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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο SUPERFAST ENDEKA INC 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο SUPERFAST ENDEKA INC, νη νπνίεο απνηεινχληαη 

απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ.  Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα 

ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη 

είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε 

ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο 

επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ 

έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
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Γλώκε 

 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο SUPERFAST ENDEKA INC θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

Αζήλα, 4  Μαξηίνπ 2015 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

Θαλάζεο Ξχλαο 

Α.Μ..Ο.Δ.Λ 34081 
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1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Πσιήζεηο 6.1 25.921 25.403

Κφζηνο πσιεζέλησλ 6.2 -27.385 -26.947

Μηθηό Κέξδνο -1.464 -1.545

Έμνδα δηνίθεζεο 6.2 -2.273 -2.165

Έμνδα δηάζεζεο 6.2 -2.159 -2.313

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 6.3 930 586

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 6.4 -375 -

Κέξδε / (δεκηέο) πξό θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
-5.341 -5.438

Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 6.5 -4 -7

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 6.6 -730 -844

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 6.7 7 9

Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ - -

Κέξδε πξν θόξσλ -6.068 -6.280

Φφξνο εηζνδήκαηνο 6.8 -18 -19

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο  -6.086 -6.298

Καηαλεκεκέλα ζε:

Μεηφρνπο ηεο εηαηξείαο -6.086 -6.298

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

Κέξδε  / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-

βαζηθά (ζε €)
-1.260,2242 -1.306,9941

Πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €)

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο -6.086 -6.298

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:

Πνζά πνπ δελ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ                      -                          6   
Πνζά πνπ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ
Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ :

  - θέξδε /(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ - -

  - αλαηαμηλφκεζε ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο 

πεξηφδνπ
- -

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ πξό θόξσλ 0 6

Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ 

ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ
- -

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ, θαζαξά από 

θόξνπο
0 6

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά 

θόξσλ
-6.086 -6.293

Καηαλεκεκέλα ζε:

Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο -6.086 -6.293

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - -

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/12 2014 θαη 2013

 

Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 31/12 2014 θαη 2013 
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο  Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013 
 

 

 

εκ. 31/12/2014 31/12/2013

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Με Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνύ
Δλζψκαηα Πάγηα 6.9 61.523 64.261
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ
- -

ύλνιν 61.523 64.261

Κπθινθνξoύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ

Απνζέκαηα 6.10 345 547

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 6.11 14.206 15.099
Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 6.12 888 944

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.13 935 1.031

ύλνιν 16.374 17.621

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 77.897 81.882

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Ίδηα Κεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 6.14 54.115 45.234
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο - -
Λνηπά απνζεκαηηθά 6.14 24.325 24.325

Απνηειέζκαηα εηο λένλ -45.526 -39.440

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 32.914 30.118

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 6.17 19.842 -

ύλνιν 19.842 -

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.15 1.918 2.547

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 6.16 31 31

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 6.17 666 30.269

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία -

Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 6.18 22.526 18.917

ύλνιν 25.141 51.764

 
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 44.983 51.764

ύλνιν Ιδηώλ Κεθαιαίσλ θαη 

Τπνρξεώζεσλ
77.897 81.882

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δηήζησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

Σεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013
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Αξηζκόο 

Μεηνρώλ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο 

από απνηίκεζε 

ρξεκ/θώλ κέζσλ

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Κέξδε 

εηο Νένλ 

ύλνιν 

ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Τπφινηπν ηελ 1/1/2014 4.819 45.234 - 24.325 -39.440 30.118

Απνηέιεζκα ρξήζεο - - - -6.086 -6.086

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα

Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ:

 Κέξδε / (δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ - - - - -  

 Αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα - - - - -

 Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ 

παξνρψλ πξνζσπηθνχ 
- - - -  

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 

θόξνπο
- - - -6.086 -6.086

Μεξίζκαηα πξνεγνχκελεο ρξήζεο - - - - -

Έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ 10 8.881 - - - 8.881

Μεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη 

απνηειεζκάησλ εηο λένλ
- - - - -

Τπόινηπν ηελ 31/12/2014 4.829 54.115 24.325 -45.526 32.914

 
Αξηζκόο 

Μεηνρώλ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο 

από απνηίκεζε 

ρξεκ/θώλ κέζσλ

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Κέξδε 

εηο Νένλ 

ύλνιν 

ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

 

Τπφινηπν ηελ 1/1/2013 4.729 36.234 - 24.325 -33.148 27.411

Απνηέιεζκα ρξήζεο - - - -6.298 -6.298

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα

Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ:

 Κέξδε / (δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ - - - - -

 Αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα - - - - -

 Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ 

παξνρψλ πξνζσπηθνχ 
- - - 6 6  

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 

θόξνπο
- - - -6.292 -6.292

Μεξίζκαηα πξνεγνχκελεο ρξήζεο - - - - -

Έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ 90 9.000 - - - 9.000

Μεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη 

απνηειεζκάησλ εηο λένλ
- - - - -

Τπόινηπν ηελ 31/12/2013 4.819 45.234 24.325 -39.440 30.118

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 

Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 31/12/2014

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 

Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 31/12/2013

 

 

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (γηα ηηο ρξήζεηο 31/12 2014 θαη 2013) 
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ (γηα ηηο ρξήζεηο 31/12 2014 θαη 2013) 

 

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ -6.068 -6.280

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 2.801 2.817

Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - -

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία - -

Πξνβιέςεηο 195 143

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 4 7

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο -29 -34

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 722 837
Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 203 40

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 722 -6.713

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 2.835 3.577

Μείνλ :

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -801 -883

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -18 -19

Λεηηνπξγηθέο ξνέο δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ - -
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) 566 -6.508

Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ - -

Δηαθαλνληζκόο Παξαγώγσλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ - -

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 7 9
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο      

δξαζηεξηόηεηεο (β) 7 9

Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Άπμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 8.881 9.000

Εηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα - -

Εμνθιήζεηο δαλείσλ -9.548 -2.404

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

δξαζηεξηόηεηεο (γ) -667 6.596
Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) -94 97

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 1.031 948

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα -2 -14

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 935 1.031

Η παξαπάλσ Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ έρεη ζπληαρζεί κε ηελ έκκεζε κέζνδν.

Η αλάιπζε ησλ Σακεηαθώλ δηαζεζίκσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.13.

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.

 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ 31 Δεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013
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εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

Ζ SUPERFAST ENDEKA INC. ηδξχζεθε ηελ  18
ε
 Μαξηίνπ 1998 (“Certificate of Goodstanding” ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Ληβεξίαο απφ 18/03/1998) κε έδξα ηελ Monrovia, Liberia, 80 Broad str. 

 

Ζ εηαηξεία έρεη ηδξχζεη ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα βάζεη ηνπ Ν.2190/1920. 

 

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ επηβαηεγφ λαπηηιία ζε δηεζλείο γξακκέο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Γξακκή Διιάδνο - 

Ηηαιίαο. 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεσο είλαη 72 άηνκα ελψ ζηηο 31/12/2013 ήηαλ 80. 

Ζ εηαηξεία ελνπνηείηαη άκεζα ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο  ATTICA AΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο. Ζ  ATTICA AΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

ελνπνηείηαη άκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία (άκεζα θαη έκκεζα) αλέξρεηαη ζε 

89,38%. 

Σν ζχλνιν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ θαζψο θαη ν κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ηελ 31/12/2014 

είλαη 4.829. Κάζε κεηνρή έρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ.   

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2014, εγθξίζεθαλ κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 4 Μαξηίνπ, 2015. 

 

Τστόν διαθορές ηων μονάδων ζηοσς πίνακες οθείλονηαι ζε ζηρογγσλοποιήζεις.  

 

2.    Οη θπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία 

 

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2014 είλαη ίδηεο κε απηέο 

πνπ εθάξκνζε ν Όκηινο ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, ζηνλ νπνίν ελνπνηείηαη ε εηαηξεία, θαηά ηελ ζχληαμε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014.   

 

2.1.      Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) 

απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ ηνπ νκίινπ. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 2.1.1. 

 

Σν 2003 θαη 2004, εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) κηα ζεηξά απφ θαηλνχξηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα νπνία 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κε αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) ηα νπνία εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πξνγελέζηεξεο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ IASB, ε νπνία 

αλαθέξεηαη σο "the IFRS Stable Platform 2005". Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 2005 απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2005. 

 

Oη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο παξνπζίαζεο, ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο αξρήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ.   
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Ζ αλαγλψξηζε ησλ αγνξψλ θαη ησλ πσιήζεσλ γίλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία   ηεο ζπλαιιαγήο θαη φρη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηαθηνπνίεζεο. 

 

Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εζφδνπ πνπ απνθηήζεθε. 

 

Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014 έρεη επηιέμεη θαη 

εθαξκφδεη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο 

απαηηήζεηο θάζε εθαξκνζηένπ Πξνηχπνπ ή Γηεξκελείαο.  

 

Ζ δηνίθεζε ζεσξεί φηη νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ απφδνζε 

θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο. Όζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη 

νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο, απηφ αλήθεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο. 

 

2.1.1.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο θαη θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ 
 

Ζ Γηνίθεζε είλαη απαξαίηεην λα πξνβεί ζε θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ νη νπνίεο δελ είλαη βέβαηεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ 

εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο. Απνινγηζηηθά θαη κε ηελ άξζε ησλ ζρεηηθψλ αβεβαηνηήησλ είλαη πηζαλφ ηα απνηειέζκαηα 

λα δηαθέξνπλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο εμεηάδνληαη ζε ζπλερή βάζε.  

 

Οη ινγηζηηθέο θξίζεηο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε Γηνίθεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξείαο 

θαη νη νπνίεο έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε εάλ πθίζηαηαη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη 

εθφζνλ πθίζηαηαη εθηηκά ην χςνο ηεο, ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο γηα ην ζέκα απηφ.  

 

Σν αλαθηήζηκν πνζφ ηεο εμεηαδφκελεο κνλάδαο παξαγσγήο ηακεηαθψλ εηζξνψλ πξνζδηνξίδεηαη ζηε βάζε ηεο αμίαο 

ρξήζεσο (value in use). Ο ελ ιφγσ πξνζδηνξηζκφο βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο θαη ππνθείκελεο ππνζέζεηο.  

 

Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε εμεηάδεη ζε θάζε ρξήζε, ζηε βάζε ππνζέζεσλ θαη εθηηκήζεσλ, ηα αθφινπζα:  

- ηηο σθέιηκεο δσέο θαη  ηηο αλαθηήζηκεο αμίεο ησλ πινίσλ  

- ην χςνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, γηα επίδηθεο ππνζέζεηο θαη 

γηα ππνζέζεηο ζπκκφξθσζεο κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

 

Οη πεγέο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο θεξφκελεο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ,  αθνξνχλ: 

 

- ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη θαη 

πξνζαπμήζεηο απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ζην παξφλ ζηάδην 

κε εχινγε αθξίβεηα. 

- ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ ελδερφκελσλ δεκηψλ απφ εθθξεκνδηθίεο θαη επηζθάιεηεο. 

  

Ζ Γηνίθεζε πξνέβε ζηηο παξαπάλσ εθηηκήζεηο ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο θαη κε βάζε ηηο γλψζεηο θαη 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 

πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014. 

 

2.2.    Δλζψκαηα Πάγηα 
 

Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θάζε ηπρφλ 

ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. 



                                                                        ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΥΡΗΗ 2014 

_______________________________________________________________________ 
 

 
SUPERFAST ENDEKA INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA 

σελ. 11  

 

 

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

 

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ αλακελφκελσλ εζφδσλ ησλ πινίσλ 

ή εθηεηακέλεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο,  ζεσξνχληαη μερσξηζηφ πάγην θαη απνζβέλνληαη ζε 5 έηε.  

 

Οη δαπάλεο πξνζαξκνγήο ησλ πινίσλ κε θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη αζθαινχο δηαρείξηζεο ζεσξνχληαη μερσξηζηφ 

πάγην θαη απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνιεηπφκελε δσή ηνπ πινίνπ.  

 

Οη ππφινηπεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη, φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

δηφηη ζεσξνχληαη θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο. 

 

Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. 

 

Οη απνζβέζεηο ησλ ππνινίπσλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, ζην δηάζηεκα ηεο 

αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

 

Ζ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλά θαηεγνξία έρεη σο εμήο : 

1. Πινία ζπκβαηηθά    30 έηε 

2. Κηίξηα     60 έηε 

3. Ληκεληθέο εγθαηαζηάζεηο   10 έηε 

4. Ορήκαηα       5 έηε 

5. Έπηπια – θεχε      5 έηε 

6. Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο     3 έηε 

 

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ πινίσλ είλαη ην 20% ηεο ηηκήο θηήζεο. 

 

Γηα ηα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα δελ ππνινγίδεηαη ππνιεηκκαηηθή αμία. 

 

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ επαλεμεηάδεηαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. 

 

Καηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πσιεζήο  ηνπο θαη ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπο, 

κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ εμφδσλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πάγην, θαηαρσξείηαη σο θέξδνο ή δεκία ζηε 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ.  

  

2.3.    Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν, ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο, αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη 

νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν.  

 

Αλ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε ηφηε εθηηκάηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δειαδή ε παξνχζα αμία 

ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ ρξήζε ηνπ 

πάγηνπ ζηνηρείνπ. 

 

Σν αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε 

ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο κνλάδαο 

δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ.  

 

Οη δεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 
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2.4.        Απνζέκαηα   
 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο 

ηνπο. 

Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο κεησκέλε κε ηπρφλ άκεζα έμνδα πψιεζεο. 

Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηζκέλνπ θφζηνπο. 

 

2.5.    Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 
 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο είλαη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο, εηζπξαθηέεο ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο θαη θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

Μεηαγελέζηεξα ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο, νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην 

θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. 

Εεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ κπνξεί λα εηζπξάμεη ηα πνζά 

ηα νπνία ηνπ νθείινληαη. 

 

Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ αθνξά ηελ θαζπζηέξεζε είζπξαμεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ. 

 

Ζ πξνεμφθιεζε ηεο παξαπάλσ δηαθνξάο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ 

 

2.6. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα  
 

Σα δηαζέζηκα θαη ηα ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζην ηακείν, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο 

θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο κε δηάξθεηα σο ηξεηο κήλεο θαζψο θαη ηνπο ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ππεξαλάιεςεο. 

 

2.7.        Μεηνρηθφ Κεθάιαην 
 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αθνξά ηηο θνηλέο αλψλπκεο ή νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 

Σα άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε 

κείσζε ηνπ πξντφληνο έθδνζεο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ δηαθνξά ππέξ ην άξηην. 

 

Άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο 

θηήζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ απνθηάηαη. 

 

 

2.8.  Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
 

Σα πιεξσηέα κεξίζκαηα εκθαλίδνληαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο φηαλ 

εγθξηζνχλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

2.9.       Έζνδα 
 

Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ λαχινπο επηβαηψλ, λαχινπο νρεκάησλ, απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ επί ησλ πινίσλ θαζψο θαη απφ ηηο παξνρέο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ.  Δπίζεο, ε Δηαηξεία έρεη έζνδα απφ 

ηφθνπο. 
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2.9.1.    Έζνδα απφ λαχινπο 
 

Σα έζνδα απφ λαχινπο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν πειάηεο πξαγκαηνπνηήζεη ην ηαμίδη. 

 

2.9.2.    Έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ επί ησλ πινίσλ 
 

Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Δηαηξεία απ’ επζείαο ζηνλ πειάηε ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη κε ηελ έθδνζε ηεο 

απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πειάηε.  

Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Δηαηξεία κέζσ αλαδφρσλ ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη κε ηελ έθδνζε Σηκνινγίσλ 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ πξνο ηνλ αλάδνρν. 

 

2.9.3.    Έζνδα απφ ηφθνπο 
 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνλνινγηθήο αλαινγίαο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπκθσλεκέλνπ 

επηηνθίνπ ρσξίο λα ζπκςεθίδεηαη ηπρφλ παξαθξαηνχκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο. 

 

2.10.      Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 
 

Λεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθξηηφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία ή κία νκάδα 

ζρεηηδφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ άιιεο 

ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ φζν θαη ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν. 

 

Γεσγξαθηθφο ηνκέαο είλαη θάζε δηαθξηηφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν παξέρεη πξντφληα ή ππεξεζίεο κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ην νπνίν ππφθεηηαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο 

άιισλ ηνκέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηελ επηβαηεγφ λαπηηιία θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο. 

 

Ζ πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. 

 

Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο ηεο εηαηξείαο ζεσξείηαη ε Αδξηαηηθή Θάιαζζα. 

 

Σν πινίν ηεο Δηαηξείαο εμππεξεηεί ηνπο επηβάηεο θαη ηα Η.Υ. νρήκαηα, πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ ηνπξηζηηθή 

θίλεζε, θαζψο θαη ηα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ δηαθηλνχλ ηελ εκπνξεπκαηηθή θίλεζε. 

 

Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα κε πςειφηεξε  θίλεζε ηνπο κήλεο Ηνχιην έσο επηέκβξην 

θαη ρακειφηεξε γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην έσο Φεβξνπάξην. Αληίζεηα, ε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε εκθαλίδεηαη 

θαηαλεκεκέλε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε πνιχ κηθξφηεξε επνρηθφηεηα. 

 

2.11.      Έμνδα 
 

2.11.1.   Κφζηνο Γαλεηζκνχ 
 

Κφζηνο δαλεηζκνχ είλαη νη ηφθνη θαη άιια ζπλαθή έμνδα πνπ αλαιακβάλεη ε Δηαηξεία ιφγσ δαλεηζκνχ θεθαιαίσλ. 

 

ην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη : 

 

α) Οη ηφθνη απφ βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα, νη ηφθνη απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο 

ππεξαλαιήςεσλ, θαζψο θαη ηα έμνδα πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ. 

 

β) Ζ απφζβεζε βνεζεηηθνχ θφζηνπο πνπ αλαιήθζεθε γηα ηελ ιήςε δαλείσλ αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. 
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γ) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζχκθσλα κε ην 

Γ.Λ.Π. 17 «Μηζζψζεηο». 

 

δ) Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιήςε δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα εθ’ φζνλ απηέο ζεσξνχληαη 

ζπκπιεξσκαηηθφ πνζφ ηνπ θφζηνπο ησλ ηφθσλ. 

 

2.11.2.     Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 
 

2.11.2.1.  Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο 
 

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ζε ρξήκα ή ζε είδνο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα φηαλ είλαη 

δνπιεπκέλεο εθηφο αλ νη παξνρέο απηέο αθνξνχλ ππεξεζίεο πνπ είλαη άκεζα επηξξηπηέεο ζην θφζηνο θαηαζθεπήο 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

 

2.11.2.2.  Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 
 

Σν πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηεο Δηαηξείαο αθνξά ηελ λνκηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ζην 

πξνζσπηθφ εθ’άπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδφκελνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method).  

 

Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

2.11.3.     Μηζζψζεηο 
 

2.11.3.1.  Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο 
 

Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο. Σν πνζφ κε ην νπνίν 

θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο είλαη ίζν κε ηελ εχινγε αμία ηεο κηζζσκέλεο 

ηδηνθηεζίαο, ή αλ ε εχινγε αμία είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ρξεκαηνδνηηθή αμία ηφηε θαηαρσξείηαη κε ηελ παξνχζα αμία 

ησλ ειαρίζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ. 

 

Ζ κέζνδνο απνζβέζεσλ ησλ κηζζσκέλσλ απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φηαλ ζην ηέινο ηεο κίζζσζεο ε 

θπξηφηεηα παξακέλεη ζηελ εηαηξεία, είλαη φκνηα κε ηε κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη γηα ηα απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε. Ζ θαηαρσξνχκελε απφζβεζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηα 

Γ.Λ.Π. 16 «Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο». Ηζρχνπλ δειαδή νη παξάγξαθνη 2.2. «Δλζψκαηα Πάγηα», θαη 2.3. 

«Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» ηνπ παξφληνο. Όηαλ ζην ηέινο ηεο κίζζσζεο ε θπξηφηεηα δελ παξακέλεη 

ζηελ εηαηξεία, ηφηε νη απνζβέζεηο θαηαλέκνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο θαη ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ.  

 

2.11.3.2.   Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο 
 

Οη θαηαβνιέο κηζζσκάησλ βάζεη κηαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ. ε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην ζπκβφιαην κίζζσζεο απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ πνπ πξνήιζαλ 

απφ ηελ ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, ην θφζηνο απηφ επηβαξχλεη ηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία έιεμε ε 

κίζζσζε. 

 

2.11.4.   Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο 
 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ : 

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

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

δέζκεπζεο. 

γ)  Δίλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα ε δέζκεπζε. 

Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εθξνή ή ε εηζξνή νηθνλνκηθνχ νθέινπο δελ είλαη πηζαλή. 

 

2.11.5.     Πεξηνδηθή θαηαλνκή 
 

2.11.5.1.  Δπηκεξηζκφο ησλ θνηλψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ 
 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ παξφληνο, ε Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο κε κηα θνηλνπξαμία θαη 

κηα δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία λα κεηαθέξνπλ ζηε πινηνθηήηξηα εηαηξεία ηα έμνδα θαη ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο.  Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα δελ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο 

αιιά είλαη θνηλά ηφηε απηά επηκεξίδνληαη βάζεη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

2.11.5.2.   Πεξηνδηθή θαηαλνκή εμφδσλ 
 

Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη ηα έμνδα αζθαιίζηξσλ ησλ πινίσλ θαη ηα έμνδα ηεο εηήζηαο επηζεψξεζεο ησλ πινίσλ ζηε 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ζε κεληαία βάζε επεηδή ηα παξαπάλσ έμνδα αθνξνχλ φιν ην νηθνλνκηθφ έηνο. 

 

2.12.       Σξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο   
 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θνξνινγνχληαη ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο, ηα θέξδε δηαρσξίδνληαη 

αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο. 

 

2.12.1.    Κέξδε απφ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 27/1975 άξζξν 6, νη πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο πινίσλ κε Διιεληθή ζεκαία πιεξψλνπλ θφξν γηα ηα 

πινία ηνπο, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ θέξδε ή δεκίεο, βάζεη ησλ θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο.  Ο θφξνο απηφο νπζηαζηηθά 

είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο ν νπνίνο αλαπξνζαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ην παξαπάλσ λφκν. 

 

Με ηελ πιεξσκή ηνπ παξαπάλσ θφξνπ εμαληιείηαη θάζε ππνρξέσζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

απφ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή δεκηνπξγείηαη κφληκε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ηνπ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο θαη 

σο εθ ηνχηνπ ε δηαθνξά απηή δελ ιακβάλεηαη ππ’ φςε ζηνλ ππνινγηζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 

 

 
2.12.2.    Κέξδε απφ κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 

ηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδνπκε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ πξνζζέηνληαο ηα έζνδα απφ λαπηηιηαθέο θαη κε 

λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Με βάζε ην ζχλνιν απηφ πξνθχπηεη ην πνζνζηφ ησλ δπν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ ζην 

ζπλνιηθφ έζνδν. Με ηα πνζνζηά απηά κεξίδεηαη ην ζπλνιηθφ θέξδνο / δεκία.  

 

Σν πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ κεξηζκφ θαη αθνξά ηα κε λαπηηιηαθά  έζνδα, θνξνινγείηαη 

κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.  

 

2.13.      Δπηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο 
 

Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο είλαη ην Δπξψ. 

Οη ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.   



                                                                        ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΥΡΗΗ 2014 

_______________________________________________________________________ 
 

 
SUPERFAST ENDEKA INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA 

σελ. 16  

 

 

ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ : 

α)  Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο. 

β)  Σα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κεηαηξέπνληαη κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

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

εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο.  

 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα ή ζηα 

έμνδα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. 

 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία εηαηξεηψλ εμσηεξηθνχ αλαγλσξίδνληαη απ’ 

επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. 

 

2.14.     Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
 

Σα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο είλαη : 

 

α) Σα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, νη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. 

Δπεηδή ηα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα είλαη βξαρππξφζεζκεο θχζεσο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη 

ε εχινγε αμία ηνπο ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Δηαηξείαο. 

 

β) Γάλεηα ηξαπεδψλ 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο πνπ είλαη ε πξαγκαηηθή αμία ηνπ ιεθζέληνο αληαιιάγκαηνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ ζρεηηθψλ εμφδσλ. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

γ) Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ 

ε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηήζεη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ, απνηηκά ζην ηέινο 

θάζε πεξηφδνπ ηελ εχινγε αμία ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο. Αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξάμεσλ 

αληηζηάζκηζεο, απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο ή ηακεηαθψλ ξνψλ. Γηα ηηο αληηζηαζκίζεηο 

εχινγεο αμίαο ε απνηίκεζε ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, 

ελψ γηα ηηο αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζην βαζκφ πνπ θξίλνληαη απνηειεζκαηηθέο, ε απνηίκεζε ηνπ κέζνπ 

αληηζηάζκηζεο ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε θαη κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

πεξηφδνπ φπνπ ην ζρεηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ηαθηνπνηείηαη.  

 

2.15.    Κέξδε αλά κεηνρή 

 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή πνπ αλαινγεί ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο ρξεζηκνπνηείηαη θιάζκα 

ην νπνίν ζηνλ κελ αξηζκεηή πεξηιακβάλεη ην θαζαξφ θέξδνο ή δεκία ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ ζπλερηδφκελε 

εθκεηάιιεπζε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνλνκηνχρσλ κεξηζκάησλ αλ ππάξρνπλ, ζηνλ δε παξαλνκαζηή, ην 

ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

 

2.16.       Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 
 

2.16.1.    Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί 
ζε ηζρχ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2014 ή κεηαγελέζηεξα. 

 Δπελδπηηθέο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 ΚΑΙ ΓΛΠ 27) (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 
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Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία «Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο». Σν IASB ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

«Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο» γηα λα αλαθεξζεί ζε φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ γηα 

ηηο απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία ηνπ θεθαιαίνπ, γηα εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. Οη επελδπηηθέο νληφηεηεο 

ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε ηελ εχινγε αμία.  

ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί 

δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ινηπά 

επελδπηηθά θεθάιαηα. 

Οξίδεηαη, σο εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10 ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε, φηη νη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα 

επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη δελ ζα ηηο ελνπνηνχλ, παξαζέηνληαο 

ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» - πκςεθηζκόο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (εθαξκόδεηαη 

γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 

Παξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

ζπκςεθηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ 

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ» - Γλσζηνπνηήζεηο γηα ην 

Αλαθηήζηκν Πνζό Με-Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο 

Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε νξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο 

αμίαο ηνπ, εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε 

ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Αληηθαηάζηαζε 

παξαγώγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 39 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Ο ζηφρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε 

εηζαγσγή κίαο εμαίξεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 39. πγθεθξηκέλα, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πξνηείλεηαη κία εμαίξεζε 

φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο παξαγψγνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ 

θχξην αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα αιιαγψλ ζε λφκνπο ή θαλνληζκνχο. ρεηηθή εμαίξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη 

ζην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο. 

 ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2014) 

Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΠΥΑ 21. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε κία εηαηξεία ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην θξάηνο, ζηηο 

Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. Σν ΔΓΓΠΥΑ 21 είλαη κία δηεξκελεία ηνπ ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο 

Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ». 
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Σν ΓΛΠ 37 ζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε παξνχζα δέζκεπζε 

πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, γλσζηφ σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Ζ δηεξκελεία αλαθέξεη φηη ην 

δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ε ελέξγεηα πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ε νπνία επηθέξεη ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ 

επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

 

2.16.2     Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ  Πξνηχπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ 

αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ  ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα 

Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. πγθεθξηκέλα: 

 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2018) 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην λέν πξφηππν 

αθνξνχλ ηελ χπαξμεο ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν 

γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ απνκείσζε θαη επίζεο κηα νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο, αλ θαη 

δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΥΑ 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ρπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» ( εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 14. ηφρνο ηνπ ελδηάκεζνπ απηνχ πξνηχπνπ είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ  πνπ έρνπλ ξπζκηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ θιάδνη πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

θπβεξλεηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε  ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο, 

αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2017) 

Σνλ Μάην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 15. Σν ελ ιφγσ πξφηππν είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ηφζν θάησ απφ ηηο αξρέο ησλ ΓΠΥΑ φζν 

θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (US GAAP). Σν λέν πξφηππν έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 18  Έζνδα, 

ΓΛΠ 11 Καηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο θαη θάπνηεο δηεξκελείεο πνπ είλαη ζρεηηδφκελεο κε ηα έζνδα. Ζ Δηαηξεία ζα 

εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. 

Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο 2010-2012 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/07/2014) 

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2010 - 2012», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 8 

Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα.  
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Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 2: Οξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

θαηνρχξσζεο, ΓΠΥΑ 3: Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, 

ΓΠΥΑ 8: πλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, ΓΠΥΑ 8: πκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο 

παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ΓΠΥΑ 13: Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο, ΓΛΠ 7: Καηαβιεζέληεο ηφθνη πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη, ΓΛΠ 16/ΓΛΠ 38: Μέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – 

αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ΓΛΠ 24: Βαζηθά Γηεπζπληηθά ηειέρε. Ζ Δηαηξεία ζα 

εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ πηνζεηήζεθαλ απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο 2011-2013 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/07/2014) 

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2011 - 2013», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 4 

Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: 

ΓΠΥΑ 1: Ζ έλλνηα ησλ πθηζηάκελσλ ΓΠΥΑ, ΓΠΥΑ 3: Δμαηξέζεηο γηα θνηλνπξαμίεο, ΓΠΥΑ 13: Πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

παξαγξάθνπ 52 (εμαίξεζε ραξηνθπιαθίνπ), θαη ΓΛΠ 40: Απνζαθήληζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο 

Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΛΠ 40 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αθηλήησλ σο επελδχζεηο ζε αθίλεηα ή σο 

ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο 

Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2014. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο 2012-2014 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2012 - 2014», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 4 

Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, αλ 

θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα.  

Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΠΥΑ 5: Αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο ηεο Πψιεζεο, 

ΓΠΥΑ 7: πκβάζεηο ππεξεζίαο θαη εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 7 ζηηο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, 

ΓΛΠ 19: Δπηηφθην πξνεμφθιεζε, θαη ΓΛΠ 34: Γλσζηνπνηήζεηο πιεξνθνξηψλ ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά.  

Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη 

λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 19: «Πξόγξακκα Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ: Δηζθνξέο εξγαδνκέλσλ» (γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2014) 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο» κε ηίηιν Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ (Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19). 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

Ο ζθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απινπνηήζεη ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο εηζθνξέο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο 

απφ ηα έηε ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ 

πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε λα έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014. 
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 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 27: «Μέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ην IASB έθδσζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 27 «Μέζνδνο ηεο θαζαξήο 

ζέζεο ζε αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο».  

Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, κία εηαηξεία έρεη ηελ επηινγή λα επηκεηξήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπγαηξηθέο, 

θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο, θάηη ην 

νπνίν έσο θαη ηελ έθδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο, δελ ίζρπε.  

Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη 

λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 10 θαη ζην ΓΛΠ 28: «Πσιήζεηο ή Δηζθνξέο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ κεηαμύ 

ελόο Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνύο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σν επηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ «Πσιήζεηο ή Δηζθνξέο ηνηρείσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ κεηαμχ ελφο Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνχο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο» (ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 

28). Ζ ηξνπνπνίεζε ζα εθαξκφδεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κειινληηθά γηα πσιήζεηο ή εηζθνξέο ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016. Πξνγελέζηεξε 

εθαξκνγή επηηξέπεηαη, κε απαξαίηεηε ηε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε απηήο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  

Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη 

λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 16 θαη ζην ΓΛΠ 38: «Γηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε Απνδεθηέο Μεζόδνπο 

Απνζβέζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σν Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38. Σν ΓΛΠ 16 θαη ην ΓΛΠ 38 

θαζηεξψλνπλ ηηο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη νη απνζβέζεηο ζην 

ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. 

Σν IASB έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζβεζεο 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη θαηάιιειε, δηφηη ηα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γεληθά αληαλαθινχλ άιινπο παξάγνληεο θαη φρη ηελ αλάισζε 

ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη 

ηελ παξαπάλσ κέζνδν απνζβέζεσλ. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 11:  «Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ απνθηήζεσλ ζπκκεηνρώλ ζε από θνηλνύ 

ιεηηνπξγίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σν Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΠΥΑ 11. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο 

πξνζζέηνπλ λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κία απφ θνηλνχ 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη δηεπθξηλίδνπλ ην θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηέηνηεο 

απνθηήζεηο.  

Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη 

λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1: «Πξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 
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Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 1. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ 

σο ζηφρν ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο θξίζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ.  

Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηνπ, αλ θαη δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28: «Δπελδπηηθέο νληόηεηεο: Δθαξκόδνληαο ηελ εμαίξεζε 

από ηελ Δλνπνίεζε» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 

12 θαη ΓΛΠ 28. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ 

επελδπηηθψλ νληνηήησλ, ελψ παξέρνπλ εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο ζα κεηψζνπλ ηα θφζηε 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο 

Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
3.     Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 

3.1.     Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 
 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θίλδπλν αγνξάο (απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο ηζνηηκηψλ 

θαη επηηνθίσλ) θαη πηζησηηθφ θίλδπλν.  Γη’ απηφ ην ιφγν επηδηψθεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 

Ζ δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε θαη αληηζηάζκηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ. Γελ απνηειεί πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ε εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία είλαη θπξίσο θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο, δάλεηα, ζπκθσλίεο επαλαγνξάο, ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα.  

 

3.1.1      πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 
 

Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ.  

  

Σν ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ φπσο θαη νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

  

Ζ εηαηξεία επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζην βαζκφ πνπ ηα λαπηηιηαθά θαχζηκα πνπ αγνξάδεη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ ηεο δηαπξαγκαηεχνληαη δηεζλψο ζε Γνιάξηα ΖΠΑ. 

   

3.1.2.    Πηζησηηθφο θίλδπλνο 
 

Ζ Δηαηξεία έρεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ θαη είλαη ίδηεο κε 

απηέο πνπ έρεη ν Όκηινο ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ζηνλ νπνίν ελνπνηείηαη (βι. παξ. 3.1.2 ησλ Οηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ). 
 

H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

(κέζα) ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 
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31/12/2014 31/12/2013

Δκπνξηθφ ραξηνθπιάθην -

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 935 1.031

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 14.206 15.099

ύλνιν 15.141 16.130

 
Γεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη κέζσ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ANEK A.E. - 

SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC & ΗΑ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη εθείλνο πνπ αλαινγεί ζηελ εηαηξεία απφ 

ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ αλσηέξσ θνηλνπξαμία. 
 

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

αληηζπκβαιιφκελνη είλαη αμηφπηζηεο ηξάπεδεο.  
 

3.1.3.     Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 
 

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ επάξθεηα ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ χπαξμε 

ησλ αλαγθαίσλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ζε θαζεκεξηλή 

βάζε, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο παξαθνινχζεζεο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πιεξσκψλ. 
 

Παξάιιεια, ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ σξίκαλζε ηφζν ησλ απαηηήζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, κε 

αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο ζπλέρεηαο ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο επειημίαο κέζσ ηεο 

ηξαπεδηθήο πηζηνιεπηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2014 θαη 31/12/2013 αλαιχεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

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

Μαθξνπξφζεζκνο 

δαλεηζκφο 298 368 19.842 -

Τπνρξεψζεηο 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ - - - -

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 1.918 - - -

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 22.557 - - -

ύλνιν 24.773 368 19.842 -

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

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 2.547 - - -

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 18.948 - - -

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο
30.269 - - -

ύλνιν 51.764 - - -

ΠΙΝΑΚΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο

31/12/2014

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο

31/12/2013

 
 

Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2014 αλήιζε 

ζε Δπξψ 20.508 ρηι. 

 

Σελ 6ε Απγνχζηνπ 2014 ε Δηαηξεία  ήξζε ζε ζπκθσλία κε ην ζχλνιν ησλ δαλεηζηψλ ηνπ γηα ηελ πιήξε θαη 

καθξνπξφζεζκε αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ.  

 

ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο απηήο παξνπζηάδεηαη αλσηέξσ ε ηαμηλφκεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο 

ζε βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο.  
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3.1.4.     Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο Δπηηνθίσλ 
 

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηεο, ν 

νπνίνο ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ.  

 

Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηε 

καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε 

κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1% ή –1%. Οη αιιαγέο ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία 

ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο

1% -1% 1% -1%

Απνηέιεζκα ρξήζεο (πξν 

θφξσλ) -205 205 -303 303

Καζαξή Θέζε -205 205 -303 303

31/12/2013

Μεηαβιεηή Μεηαβιεηή

31/12/2014

 
 

3.1.5.     Γηαρείξηζε Κεθαιαηνπρηθνχ θηλδχλνπ 
 

Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα 

ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηηο απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηα νθέιε ησλ ινηπψλ κεξψλ 

ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ Όκηιν θαη λα δηαηεξεί κηα βέιηηζηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ψζηε λα επηηπγράλεη κείσζε 

ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ. 

 

Γηα λα δηαζθαιίζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηε ζσζηή δηαρείξηζε θεθαιαίνπ, ε Δηαηξεία, θαηφπηλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ, κπνξεί λα κεηαβάιεη ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα πξνβεί ζε πψιεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  Κακία αιιαγή δελ έγηλε ζηνπο ζηφρνπο, ηηο πνιηηηθέο ή δηαδηθαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εηψλ πνπ έιεμαλ 31/12/2014 θαη 31/12/2013. 

 

Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηα θεθάιαηα κε βάζε ην ζπληειεζηή κφριεπζεο.  Ο ελ ιφγσ ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη 

δηαηξψληαο ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ κε ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα.  Ο θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο 

ην «χλνιν δαλεηζκνχ» (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ «βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ» φπσο 

εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ) κείνλ «Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα» κείνλ «Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε». 

 

Σα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο «Ίδηα θεθάιαηα» φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζπλ 

ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ.  θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ κέζσ ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ 

πφξσλ ηεο. 

 

Οη ζπληειεζηέο κφριεπζεο ζηηο 31Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013 αληίζηνηρα είραλ σο εμήο:: 

 

31/12/2014 31/12/2013

χλνιν δαλεηζκνχ 20.508 30.269

Μείνλ:Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 935 1.031

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

Καζαξόο δαλεηζκόο 19.573 29.238

Ίδηα θεθάιαηα 32.914 30.118

 

πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα 52.487 59.356

πληειεζηήο κφριεπζεο 37,29% 49,26%  
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3.1.6.     Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο Σηκψλ Καπζίκσλ 
 

Ζ Δηαηξεία, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν, επεξεάδνληαη 

ζεκαληηθά απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θφζηνο ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αληηπξνζσπεχεη δε γηα ηε ρξήζε 2013 ην 60% πεξίπνπ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο Δηαηξείαο.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε 

κηα κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαηά Δπξψ 10 αλά κεηξηθφ ηφλν ζε εηήζηα βάζε. 

 

Αχμεζε/(κείσζε)                

ηεο ηηκήο

Δπίδξαζε ζηα 

θέξδε πξν θφξσλ 

Δπίδξαζε ζηε 

θαζαξή ζέζε

+/- €10 / κεηξηθφ ηφλν -/+ 337 -/+ 337

  
3.1.7.     Αληαγσληζκφο  
 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε γξακκέο φπνπ ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο.   

Παξαηίζεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη νη γξακκέο κε έληνλν αληαγσληζκφ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηήζεθε ε 

εηαηξεία ην 2014 θαζψο θαη νη ζπνπδαηφηεξνη αληαγσληζηέο. 

 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΔ

Πάηξα - Αλθψλα Grimaldi

Πάηξα - Μπάξη - Μπξίληεδη Grimaldi

  
3.2.    Πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ 
 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

δεκνζηεπκέλεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

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

ζηνηρεία παζεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή δήηεζεο. 

 

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

ηνπο. 

 

4.    Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ κεξώλ 
 

4.1.    Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο 
 

Σα δηεηαηξηθά ππφινηπα ηελ 31/12/2014 ηεο εηαηξείαο κε ηηο άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ATTICA εκθαλίδνληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθα. 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΤΠΟΥΡΔΩΖ

SUPERFAST FERRIES S.A. - 12.299

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ - 9.303

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΩΓΔΚΑ (ΔΛΛΑ) ΗΝΚ. & ΗΑ 78 -

ΤΝΟΛΟ 78 21.602
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4.1.1.       Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Δ. 
ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

 

 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ Πσιήζεηο Αγνξέο Απαηηήζεηο Τπνρξεψζεηο 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΓΛΤΦΑΓΑ 673 102 128 -

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΤΗΠΛΟΗΑ Α.Δ. 707 108 - -

SINGULARLOGIC A.E. 2 - 1

1.380 212 128 1

 
 

4.2.     πκκεηνρέο  ησλ  κειψλ  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ  ηεο SUPERFAST ENDEKA  INC. ζην  Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην άιισλ εηαηξεηψλ  

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ.θ. ππξίδσλ Υ. Παζράιεο – Πξφεδξνο, Κπξηάθνο Γ. Μάγεηξαο – Αληηπξφεδξνο, 

Παλαγηψηεο Π. Παπαδφδεκαο – Γξακκαηέαο, Νηθφιανο Η. Σαπίξεο – Σακίαο, ζπκκεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά πκβνχιηα 

άιισλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ATTICA ζηνλ νπνίν ελνπνηείηαη θαη ε εηαηξεία. 

 

4.3.     Δγγπήζεηο 
 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία έρεη δψζεη εγγπήζεηο πξνο ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο γηα ηελ απνιεξσκή ηνπ δαλείνπ ηνπ πινίνπ 

SUPERFAST XI χςνπο Δπξψ 20,7 εθαη.  

 

4.4.        Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ θαη Μειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

Γελ έρνπλ θαηαβιεζεί γηα ηε ρξήζε 2014 ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εηαηξεία 

έρεη ζπλάςεη ηε ζχκβαζε δηαρείξηζεο κε ηελ SUPERFAST FERRIES S.A. δελ έρεη πξνζσπηθφ γξαθείνπ αιιά ζην 

ηέινο θάζε κήλα επηκεξίδνληαη απφ ηελ δηαρεηξίζηξηα ηα έμνδα πνπ ηεο αλαινγνχλ. 

 

5.  Κνηλνπξαμία εζόδσλ πινίσλ 

 

Ζ Δηαηξεία φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ANEK AE – SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC κε εθηέιεζε ζπλδπαζκέλσλ δξνκνινγίσλ ζηηο 

γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο. 
 

6.  Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  
 

6.1.       Λεηηνπξγηθνί Σνκείο - Παξνπζίαζε Γεσγξαθηθψλ ηνκέσλ 
 

Ζ Δηαηξεία έρεη επηιέμεη ε πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ γεσγξαθηθφ ηνκέα. 
 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα. Ωο απνηέιεζκα ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ αιιά θαη εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο, αθνξά ηε ιεηηνπξγία ζηε ζπγθεθξηκέλε θαη κφλν γεσγξαθηθή πεξηνρή κε 

ην πινίν SUPERFAST XI. 
 

Δπνρηθφηεηα Γξαζηεξηνηήησλ 

Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα κε πςειφηεξε  θίλεζε ηνπο κήλεο Ηνχιην έσο επηέκβξην 

θαη ρακειφηεξε γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην έσο Φεβξνπάξην.  Αληίζεηα, ε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε εκθαλίδεηαη 

θαηαλεκεκέλε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε πνιχ κηθξφηεξε επνρηθφηεηα. 
 

Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο θαηά ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/14 θαη 1/1-31/12/13 

έρνπλ σο εμήο : 
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 1/1-31/12/2014

Γεσγξαθηθόο Σνκέαο Αδξηαηηθή

ηνηρεία Απνηειεζκάησλ

Έζνδα από λαύινπο 23.816

Έζνδα από πσιήζεηο επί ησλ πινίσλ 2.105

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 25.921

Λεηηνπξγηθά έμνδα -27.385

Έμνδα Δηνίθεζεο & Δηάζεζεο -4.432

Άιια έζνδα/ έμνδα 555

Λεηηνπξγηθά Απνηέιεζκαηα -5.341

Xξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα -727

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ  -2.540

Απνκείσζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -

Κέξδε / (δεκίεο) από πσιήζεηο πάγησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -

Κέξδε/(δεκίεο) πξό θόξσλ -6.068

Φόξνο εηζνδήκαηνο -18

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο -6.086

ηνηρεία ελεξγεηηθνύ 77.897

Τπνρξεώζεηο 44.983  
 

 

 1/1-31/12/2013

Γεσγξαθηθόο Σνκέαο Αδξηαηηθή

ηνηρεία Απνηειεζκάησλ

Έζνδα από λαύινπο 23.461

Έζνδα από πσιήζεηο επί ησλ πινίσλ 1.942

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 25.403

Λεηηνπξγηθά έμνδα -26.947

Έμνδα Δηνίθεζεο & Δηάζεζεο -4.479

Άιια έζνδα/ έμνδα 586

Λεηηνπξγηθά Απνηέιεζκαηα -5.438

Xξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα -842

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ  -2.621

Απνκείσζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -

Κέξδε / (δεκίεο) από πσιήζεηο πάγησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -

Κέξδε/(δεκίεο) πξό θόξσλ -6.280

Φόξνο εηζνδήκαηνο -19

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο -6.298

ηνηρεία ελεξγεηηθνύ 81.882

Τπνρξεώζεηο 51.764  
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6.2.       Κφζηνο Πσιεζέλησλ – Έμνδα Γηνίθεζεο – Έμνδα Γηάζεζεο 
 

Καησηέξσ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ.  Δπίζεο ζηνλ ίδην πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα έμνδα 

δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ηα νπνία πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ επηκεξηζκφ ησλ εμφδσλ απφ ηελ δηαρεηξίζηξηα 

SUPERFAST FERRIES S.A. θαη απφ ηελ Κνηλνπξαμία ANEK A.E. - SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC & ΗΑ. 
 

 

 

Κόζηνο 

Πσιεζέλησλ

Έμνδα 

δηνίθεζεο

Έμνδα 

δηάζεζεο
ύλνιν

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο - 3 - 3

Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 4.053 1.498 - 5.551

Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν 157 - - 157

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 2.739 42 - 2.781

Απνζβέζεηο αζψκαησλ παγίσλ - 20 - 20

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ - 179 - 179

Παξνρέο ηξίησλ - 43 - 43

Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ - 103 - 103

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ - 153 - 153

Φφξνη θαη ηέιε - 9 - 9

Καχζηκα - Ληπαληηθά 16.447 - - 16.447

Πξνβιέςεηο - - 187 187

Αζθάιηζηξα 329 3 - 332

Έπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 1.826 76 - 1.902

Έμνδα δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο - - 98 98

Πξνκήζεηεο πσιήζεσλ - - 1.874 1.874

Έμνδα ιηκέλσλ 1.556 - - 1.556

Λνηπά έμνδα - 109 - 109

Γσξεέο - 6 - 6

Έμνδα κεηαθνξάο - 4 - 4

Αλαιψζηκα 278 25 - 303

ύλνιν 27.385 2.273 2.159 31.817

31/12/2014

 
 

 

Κόζηνο 

Πσιεζέλησλ

Έμνδα 

δηνίθεζεο

Έμνδα 

δηάζεζεο
ύλνιν

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο - 9 - 9

Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 3.989 1.412 - 5.401

Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν 151 - - 151
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 2.739 33 - 2.772
Απνζβέζεηο αζψκαησλ παγίσλ - 45 - 45
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ - 140 - 140
Παξνρέο ηξίησλ - 40 - 40
Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ - 76 - 76

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ - 133 - 133

Φφξνη θαη ηέιε - 35 - 35

Καχζηκα - Ληπαληηθά 16.372 - - 16.372

Πξνβιέςεηο - - 128 128

Αζθάιηζηξα 308 3 - 311

Έπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 1.800 103 - 1.903

Έμνδα δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο - - 298 298

Πξνκήζεηεο πσιήζεσλ - - 1.887 1.887  

Έμνδα ιηκέλσλ 1.240 - - 1.240

Λνηπά έμνδα - 95 - 95

Γσξεέο - 3 - 3

Έμνδα κεηαθνξάο - 20 - 20

Αλαιψζηκα 348 18 - 366

ύλνιν 26.947 2.165 2.313 31.425

31/12/2013
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Ζ επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο φζν θαη ν ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ εκθαλίδεηαη ζηε παξάγξαθν 3.1.6. 

 

6.3.       Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο           
 

Καησηέξσ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε γηα ηα άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο αλά θαηεγνξία εζφδνπ φπσο απηά 

εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31/12  2014 θαη 2013. 

 

 

31/12/2014 31/12/2013

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 844 500

Έζνδα απφ Δλνίθηα -

Απνδεκηψζεηο 21 -

Λνηπά έζνδα 43 61

Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο Πξνβιέςεηο 22 25

ύλνιν ινηπώλ εζόδσλ εθκεηάιιεπζεο 930 586

 

 
 
6.4. Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

 
Ο ινγαξηαζκφο «Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο» αθνξά απνδεκηψζεηο.  

 
6.5. Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 
 

Ο ινγαξηαζκφο «Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα» πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

 

31/12/2014 31/12/2013

Κέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 10 17

Εεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -14 -24

ύλνιν ινηπώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ -4 -7

  
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ απνηίκεζε, ηελ 31/12/2014, ησλ ππνινίπσλ ησλ δηαζεζίκσλ, 

ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα.  

 

6.6.     Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
 

31/12/2014 31/12/2013

Tφθνη καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 709 515

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο πξνεμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ 

παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
5 6

Πξνκήζεηεο Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 1 2

Λνηπνί ηφθνη έμνδα 15 321

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ 730 844

 
6.7.     Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 
 

 31/12/2014 31/12/2013

Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ 7 9

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ 7 9
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6.8.   Φφξνη εηζνδήκαηνο 
 

Ζ θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ πηζηεχνπκε φηη ε παξαθάησ 

αλάιπζε δίλεη κηα θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ θφξσλ. 

 

31/12/2014 31/12/2013

Δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ - -

Φόξνο Ν. 27/75 18 19

Έθηαθηε εηζθνξά Ν.3845/2010 - -

ύλνιν 18 19

 

 
 

Ζ ζχγθξηζε ησλ εηήζησλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο δελ είλαη δπλαηή, δηφηη ν θφξνο εηζνδήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην 

χςνο ησλ κε λαπηηιηαθψλ θεξδψλ. Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο απφζβεζεο απφ εθείλνπο πνπ 

νξίδεη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή δελ δεκηνπξγεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ή 

ππνρξέσζε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ζπνπδαηφηεξεο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ είλαη ακηγψο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. 

 

Σν ππνθαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο κέρξη 2007 θαη 

έρεη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 2008 έσο 2010. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο 2013 έρεη ειεγρζεί απφ Νφκηκν Διεγθηή 

ή ειεγθηηθφ γξαθείν ζχκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν. 2238/1994, θαη έιαβε Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο 

πκκφξθσζεο κε ζπκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε. 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε Δπξψ 30 ρι. γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο.  

 

Γηα λα ζεσξεζεί ε ρξήζε πεξαησκέλε, πξέπεη λα ηζρχζνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ 

1159/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1236/2013. 

 

Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο 

Με ην άξζξν 65 Α ηνπ Ν.4174/2013 νη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία πνπ δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο 

ειέγρνπο ζε αλψλπκεο εηαηξίεο ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε εηήζηνπ πηζηνπνηεηηθνχ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ 

θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά αληηθείκελα. ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία ν θνξνινγηθφο έιεγρνο βξίζθεηαη ήδε ζε 

εμέιημε θαη ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζνχλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2014. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο εθηηκάηαη φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

6.9.       Δλζψκαηα πάγηα 
 

Δπί ηνπ πινίνπ ηεο Δηαηξείαο έρεη εγγξαθεί θνηλή ππνζήθε κε ην πινίν SUPERFAST XII αμίαο Δπξψ 213 εθαη. 

πεξίπνπ γηα εμαζθάιηζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

Ζ απφζβεζε ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε 2014 είλαη Δπξψ 2.801 ρηι. 
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ΔΝΩΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ  

Πινία

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2013 96.441

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -29.441

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2013 67.000

Πξνζζήθεο -

Πσιήζεηο /απνζχξζεηο -  

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -2.739

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2013 96.441

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -32.180

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2013 64.261

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2014 96.441

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -32.180

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2014 64.261

Πξνζζήθεο -

Πσιήζεηο /απνζχξζεηο -

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -2.739

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2014 96.441

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -34.919

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2014 61.523

 
 

6.10.    Απνζέκαηα 
 

Ο ινγαξηαζκφο «Απνζέκαηα» πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

31/12/2014 31/12/2013

Δκπνξεχκαηα 6 3

Πξψηεο Ύιεο θαη ινηπά αλαιψζηκα 73 92

Καχζηκα θαη ιηπαληηθά 266 452

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 345 547

 
Γηα ηα παξαπάλσ απνζέκαηα δελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε απνκείσζεο. 

 

6.11.     Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 
 

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

31/12/2014 31/12/2013

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο 12.224 13.354

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο 1.830 1.741

Καζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 14.054 15.095

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 152 4

ύλνια 14.206 15.099

 
Ζ πηζησηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη ίδηα κε απηήλ πνπ εθαξκφδεη ν Όκηινο ATTICA θαη έρεη σο εμήο: 

α) Σα εηζηηήξηα επηβαηψλ θαη Η.Υ. νρεκάησλ εμνθινχληαη εληφο 2 κελψλ απφ ηνπο πξάθηνξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εληφο 

3 κελψλ απφ ηνπο πξάθηνξεο ηνπ εζσηεξηθνχ. 

 

β) Σα εηζηηήξηα θνξηεγψλ απηνθηλήησλ εμνθινχληαη εληφο 2 κελψλ απφ ηνπο πξάθηνξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εληφο 4 

κελψλ απφ ηνπο πξάθηνξεο ηνπ εζσηεξηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ παξαζηαηηθψλ. 



                                                                        ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΥΡΗΗ 2014 

_______________________________________________________________________ 
 

 
SUPERFAST ENDEKA INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA 

σελ. 31  

 

 

6.12.   Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 
 

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

 

31/12/2014 31/12/2013

Υξεψζηεο Γηάθνξνη -

Απαηηήζεηο Απφ Γεκφζηεο Αξρέο 5 2

Λνηπέο Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε 78 68

Πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα ζην πξνζσπηθφ - 1

Πξνπιεξσζέληα έμνδα 590 850

Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηέο 135 9

Λνηπέο Απαηηήζεηο 80 14

Καζαξέο απαηηήζεηο Υξεσζηώλ 888 944

 
6.13.    Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα 
 

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

31/12/2014 31/12/2013

Μεηξεηά ζην ηακείν 2 1

Σακεηαθά δηαζέζηκα ζηελ ηξάπεδα 933 1.030

ύλνιo Tακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακα 935 1.031

Tακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζε € 935 1.031

Tακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζε μέλν λφκηζκα - -

ύλνιo Tακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακα 935 1.031

 
Γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ηα  ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζε μέλν λφκηζκα βι. παξ. 3.1.1.  

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο βι. παξ. 3.1.3. 

Γελ πθίζηαηαη ιφγνο απνηίκεζεο ησλ δηαζεζίκσλ ζηελ εχινγε αμία. 

 

6.14.      Μεηνρηθφ Κεθάιαην – Απνζεκαηηθά 
 

α) Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ηελ 31/12/2014 ζην πνζφ ησλ Δπξψ 54.115 ρηι. δηαηξνχκελν ζε 4.829 κεηνρέο. 

 
Αξηζκόο 

κεηνρώλ
ύλνιν

Τπόινηπα ηελ 01/01/2013 4.729 36.234

Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην - -

Έθδνζε Νέσλ Μεηνρψλ   

-Κνηλέο 90 9.000

Τπόινηπα ηελ 31/12/2013 4.819 45.234

Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην - -

Έθδνζε Νέσλ Μεηνρψλ   

-Κνηλέο 10 8.881

Τπόινηπα ηελ 31/12/2014 4.829 54.115

 
Mε ηελ απφ 5/9/2014 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίζηεθε λα γίλεη αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο 

θαηά Eπξψ 8.881 ρηι. κε ηελ έθδνζε 10 λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο Δπξψ 888,090 ψζηε ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην λα αλέξρεηαη ηελ 31/12/2014 ζην πνζφ ησλ Δπξψ 54.115 ρηι. δηαηξνχκελν ζε 4.829 κεηνρέο. 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ θάιπςε εμ νιφθιεξνπ ην πνζφ ηεο αχμεζεο ζηηο 5 

επηεκβξίνπ 2014.  
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β) Απνζεκαηηθά  

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο 

από απνηίκεζε 

ρξεκ/θώλ κέζσλ

Λνηπά 

απνζεκαηηθά
ύλνια

Τπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2013 - 24.325 24.325

Μεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο 

λένλ
- - -

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο - - -

Παξαρψξεζε δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ ζην 

πξνζσπηθφ
- - -

Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2013 - 24.325 24.325

Μεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο 

λένλ
- - -

Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2014 - 24.325 24.325

 
 

6.15. Πξνκεζεπηέο  θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
 

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

 

 31/12/2014 31/12/2013

Πξνκεζεπηέο 1.766 2.543

Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ 152 4

ύλνιν 1.918 2.547

 
6.16.      Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 
 

Ο ινγαξηαζκφο «Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη» πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

 

 31/12/2014 31/12/2013

Πξφβιεςε γηα έμνδν θφξνπ απφ αλέιεγθηεο ρξήζεηο 31 31

ύλνιν 31 31

 
6.17.      Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 
 

Αλάιπζε ππνινίπσλ καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 
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Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 31/12/2014 31/12/2013

Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο 20.508 30.269

Μείνλ: Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ηελ επφκελε ρξήζε -666 -30.269

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 19.842 0

  

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 31/12/2014 31/12/2013

Πιένλ: Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ηελ επφκελε ρξήζε 666 30.269

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 666 30.269

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2014
Γάλεηα κε 

εμαζθαιίζεηο

Δσο 1 έηνπο 666

Μεηαμχ  1 έηνπο θαη  5 εηψλ 19.842

Άλσ ησλ 5 εηψλ -

20.508

  

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2013
Γάλεηα κε 

εμαζθαιίζεηο

Δσο 1 έηνπο 30.269

Μεηαμχ  1 έηνπο θαη  5 εηψλ -

Άλσ ησλ 5 εηψλ -

30.269

31/12/2014

€

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 3,45%

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο  

31/12/2013

€

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο -

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 1,15%

 

Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2014 αλήιζε 

ζε Δπξψ 20.508 ρηι. 
 

Σν χςνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ Δπξψ 153 ρηι. 

  

6.18.   Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
 

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

 

 31/12/2014 31/12/2013

Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 21.602 17.801

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 325 348

Λνηπέο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο 340 362

Τπνρξεψζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ 98 126

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 161 278

Λνηπέο ππνρξεψζεηο - 2

ύλνιν 22.526 18.917

 
 

7.           Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 
 

α) Δκπξάγκαηα βάξε 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε παξάγξαθν 6.9 επί ησλ πινίσλ SUPERFAST XI θαη SUPERFAST XII έρεη εγγξαθεί 

ππνζήθε αμίαο Δπξψ 213 εθαη. γηα εμαζθάιηζε ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ. 
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β) Δπίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο Δηαηξείαο 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 εθθξεκνχλ αγσγέο έλαληη ηεο Δηαηξείαο πνπ αθνξνχλ εξγαηηθά, αζηηθά, λαπηηιηαθά ζέκαηα 

ηα νπνία αλακέλεηαη φηη δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ απηψλ θαιχπηεηαη 

απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.  

 

γ) Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθέο ρξήζεηο (βι. παξ. 6.8 «Φφξνο Δηζνδήκαηνο») 
 

δ) Γνζείζεο Δγγπήζεηο   

Γελ έρνπλ δνζεί εγγπήζεηο.  

 

8.            εκαληηθά Γεγνλόηα 

 
Σελ 6ε Απγνχζηνπ 2014 ε Δηαηξεία ήξζε ζε ζπκθσλία κε ην ζχλνιν ησλ δαλεηζηψλ ηεο γηα ηελ πιήξε θαη 

καθξνπξφζεζκε αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ.  

  
9. Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Γεγνλόηα 

 

To Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο, κε ην πξαθηηθφ ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2014, απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαηά Δπξψ 493.000 κε ηελ έθδνζε 10 λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ πξνο Δπξψ 49.300 έθαζηε.  

ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2015, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

θαηά Δπξψ 900.000 κε ηελ έθδνζε 2 λέσλ αλψλπκσλ κεηνρψλ πξνο Δπξψ 450.000 εθάζηε. Ζ κεηξηθή εηαηξεία 

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ θάιπςε εμ νιφθιεξνπ ην πνζφ ησλ απμήζεσλ θαη θαηέβαιε ην πνζφ 

ησλ Δπξψ 1.393.000 ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2015.  

 

10.           Πξνηεηλόκελν Μέξηζκα 

 

Ζ Δηαηξεία δελ ζα δηαλείκεη κέξηζκα γηα ηε ρξήζε 2014 ιφγσ δεκηψλ ρξήζεσο. 
 

 

Αζήλα, 4 Μαξηίνπ 2015 
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