφωνα µε το ισχύον πρότυπο 

31/12/2009.   

 

Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 - ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 - 

‘Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’,  

(εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009.) 

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (‘Σ∆ΛΠ’) δηµοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου 2008 το 

Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και το Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες 

Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’. Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο 

λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της 

αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η 

συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την 

εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών 

µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα (αντί για 

προσαρµογή της υπεραξίας). Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε 

αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν 

επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία). Επιπλέον το 

τροποποιηµένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και η 

απώλεια ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την 
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1η Ιανουαρίου 2010 και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους 

µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. 

Η αναθεώρηση του προτύπου αυτού δεν έχει επίδραση επί των οικονοµικών καταστάσεων της 

Εταιρείας 31/12/2009. 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 - ‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’ 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)  

 Οι βασικές αλλαγές του αναθεωρηµένου Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση 

των µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων που προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες µε 

την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες (π.χ. µερίσµατα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές µεταβολές 

της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεµατικά µετατροπής). Επιπλέον, η αναθεωρηµένη έκδοση του 

Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία, καθώς και στην παρουσίαση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων (σε συγκεκριµένες περιπτώσεις απαιτείται η παρουσίαση και τρίτης Κατάστασης 

Οικονοµικής Θέσης για την έναρξη της νωρίτερα συγκριτικής περιόδου). 

Οι νέοι ορισµοί του Προτύπου, ωστόσο, δεν επιφέρουν αλλαγές στους κανόνες αναγνώρισης, 

αποτίµησης ή γνωστοποίησης συγκεκριµένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που 

απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. Το αναθεωρηµένο Πρότυπο προβλέπει είτε την 

παρουσίαση µίας κατάστασης, της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, είτε την παρουσίαση δύο 

καταστάσεων (µίας ξεχωριστής Κατάστασης Αποτελεσµάτων και µίας Κατάστασης Συνολικών 

Εσόδων). Η Εταιρεία έχει επιλέξει να καταρτίζει δύο καταστάσεις: Την κατάσταση 

αποτελεσµάτων και την κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων.  

 Το ∆ΠΧΑ 1 έχει εναρµονιστεί µε το συγκεκριµένο πρότυπο και συνεπώς η Εταιρεία 

έχει προσαρµοστεί στις σχετικές απαιτήσεις αναφορικά µε την καινούργια ορολογία 

και παρουσίαση των καταστάσεων. 

 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 - ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση’ και ∆ΛΠ1 -  

‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’ 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Όσον αφορά τα «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ∆ιαθέσιµα από τον κάτοχο (ή «puttable» µέσο), 

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η 

τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον 

κάτοχο («puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας 

οντότητας να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η 

τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα 

που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια.  

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά τη 1 Φεβρουαρίου 2010.  

Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισµένου 

ποσού σε ξένο νόµισµα, τα οποία δικαιώµατα αντιµετωπίζονταν από το υφιστάµενο πρότυπο ως 

παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώµατα εκδίδονται αναλογικά 

στους µετόχους µιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας συµµετοχικούς τίτλους της 

εταιρείας, για ένα καθορισµένο ποσό σε ξένο νόµισµα, θα πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της 

καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόµισµα στο οποίο έχει οριστεί η τιµή εξάσκησης του 

δικαιώµατος. 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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Τροποποιήσεις στα ∆ΛΠ 39 - ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση 

και ∆ΠΧΑ 7 ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις’, 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση αυτή στο ∆ΛΠ 39 επιτρέπει σε µια εταιρεία την επαναταξινόµηση των µη- 

παραγώγων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός αυτών που έχουν ταξινοµηθεί 

από την εταιρεία στην κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων κατά την αρχική 

αναγνώριση) εκτός της κατηγορίας της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων σε συγκεκριµένες 

περιστάσεις. Επίσης, η τροποποίηση αυτή επιτρέπει σε µια εταιρεία τη µεταφορά 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση στην 

κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις, στην περίπτωση που το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 

θα πληρούσε τον ορισµό της κατηγορίας δάνεια και απαιτήσεις (εάν δεν είχε χαρακτηριστεί ως 

διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να διατηρήσει 

αυτό το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στο εγγύς µέλλον. Η τροποποίηση δεν επιτρέπει 

την επαναταξινόµηση στην κατηγορία εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων. Η τροποποίηση 

αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν υποστεί 

επαναταξινόµηση. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23 - ‘Κόστος ∆ανεισµού’ 

(εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)  

Με βάση τις τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάµενο 

πρότυπο) για 

αναγνώριση του κόστους δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθεί άµεσα σε ένα περιουσιακό 

στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί 

να κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου 

που πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί 

τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται µια σηµαντική χρονική 

περίοδο προετοιµασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. Κατά τη 

διάρκεια της περιόδου δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία που να πληρούν τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις και ως εκ τούτου δεν έλαβε χώρα καµία κεφαλαιοποίηση. 

 Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα-Φάση 1, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, 

ταξινόµηση και επιµέτρηση 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου  2013. Η 

Φάση 1 του νέου αυτού προτύπου εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. 

 

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010. 

Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την 

αξία των µετοχών µεταξύ των εταιρειών του ίδιου οµίλου και πως αυτές αντιµετωπίζονται στις 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. 

 

∆ιερµηνεία 11– Συναλλαγές σε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιρειών του ίδιου Οµίλου 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.03.2007) 

Η ∆ιερµηνεία 11 παρέχει οδηγίες για το αν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία 

των µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις 



                                                                                          

                                  Μαρίνα Φαλήρου, Ν. Φάληρο, Τ.Κ. 18 547, Πειραιάς  

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 20
η 

Ιουνίου 2008 έως 31
η 

Δεκεμβρίου 2009       - 32- 

οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα οι πληρωµές 

µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού. Αντιθέτως, στις 

πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της 

παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. 

 

∆ιερµηνεία 12– Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2008) 

Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες θα 

πρέπει να εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) για 

να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους 

παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι οργανισµοί 

αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να 

αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή / και ένα ασώµατο περιουσιακό 

στοιχείο.  

 

∆ιερµηνεία 14-Πεδίο εφαρµογής ∆ΛΠ 19 ‘Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού 

Στοιχείου Καθορισµένων Παροχών, οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και οι 

Αλληλεπιδράσεις τους’ 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2008) 

 

Η ∆ιερµηνεία 14 παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο εκτίµησης του ορίου στο ποσό του 

πλεονάσµατος που µπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο σε ένα πρόγραµµα 

καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 ‘Παροχές σε Εργαζόµενους’. Επίσης, επεξηγεί 

πως αυτό το όριο µπορεί να επηρεαστεί όταν υπάρχει νοµική ή συµβατική απαίτηση ελάχιστης 

χρηµατοδότησης και τυποποιεί την υφιστάµενη πρακτική. 

 

 

Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011. 

Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίµηση που απαιτείται προκειµένου να προσδιοριστεί εάν 

το δηµόσιο και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δηµόσιο µπορούν να 

θεωρηθούν ως ένας και µοναδικός πελάτης. Προκειµένου γι’ αυτόν τον προσδιορισµό, η εταιρεία 

θα πρέπει να αναλογιστεί το βαθµό στον οποίο υπάρχει οικονοµική αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών 

των εταιρειών. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. 

 

Περιορισµένη Εξαίρεση του ∆ΠΧΑ 1 από Συγκρίσιµες Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 κατά 

την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ: 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. 

 

∆ιερµηνεία 15 Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009) 

Σκοπός της ∆ιερµηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα: 

i)Αν οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 ή του 

∆.Λ.Π. 18. ii)Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες 

κατασκευής ακινήτων. Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των 

εσόδων και των σχετιζόµενων µε αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την 

κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε µέσω υπεργολάβων. Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο 
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πεδίο εφαρµογής της ∆ιερµηνείας 15 είναι οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της 

κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συµφωνίες µπορεί να περιλαµβάνουν την παράδοση 

και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 

 Η ∆ιερµηνεία 15  δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

∆ιερµηνεία 16, ‘Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό’  

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008).  

 

Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει: 

- Το νόµισµα παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων δεν δηµιουργεί έκθεση σε κίνδυνο για 

την οποία η Εταιρία µπορεί να εφαρµόσει λογιστική αντιστάθµισης. Συνεπώς, η µητρική Εταιρία 

µπορεί να προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθµιση µόνο τις συναλλαγµατικές διαφορές που 

προκύπτουν µεταξύ του νοµίσµατος λειτουργίας της και του νοµίσµατος της εκµετάλλευσης στο 

εξωτερικό. 

- Οποιαδήποτε Εταιρεία του Οµίλου µπορεί να κατέχει µέσα αντιστάθµισης. 

- Παρότι το ∆.Λ.Π 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» εφαρµόζεται για 

τον καθορισµό του ποσού που πρέπει να µεταφερθεί στα Αποτελέσµατα Χρήσης από το 

αποθεµατικό για συναλλαγµατικές διαφορές αναφορικά µε το µέσο αντιστάθµισης, το ∆.Λ.Π 21 

«Οι Επιδράσεις Μεταβολών στις Τιµές Συναλλάγµατος» εφαρµόζεται αναφορικά µε το στοιχείο 

που αντισταθµίζεται.  

Η διερµηνεία αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

∆ιερµηνεία 17, ‘∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες’  

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009.) 

 Η ∆ιερµηνεία αυτή διευκρινίζει τα εξής θέµατα: 

- το µέρισµα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το µέρισµα έχει εγκριθεί και δεν βρίσκεται 

πλέον στη διάθεση της Εταιρείας, 

- η Εταιρεία πρέπει να επιµετράει το µέρισµα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να διανεµηθούν, 

- η Εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά µεταξύ του µερίσµατος που πληρώθηκε και της 

λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέµονται στα αποτελέσµατα, και 

- η Εταιρεία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά 

στοιχεία που κατέχονται προκειµένου για διανοµή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισµό της 

διακοπείσας δραστηριότητας. Η διερµηνεία 17 εφαρµόζεται σε περιπτώσεις διανοµής µη-

χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε αναλογική βάση, εκτός εάν πρόκειται για συναλλαγές που 

ελέγχονται από κοινού. 

 

∆ιερµηνεία 19 ∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Η 

διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό που ακολουθείται σε περιπτώσεις 

επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µιας υποχρέωσης µεταξύ εταιρείας και πιστωτή όπου ο 

πιστωτής αποδέχεται µετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρείας 

προκειµένου για τον µερικό ή ολικό διακανονισµό της υποχρέωσης. Με την διερµηνεία αυτή 

αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίµηµα που 

πληρώνεται βάσει του ∆ΛΠ 39, παράγραφος 41 και συνεπώς η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση 

αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που εκδίδονται αντιµετωπίζονται ως το 

πληρωτέο τίµηµα προκειµένου για την εξάλειψη της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. 
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4. ∆ιαχείριση κινδύνων  

Η Εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της µπορεί να εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς 

κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές 

αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας, η οποία προσδιορίζει, 

εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που 

αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους.  Προ της διενέργειας σχετικών συναλλαγών λαµβάνεται 

έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρείας προς τους 

αντισυµβαλλόµενούς της.  

 

4.1 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία µέχρι 31/12/2009 δεν έχει πραγµατοποιήσει συναλλαγές σε Ξ.Ν. και συνεπώς δεν 

εκτίθεται σε αυτόν τον κίνδυνο αγοράς. 

 

4.2 Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι αλλαγές στα επιτόκια µπορούν να επηρεάσουν το καθαρό εισόδηµα της εταιρείας αυξάνοντας 

το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους που αναλαµβάνει για την χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων της. Ο δανεισµός της Εταιρείας είναι µε κυµαινόµενο επιτόκιο και εξαρτάται 

άµεσα από το ύψος και τις µεταβολές των επιτοκίων. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει  την ευαισθησία του αποτελέσµατος καθώς και των Ιδίων 

κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως +1% ή -1%. Οι αλλαγές στα 

επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µια λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της 

αγοράς. 

+1% -1%
Κέρδη (ζηµιές)  µετά από φόρους -75.000 75.000
 Ίδια κεφάλαια -75.000 75.000

 
 

 

4.3 Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανή  µη έγκαιρη αποπληρωµή  προς την Εταιρεία των υφιστάµενων  

και ενδεχόµενων υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων. Τα στοιχεία του ενεργητικού που 

εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων  

αναλύονται ως εξής: 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Λοιπά στοιχεία παγίου ενεργητικού 28.645                    

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8.231.689               

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.349.158               

9.609.493             
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4.4 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και 

επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες. 

 

5. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου  

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:  

• να εξασφαλίσει τη διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής της διαβάθµισης  και των υγειών 

δεικτών κεφαλαίου,  

• να εξασφαλίσει την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going concern)  και   

• να  µεγιστοποιήσει την αξία των µετοχών της Εταιρείας. 

 

Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, µείον τα 

ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση 

Οικονοµικής Θέσης. Το κεφάλαιο για την α΄υπερδωδεκάµηνη χρήση αναλύεται ως εξής:  

 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.628.060

Πλέον: ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης 7.500.000

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα (1.349.158)              

Κεφάλαιο 7.778.902

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.628.060

Πλέον: ∆άνεια 7.500.000

Σύνολο κεφαλαίων 9.128.060

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 1:117

 

Η Εταιρεία ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση µε την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, 

π.χ. ίδια κεφάλαια και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν 

δάνεια µειωµένης εξασφάλισης. Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις 

προσαρµογές κατά το χρόνο που η οικονοµική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων 

των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων µεταβάλλονται.  

 

6. Παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων ανά κατηγορία 

Τα ποσά που αφορούν την Εταιρεία αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

στις περιόδους που αναφέρονται µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: 
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ποσά σε ευρώ
Σηµειώσεις 31/12/2009

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

∆άνεια και απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία παγίου ενεργητικού 9 28.645

28.645

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

∆άνεια και απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 8.231.689

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 1.349.158

9.580.847

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 9.609.493

Μακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµος οµολογιακές δανειακές 

υποχρεώσεις
14 7.500.000

7.500.000

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 589.749

589.749

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 8.089.749

 

 
7. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 

Οι µεταβολές του λογαριασµού των ενσώµατων παγίων της Εταιρείας για την χρήση 2009 

αναλύονται ως ακολούθως: 

ποσά σε ευρώ

Μηχανήµατα Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο

Αξία κτήσεως

Υπόλοιπο 20.6.2008 -                         -                         -                         -                         -                         

Προσθήκες περιόδου 20.6.2008-31.12.2009 928                        10.495                    38.082                    56.422                    105.926                  

Αναπροσαρµογή αξίας παγίων -                         

Πωλήσεις περιόδου 20.6.2008-31.12.2009 -                         

Υπόλοιπο 31.12.2009 928                       10.495                  38.082                  56.422                  105.926                

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 20.6.2008 -                         -                         -                         -                         -                         

Αποσβέσεις περιόδου 20.6.2008-31.12.2009 928                        2.224                      20.782                    -                         23.934                    

Αναπροσαρµογή αξίας παγίων -                         

Πωλήσεις περιόδου 20.6.2008-31.12.2009

Υπόλοιπο 31.12.2009 928                       2.224                    20.782                  -                        23.934                  

Αναπόσβεστη αξία

Υπόλοιπο 31.12.2009 0                           8.270                    17.300                  56.422                  81.992                  

Υπόλοιπο 20.6.2008 -                         -                         -                         -                         -                          

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων 

του ενεργητικού. 

Η λογιστική αξία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας 31/12/2009 και δεν απαιτείται διενέργεια 

αποµείωσης των περιουσιακών της στοιχείων. 

Μέχρι και την 31/12/2009 η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε σύναψη συµβάσεων χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης (leasing).  
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8. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Η κίνηση του λογαριασµού για την χρήση 2009 έχει ως εξής: 

ποσά σε ευρώ

Λογισµικά 

προγράµµατα

Σύνολο άυλων 

περιουσιακών 

στοιχείων

Αξία κτήσεως

Υπόλοιπο 20.6.2008 -                         -                         

Προσθήκες περιόδου 20.6.2008-31.12.2009 50.245                    50.245                    

Αναπροσαρµογή αξίας παγίων

Πωλήσεις περιόδου 20.6.2008-31.12.2009

Υπόλοιπο 31.12.2009 50.245                  50.245                  

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 20.6.2008 -                         -                         

Αποσβέσεις περιόδου 20.6.2008-31.12.2009 9.316                      9.316                      

Αναπροσαρµογή αξίας παγίων

Πωλήσεις περιόδου 20.6.2008-31.12.2009

Υπόλοιπο 31.12.2009 9.316                    9.316                    

Αναπόσβεστη αξία

Υπόλοιπο 31.12.2009 40.929                  40.929                  

Υπόλοιπο 20.6.2008 -                         -                          

 

9. Λοιπά στοιχεία πάγιου ενεργητικού 

Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

∆οσµένες εγγυήσεις 28.645                    

28.645                  

 

Αφορούν στο σύνολό τους δοσµένες εγγυήσεις οι οποίες θα εισπραχθούν µετά το τέλος της 

επόµενης χρήσης. 
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10. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Στο κονδύλι Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνονται: 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Πελάτες 234.557                  

Λοιπές απαιτήσεις 7.997.133               

8.231.689             

 

Οι  Λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:  

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Χρεώστες διάφοροι 1.137.544               

Προκαταβολές σε τρίτους 1.527                      

Έξοδα επόµενων χρήσεων 6.858.062               

7.997.133             

 

Στο λογαριασµό Χρεώστες διάφοροι περιλαµβάνεται χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ ποσό €1.135.317 

που θα  διακανονιστεί στην επόµενη χρήση. 

Στα έξοδα επόµενων χρήσεων περιλαµβάνεται ποσό € 6.800.000, δηλαδή το  υπολειπόµενο 

τµήµα του εφάπαξ ανταλλάγµατος που κατέβαλε η Εταιρεία στην Εταιρεία Τουριστικής 

Ανάπτυξης Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΤΑ) για την µίσθωση της Μαρίνα Φαλήρου µε διάρκεια 35 ετών.  

Η σύµβαση δεν προβλέπει µεταβίβαση κυριότητας της Μαρίνας Φαλήρου, ούτε δίνει το δικαίωµα 

στον µισθωτή να αγοράσει το αντικείµενο  της µίσθωσης σε ένα χαµηλό αντίτιµο κατά την λήξη 

της.  

Το αρχικό αντάλλαγµα  καταβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2008 και ανερχόταν σε € 7.000.000. 

 

11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Ταµείο 14.463                    

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 1.334.695               

1.349.158             

 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά καθώς και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη 

ζήτηση. Κατά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς 

λογαριασµούς. 
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12. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Το  κονδύλι της κατάστασης Οικονοµικής Θέσης Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

αποτελείται από: 

 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Προµηθευτές 73.422                    

Προκαταβολές Πελατών 141.015                  

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 375.312                  

589.749                

 

Ειδικότερα, ο λογαριασµός Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνει: 

 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 23.687                    

Υποχρεώσεις προς Μητρική εταιρεία 25.883                    

Πιστωτές διάφοροι 324.999                  

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 744                        

375.312                

 

13. Φόρος εισοδήµατος και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού στις 31/12/2009 έχει ως εξής: 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Λοιποί φόροι πληρωτέοι 14.604                    

14.604                  

 
 

Οι λοιποί φόροι τέλη  αφορούν κυρίως φόρο µισθωτών υπηρεσιών και αµοιβών τρίτων που 

αποδόθηκαν εµπρόθεσµα στην αρχή της επόµενης χρήσης. 
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14. Μακροπρόθεσµος οµολογιακές δανειακές υποχρεώσεις 

 

 

Ο λογαριασµός αυτός  αναλύεται ως εξής: 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Οµολογιακό δάνειο 7.500.000

7.500.000

 

Συγκεκριµένα η Εταιρεία, µε την από 16.10.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των µετόχων προχώρησε στην από 20.10.2008 υπογραφή σύµβασης οµολογιακού δανείου 

ύψους 15.000.000 ευρώ, η οποία µε την από 29.1.2009  απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας 

τροποποιήθηκε και το µέγιστο ποσό οµολογιακού δανείου προσδιορίστηκε σε ποσό 12.600.000 

ευρώ. Μέχρι σήµερα η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην έκδοση οµολογιών συνολικής αξίας 

7.500.000 ευρώ.  

 

 

Οι ηµεροµηνίες λήξεις των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

 

Οµολογιακό δάνειο

Εως 1 έτους 0

Μεταξύ  1 ετών και  5 ετών 885.000

Άνω των 5 ετών 6.615.000

7.500.000

 
Το µεσοσταθµικό επιτόκιο δανεισµού για την χρήση 2009 ανήλθε σε  3,93%. 

 

 

15. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  στις 31/12/2009 ανέρχεται σε ποσό € 3.550.000 και είναι 

ολοσχερώς καταβληµένο. 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Καταβληµένο 3.550.000

142.000 µετοχές * 25€ η κάθε µία

3.550.000
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Οι καταβολές του  µετοχικού κεφαλαίου έγιναν ως εξής: 

Ποσό σε ευρώ Μήνας καταβολής του ΜΚ 

Καταστατικό κεφάλαιο 1.000.000 Αύγουστος 2008

Έκτακτη ΓΣ 11/10/2008 1.050.000 Οκτώβριος 2008

Έκτακτη ΓΣ 22/12/2008 700.000 ∆εκέµβριος 2008

Έκτακτη ΓΣ 05/03/2009 500.000 Μάιος 2009

Έκτακτη ΓΣ 23/11/2009 300.000 ∆εκέµβριος 2009

3.550.000

 

Οι παραπάνω καταβολές μετοχικού κεφαλαίου έχουν πιστοποιηθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας. 

 

16. Κύκλος εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών έχει ως εξής: 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Παροχή υπηρεσιών 3.511.916

Πωλήσεις άχρησου υλικού 28

3.511.944

 

Η έναρξη της κύριας δραστηριότητας της Εταιρείας ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009. 

 

17. Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία (Κόστος πωλήσεων-Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας) 

Η ανάλυση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας και η απεικόνισή τους στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων έχει ως εξής: 

ποσά σε ευρώ

Κόστος πωλήσεων

Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας Σύνολο

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 141.055 234.356 375.412
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 274.911 217.469 492.380
Παροχές τρίτων 3.164.838 25.379 3.190.217
Φόροι & τέλη 83.880 1.477 85.357
∆ιάφορα έξοδα 42.907 162.115 205.022
Αποσβέσεις 33.250 0 33.250

3.740.841 640.797 4.381.638

31/12/2009

 

Το ποιο σηµαντικό κοστολογικό στοιχεία της Εταιρείας αποτελούν τα µισθώµατα για την χρήση 

της Μαρίνας Φαλήρου προς την ΕΤΑ ποσό € 2.330.000 και ποσό € 200.000 που αφορά την 

απόσβεση του εφ άπαξ ανταλλάγµατος και περιλαµβάνονται στο λογαριασµό «Παροχές τρίτων». 

Η σχετική σύµβαση υπογράφθηκε στις 22/10/2008 και τέθηκε σε ισχύ µε την παράδοση- 

παραλαβή προς χρήση της Μαρίνας Φαλήρου στις 1/1/2009. Σύµφωνα µε τους όρους της 

σύµβασης το ετήσιο µίσθωµα αποτελείται από δύο µέρη: α)  ένα εφάπαξ αντάλλαγµα ύψους € 

7.000.000 το οποίο θα αποσβένεται  σε όλη τη διάρκεια της  σύµβασης  και β)  το ετήσια 
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καταβλητέο  µίσθωµα ύψους € 2.330.00, το οποίο αναπροσαρµόζεται  κάθε χρόνο σύµφωνα  µε 

το δείκτη τιµών καταναλωτή  του προηγούµενου έτους συν 1%. 

 

18. Λοιπά έσοδα-έξοδα (καθαρά) 

 Τα λοιπά έσοδα- έξοδα αναλύονται ως εξής: 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Λοιπά έσοδα 600                        

Λοιπά έξοδα (1.562)                    

(962)                      

 
 

19. Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:  

 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Πιστωτικοί τόκοι 19.866                    

Χρεωστικοί τόκοι (1.071.150)              

(1.051.284)            

 

20. Φόρος εισοδήµατος 

Η Εταιρεία την τρέχουσα χρήση δεν πραγµατοποίησε φορολογικά κέρδη. 

 

21. Κόστος  και αριθµός εργαζοµένων 

Η Εταιρεία, κατά την 31/12/2009 απασχολεί  16 άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 

Οι παροχές στο προσωπικό ανήλθαν σε ποσό € 375.412 και αναλύεται ως εξής: 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 290.661

Εργοδοτικές εισφορές έµµισθου προσωπικου 82.804

Παροχές στο προσωπικό 663

Αποζηµειώσεις απολύσεως 1.283

375.412
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22. Κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή 

Τα κέρδη /(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό των 
µετοχών σε κυκλοφορία επί του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας και έχουν ως εξής: 

 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους (1.921.940)              

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών σε κυκλοφορία102.668

Κέρδη ή (ζηµίες) ανά µετοχή-βασικά (σε €) (18,7200)                 

  

 

23. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την σύσταση της 2008 (2008-2009 πρώτη 
υπερδωδεκάµηνη χρήση) µέχρι σήµερα. Η Εταιρεία έχει αναγνωρίσιµη φορολογική ζηµία 
µεταφερόµενη για συµψηφισµό µε µελλοντικά κέρδη. Οι φορολογικές της δηλώσεις έχουν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα και δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές. Η διοίκηση της Εταιρείας 
εκτιµά ότι  δεν συντρέχουν λόγοι δηµιουργίας πρόβλεψης για την κάλυψη υποχρεώσεων που 
τυχόν θα προκύψουν από µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και ως εκ τούτου, δεν έχει διενεργηθεί 
σχετική πρόβλεψη. 

 

24. Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να 
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.  

∆εν υπάρχουν  λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις της Εταιρείας. 

 

25. Εµπράγµατα βάρη 

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων 

στοιχείων του ενεργητικού.  

 

26. ∆εσµεύσεις 

Οι δεσµεύσεις της Εταιρείας την 31/12/2009  έχουν ως εξής: 

ποσά σε ευρώ
31/12/2009

∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις
Εντός 1 έτους 2.530.000
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 10.120.000
Άνω των  5 ετών 75.900.000
Σύνολο δεσµεύσεων από λειτουργικές 

µισθώσεις
88.550.000
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ποσά σε ευρώ
31/12/2009

Λοιπές δεσµεύσεις
Εντός 1 έτους 543.828
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 601.800
Άνω των  5 ετών 4.498.200
Σύνολο λοιπών δεσµεύσεων 5.643.828

 

 

Ειδικότερα: 

• Οι ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις αφορούν τα ελάχιστα καταβλητέα ετήσια 

µισθώµατα της Μαρίνας Φαλήρου προς την ΕΤΑ.  

• Οι λοιπές δεσµεύσεις µέχρι ενός έτους προέρχονται από συµβάσεις που έχει υπογράψει 

η Εταιρεία µέχρι 31/12/2009 µε διάφορους προµηθευτές της  και οι δεσµεύσεις  µεταξύ 

1 έτους και 5 ετών καθώς και άνω των 5 ετών αφορούν στην µη έκδοση µέχρι 

31/12/2009 οµολογιών δανεισµού, για τις οποίες υπάρχει συµβατική υποχρέωση 

έκδοσης, σύµφωνα µε την από 20/10/2008 σύµβαση οµολογιακού δανείου και την 

τροποποίηση της βάσει των από 16/10/2008 και 29/1/2009 αποφάσεων της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ∆ιοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας 

αντίστοιχα. 

 

27. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 πραγµατοποιήθηκαν έξοδα µε συνδεδεµένα µέρη ποσό € 

133.643 και την 31/12/2009 υφίστανται υποχρεώσεις µε συνδεδεµένα µέρη ποσό € 25.883 . 

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στις σηµειώσεις 27 και 28 δεν υπάρχουν άλλες 

συναλλαγές και υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά 

ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΑ. 

 

28. Συναλλαγές µε µέλη ∆.Σ. & διευθυντικά στελέχη 

∆εν υπάρχουν παροχές προς τα µέλη ∆.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη και υπόλοιπα 

απαιτήσεων-υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων. 
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29. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα που να χρήζουν 

αναφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆.Π.Χ.Α. 

 

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2010 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Η Προϊστάµενη Λογιστηρίου 

   

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ 

 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Α.∆.Τ. 889746 Α.∆.Τ. Σ165201 Α.∆.Τ. ΑΒ001446 

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 0022269 Α΄ΤΑΞΗ 
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Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  01.01.2009 – 31.12.2009 

 

 


