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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

Προς τους κ. κ. Μετόχους της ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. 
 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε., που 
παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 32, οι οποίες περιλαµβάνουν τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 
2006 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών 
ροών της εταιρίας για τη χρήση που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τη σύνοψη των 
σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλων επεξηγηµατικών σηµειώσεων. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης της εταιρίας για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη και εύλογη απεικόνιση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη της ∆ιοίκησης περιλαµβάνει: το σχεδιασµό, 
την εφαρµογή και τήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου συναφούς µε τη σύνταξη και εύλογη 
απεικόνιση οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες, 
είτε αυτές οφείλονται σε απάτη είτε σε λάθος, όπως και την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων 
λογιστικών αρχών και την πραγµατοποίηση λογιστικών εκτιµήσεων οι οποίες είναι λογικές κάτω 
από τις υπάρχουσες συνθήκες. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε τη γνώµη µας σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε 
βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα Ελληνικά 
Ελεγκτικά Πρότυπα τα οποία είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα 
αυτά απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε µε τις δεοντολογικές απαιτήσεις και να σχεδιάζουµε και 
εκτελούµε το ελεγκτικό µας έργο µε σκοπό να αποκοµίσουµε εύλογη διασφάλιση ότι οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εκτέλεση διαδικασιών για την άντληση ελεγκτικών τεκµηρίων για τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που 
επιλέγονται βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία εµπεριέχει και την εκτίµηση των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, είτε αυτή οφείλεται σε απάτη είτε σε 
λάθος. Για την  εκτίµηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου το οποίο σχετίζεται µε τη σύνταξη και εύλογη απεικόνιση των οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρίας, έτσι ώστε να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες για 
τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά όχι µε σκοπό να εκφράσει γνώµη για την αποτελεσµατικότητα 
του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των 
εκτιµήσεων της ∆ιοίκησης, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της γενικότερης απεικόνισης των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αντλήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
θεµελιώσουν την ελεγκτική µας γνώµη. 
 
 
 

Κηφισίας & Εθνικής Αντιστάσεως 84A, 152 31 Χαλάνδρι 
 

    
Η DRM Στυλιανού ΑΕ  
είναι µέλος του Σώµατος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Τηλ: (210) 6717733 
Fax: (210) 6726099 

e-mail: 
drmstyl@otenet.gr 
http://www.drm.gr 

H DRM Στυλιανού ΑΕ είναι 
ανεξάρτητο µέλος της        
RSM International, ενός 
διεθνούς οργανισµού  
ορκωτών ελεγκτών και 
συµβούλων επιχειρήσεων 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη πλευρά, την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006, καθώς 
και τα αποτελέσµατα των εργασιών της και τις ταµιακές της ροές για την χρήση που έληξε αυτή 
την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
 

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2007 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

Άθως Στυλιανού, FCCA 
A.M. ΣΟΕΛ 12311 

Για την DRM Στυλιανού ΑΕ (Α.Μ. 104) 
Μέλος της RSM International 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
Για τη χρήση 01/01 έως 31/12/2006 και 2005 και την περίοδο 01/10-31/12/2006 και 2005 

            
            
    ∆ιακοπείσες   ∆ιακοπείσες   
    ∆ραστηριότητες   ∆ραστηριότητες   
    1/1-31/12/06 1/1-31/12/05 1/10-31/12/06 1/10-31/12/05 

Κύκλος εργασιών  (5.1) 5.617,2 21.492,5 0,0 4.441,8 
Κόστος πωληθέντων (5.2) 6.336,0 17.874,8 (7,5) 5.197,1 
Μικτά κέρδη / (ζηµίες)   (718,8) 3.617,6 7,5 (755,2) 
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης (5.3) 120,6 1.301,1 72,0 893,5 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.4) 723,8 1.098,4 10,9 277,9 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (5.5) 929,7 2.349,4 (0,0) 514,6 
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών  αποτελεσµάτων   (2.251,7) 1.470,9 68,6 (654,2) 
           
Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων (5.7) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (5.7) 149,9 13,6 24,7 1,2 
Χρεωστικοί τόκοι και άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα (5.7) 817,5 2.017,8 0,0 494,7 
Συναλλαγµατικές διαφορές (5.7) 6,3 0,0 1,5 0,0 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα   (661,3) (2.004,2) 26,2 (493,5) 
Κέρδη/(ζηµίες) από πωλήσεις πλοίων    (1) 2.201,0 0,0 0,0 0,0 
            
Κέρδη / (ζηµίες)  προ φόρων   (712,0) (533,2) 94,8 (1.147,7) 
Φόροι (5.8) 9,5 15,0 0,0 0,0 
Κέρδη / (ζηµίες)  µετά από φόρους   (721,5) (548,2) 94,8 (1.147,7) 
            
Κατανέµονται σε:          
Μετόχους εταιρίας   (721,5) (548,2) 94,8 (1.147,7) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   0,0 0,0 0,0 0,0 
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)  (0,10) (0,08) 0,01 (0,17) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 και 2005 

      ∆ιακοπείσες        
      ∆ραστηριότητες       
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   31/12/2006  31/12/2005   
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία           
Ενσώµατα πάγια   (5.9)   0,0   99.681,0   
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία     0,0   0,0   
Άυλα στοιχεία ενεργητικού (5.10)   0,0   0,0   
Επενδύσεις σε θυγατρικές-συγγενείς εταιρίες     0,0   0,0   
Άλλα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     0,0   0,0   
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις     0,0   0,0   
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις      0,0   0,0   
      0,0   99.681,0   

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία           
Αποθέµατα (5.11)   0,0   198,9   
Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών (5.12)   0,0   256,5   
Απαιτήσεις από φόρους-τέλη (5.13)   101,9   86,1   
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις (5.15)   2.792,8   43.672,1   
Λοιπές Απαιτήσεις  (5.14)   11,1   34,5   
Χρηµατοοικονοµικά και πάγια περιουσιακά στοιχεία προς πώληση     0,0   0,0   
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων (5.16)   2.013,3   331,2   
Έξοδα επόµενων χρήσεων (5.17)   0,0   59,8   
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα     0,0   467,9   
      4.919,1   45.107,1   
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων     4.919,1   144.788,1   

              
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
Καθαρή Θέση           
Μετοχικό κεφάλαιο (5.18)   20.213,8   20.213,8   
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο (5.18)   0,0   0,0   
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής παγίων στοιχείων (5.18)   0,0   0,0   
Λοιπά αποθεµατικά (5.18)   7,1   7,1   
Προτεινόµενα µερίσµατα  (5.18)   0,0   0,0   
Κέρδη (ζηµίες) εις νέο (5.18)   (15.398,3)   (14.676,9)   
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας (β)     4.822,6   5.544,1   
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ)     0,0   0,0   
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)     4.822,6   5.544,1   

              
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις            
Ενυπόθηκα δάνεια (5.19)   0,0   65.163,4   
Μη ενυπόθηκα δάνεια     0,0   0,0   
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις (5.20)   0,0   0,0   
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  (5.21)   0,0   0,0   
Προβλέψεις παροχών προσωπικού     0,0   0,0   
Προβλέψεις (5.22)   0,0   0,0   
      0,0   65.163,4   

              
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις           
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις     0,0   0,0   
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση (5.19)   0,0   6.859,3   
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές (5.23)   7,7   2.403,8   
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις (5.24)   0,0   63.796,6   
Φόροι-τέλη πληρωτέα (5.25)   1,5   58,5   
Έσοδα επόµενων χρήσεων     0,0   0,0   
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (5.26)   87,2   962,6   
      96,4   74.080,7   
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)     96,4   139.244,0   
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (α+δ)     4.919,1   144.788,1   

 



ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 01/01 - 31/12/2006 8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Για τη χρήση 1/1-31/12/2006 

              

Εταιρία Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποµείωση 
Συµµετοχών 

& 
χρεογράφων 

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε 
νέο 

Αποθεµατικά 
προσαρµογής 

στα ∆.Λ.Π. 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 
2006 20.213,8 0,0 0,0 (14.676,9) 7,1 5.544,1 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Αποθεµατικά 2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Κέρδη/ζηµίες χρήσης  0,0 0,0 0,0 (721,5) 0,0 (721,5) 
∆ιανεµηθέντα αποθεµατικά 2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Αποθεµατικά προς διανοµή 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Μερίσµατα Πληρωθέντα 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Προτεινόµενα Μερίσµατα  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης την 
31η ∆εκεµβρίου 2006 20.213,8 0,0 0,0 (15.398,3) 7,1 4.822,6 

              

              
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Για τη χρήση 1/1-31/12/2005 
              

              

Εταιρία Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποµείωση 
Συµµετοχών 

& 
χρεογράφων 

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε  
νέο 

Αποθεµατικά 
προσαρµογής 

στα ∆.Λ.Π. 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 
2005 20.213,8 0,0 0,0 (14.128,6) 7,1 6.092,3 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Αποθεµατικά 2005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Κέρδη/ζηµίες χρήσης  0,0 0,0 0,0 (548,2) 0,0 (548,2) 
∆ιανεµηθέντα αποθεµατικά 2005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Αποθεµατικά προς διανοµή 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Μερίσµατα Πληρωθέντα 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Προτεινόµενα Μερίσµατα  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης την 
31η ∆εκεµβρίου 2005 20.213,8 0,0 0,0 (14.676,9) 7,1 5.544,1 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 2005 

              
              
      ∆ιακοπείσες       
      ∆ραστηριότητες       
      1/1-31/12/2006  1/1-31/12/2005   

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες           
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων     (712,0)   (533,2)   
Πλέον / µείον προσαρµογές για :             
Αποσβέσεις (5.6)   884,7   3.108,6   
Προβλέψεις     0,0   7,2   
Συναλλαγµατικές διαφορές (5.7)   (6,3)   0,0   
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας     (2.350,9)   (13,6)   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (5.7)   817,5   2.017,8   
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου              
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:             
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων     198,9   (107,1)   
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων     41.671,2   (9.157,9)   
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)     (66.228,4)   13.342,0   
Μείον :             
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα     (1.751,7)   (2.132,4)   
Καταβεβληµένοι φόροι     (9,5)   (15,0)   
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)     (27.486,6)   6.516,5   
              
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες           
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων     0,0   0,0   
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων     0,0   0,0   
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων     0,0   0,0   
Συνολικές καθαρές εισπράξεις από πωλήσεις πλοίων     101.041,4   0,0   
Τόκοι εισπραχθέντες (5.7)   149,9   13,6   
Μερίσµατα εισπραχθέντα     0,0   0,0   
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)     101.191,3   13,6   
              
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες           
Εισπράξεις/(πληρωµές) από αύξηση/(µείωση) µετοχικού κεφαλαίου     0,0   0,0   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια     0,0   0,0   
Εξοφλήσεις δανείων     (72.022,7)   (6.859,3)   
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)     0,0   (28,3)   
Μερίσµατα πληρωθέντα     0,0   0,0   
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)     (72.022,7)   (6.887,6)   
              
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
(α)+(β)+(γ)     

1.682,1   (357,5)   
              
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως     331,2   688,8   
              
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως     2.013,3   331,2   
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
της χρήσεως 01/01 – 31/12/2006 

 

1 Γενικές Πληροφορίες 
 
Η ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. ιδρύθηκε την  12η Σεπτεµβρίου 2001 µε έδρα την Λ. Βουλιαγµένης 
70, 166 73 Βούλα. 
 
Η εταιρία δραστηριοποιήθηκε στην επιβατηγό ναυτιλία σε διεθνείς γραµµές, και συγκεκριµένα στη 
γραµµή, Ρόστοκ (Γερµανίας) – Χάνκο (Φινλανδίας). 
 
Η ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. είναι θυγατρική κατά 100% της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, οι 
µετοχές της οποίας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε κωδικό ATTICA. 
 
Το σύνολο των κοινών µετοχών την 31/12/2006 είναι 6.875.450 και ο µέσος σταθµισµένος 
αριθµός των µετοχών της εταιρίας είναι 6.875.450 το 2006. Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας 
ψήφου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας την 31/12/2006 ανερχόταν στο ποσό Ευρώ  
4.822,6 χιλ. 
 
Την 10η Απριλίου 2006 η Εταιρία πούλησε το πλοίο SUPERFAST ΙΧ στην Εσθονική Εταιρία     
A.S TALLINK GRUPP έναντι τιµήµατος € 104.000.000. 
Η απόφαση πώλησης κρίθηκε επιβεβληµένη καθ’ότι στην συγκεκριµένη αγορά αναµένεται να 
επικρατήσει οξύς ανταγωνισµός, µετά και την ολοκλήρωση κατασκευής νέων πλοίων από την 
µεγαλύτερη Ναυτιλιακή Εταιρία της Βαλτικής, και κύριο ανταγωνιστή µας, FINNLINES και την 
εταιρία TALLINK. 
Από την συγκεκριµένη πώληση η Εταιρία αποκόµισε καθαρά κέρδη € 2,2 εκατ έχοντας καλύψει 
όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες δηµιουργήθηκαν εξ’ αυτής. Το συνολικό ποσό που εισέρευσε στο 
ταµείο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των € 30,9 εκατ.  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006, 
εγκρίθηκαν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 12η Φεβρουαρίου 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 01/01 - 31/12/2006 11

2 Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρία 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρία είναι ίδιες µε αυτές 
που εφαρµόστηκαν κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων την χρήση που 
έληξε στις 31/12/2005 (έτος πρώτης εφαρµογής των ∆.Λ.Π). 

 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων και τις διερµηνείες που συντάχθηκαν από τη µόνιµη Επιτροπή 
∆ιερµηνειών τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Επίσης οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχή 
του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρίας, την 
αυτοτέλεια των χρήσεων, την οµοιοµορφία της παρουσίασης την σηµαντικότητα των 
στοιχείων και µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων. Τα έξοδα  
αναγνωρίζονται µε βάση την άµεση σχέση µεταξύ του κόστους που πραγµατοποιήθηκε 
για την απόκτηση του συγκεκριµένου εσόδου. 

 
Η Εταιρία κατά την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 
31/12/2006 ακολουθεί και εφαρµόζει λογιστικές πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν την 
συµµόρφωση τους µε όλες τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου προτύπου ή ∆ιερµηνείας 
όπως προβλέπονται από τα παρακάτω πρότυπα:  
 
∆.Λ.Π.    1 Παρουσίαση  των Οικονοµικών Καταστάσεων         
∆.Λ.Π.    2 Αποθέµατα 
∆.Λ.Π.    7 Καταστάσεις ταµιακών ροών 
∆.Λ.Π.    8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά χρήσεως, βασικά λάθη και   

µεταβολές στις Λογιστικές αρχές 
∆.Λ.Π.   10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία  ισολογισµού  
∆.Λ.Π.   11 Συµβάσεις κατασκευής έργων 
∆.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 εργαζοµένους 
∆.Λ.Π.   20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποιήσεις της κρατικής 

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

 ∆.Λ.Π.   22 Ενοποιήσεις επιχειρήσεων 
∆.Λ.Π.   23 Κόστος δανεισµού 
∆.Λ.Π.   24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 
∆.Λ.Π.   26 Λογιστική και πληροφόρηση για τα προγράµµατα παροχών εξόδου από την 

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

θυγατρικές επιχειρήσεις 
∆.Λ.Π.   28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις 
∆.Λ.Π.   31 Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες 
∆.Λ.Π.   32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα, γνωστοποίηση και παρουσίαση 
∆.Λ.Π.   33 Κέρδη κατά µετοχή 
∆.Λ.Π.   34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 
∆.Λ.Π.   36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
∆.Λ.Π.   37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 
∆.Λ.Π.   38 Άυλα  στοιχεία Ενεργητικού 
∆.Λ.Π.   39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα, αναγνώριση και αποτίµηση 
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∆.Π.Χ.Π. 2 Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης / Πληρωµές βασιζόµενες σε 
συµµετοχικούς τίτλους 

∆.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 
∆.Π.Χ.Π. 5 Πάγια στοιχεία του ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες.  
 
Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα την 
οικονοµική θέση, την απόδοση και τις ταµιακές ροές της επιχείρησης. ∆ικαίωµα 
τροποποίησης εγκεκριµένων Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆.Σ έχει µόνο η Γ.Σ των 
µετόχων της εταιρίας. 

 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση εκτιµήσεων και 
υποθέσεων οι οποίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές 
αρχές.  Οι  εκτιµήσεις, οι οποίες έγιναν, είναι βασισµένες στις γνώσεις και πληροφορίες 
που είχε η ∆ιοίκηση της Εταιρίας µέχρι την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της 
χρήσεως που έληξε την 31/12/2006. 

 
2.2 Υπεραξία 
 

Υπεραξία είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης µιας επιχείρησης και της εύλογης 
αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση 
θυγατρικών και συγγενών εταιριών.  Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά στο τέλος κάθε 
χρήσης εξετάζεται εάν συντρέχουν λόγοι αποµείωσης. 

 
Υπεραξία η οποία, πριν την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π., είχε καταχωρηθεί αφαιρετικά στα 
ίδια κεφάλαια δεν µεταφέρεται στο ενεργητικό.  Στην περίπτωση αυτή, αν η επιχείρηση 
διαθέσει το σύνολο ή µέρος της επιχείρησης µε την οποία η υπεραξία σχετίζεται, τότε η 
υπεραξία αυτή δεν αναγνωρίζεται στο κέρδος ή τη ζηµία από τη διάθεση αυτή, αλλά 
παραµένει να εµφανίζεται ολόκληρη αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια. 

2.3 Ενσώµατα Πάγια 
 

Τα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεώς τους µείον τις σωρευµένες 
αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 
 
Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει τις δαπάνες που έχουν άµεση σχέση µε την απόκτηση 
του παγίου.  
 
Μεταγενέστερες δαπάνες αυξάνουν την λογιστική αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνο όταν αναµένεται ότι θα προκύψουν µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη 
απ’ αυτά που αρχικά αναµένονταν. 
  
Άλλες µεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται, όταν πραγµατοποιηθούν, στη 
κατάσταση αποτελεσµάτων διότι θεωρούνται κόστος επισκευών και συντήρησης. 

 
Οι αποσβέσεις των υπολοίπων ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή 
µέθοδο, στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. 
 
Έχει οριστεί η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή του πλοίου στα 30 έτη και η υπολειµµατική 
αξία να είναι το 20% της αξίας κτήσεως. 

 
Για τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια δεν υπολογίζεται υπολειµµατική αξία. 
Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των παγίων επανεξετάζεται στο τέλος κάθε 
χρήσης. 
 
∆απάνες οι οποίες πραγµατοποιούνται µε σκοπό την αύξηση των αναµενόµενων 
εσόδων του πλοίου ή την προσαρµογή του πλοίου σε κανονισµούς ασφαλείας και 
ασφαλούς διαχείρισης θεωρούνται ξεχωριστό πάγιο και αποσβένονται σε 5 έτη. 
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Κατά την πώληση ενσώµατων παγίων η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης  τους και 
της αναπόσβεστης αξίας τους , µετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων που έχουν άµεση 
σχέση µε το πάγιο, καταχωρείται ως κέρδος ή ζηµία στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

 
2.4 Άυλα στοιχεία Ενεργητικού 
 
          α)  Σήµατα  
 Τα σήµατα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και κάθε 

τυχόν σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 
 
 Στο κόστος κτήσεως των σηµάτων περιλαµβάνονται οι δαπάνες εκπόνησης των σχεδίων 

και οι δαπάνες που απαιτούνται για την κατοχύρωση των σηµάτων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

 
 Η ωφέλιµη ζωή των σηµάτων είναι 15 έτη και οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη 

σταθερή µέθοδο. 
          
          β)  Λογισµικά προγράµµατα 
 Τα προγράµµατα λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες 

αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 
 
 Στο αρχικό κόστος κτήσεως περιλαµβάνονται εκτός από τις άδειες λογισµικού, οι 

δαπάνες εγκατάστασης, παραµετροποίησης και ανάπτυξης του λογισµικού. 
 

 Οι δαπάνες που αυξάνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις 
αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθεται 
στην αρχική αξία του παγίου. 

 Η ωφέλιµη ζωή των Λογισµικών Προγραµµάτων είναι 8 έτη και οι αποσβέσεις 
διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο. 

 

2.5 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο, σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, εάν και 
κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη για πιθανή αποµείωση. 
Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη τότε εκτιµάται το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού 
στοιχείου δηλαδή η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ροών οι οποίες 
αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από την χρήση του συγκεκριµένου παγίου 
στοιχείου. Ως µονάδα δηµιουργίας Ταµιακών Ροών ορίζεται η αγορά στην οποία 
δραστηριοποιείται κάθε πλοίο όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.13 του παρόντος. 

 
Ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό, µεταξύ της 
εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και της αξίας λόγω 
χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών. 
Οι ζηµίες αποµείωσης, όταν προκύπτουν, καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

  
2.6 Αποθέµατα   
 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσης και της 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. 
Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης µειωµένη µε τυχόν 
άµεσα έξοδα πώλησης. 
Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµισµένου 
κόστους. 
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2.7 Απαιτήσεις από πελάτες  
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι βραχυπρόθεσµες, εισπρακτέες σε περίοδο µικρότερη 
των 12 µηνών από την ηµεροµηνία καταχώρησης, και καταχωρούνται αρχικά στην 
εύλογη αξία τους. 
 
Μεταγενέστερα σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης, οι εµπορικές απαιτήσεις 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, 
αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. 
Ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη, ότι η Εταιρία δεν 
µπορεί να εισπράξει τα ποσά τα οποία της οφείλονται. 
Το ποσό της πρόβλεψης που αφορά την καθυστέρηση είσπραξης είναι η διαφορά 
µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 
ταµειακών ροών που εκτιµάται ότι θα εισπραχθούν. 
Η προεξόφληση της παραπάνω διαφοράς γίνεται µε τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου. 
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

2.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων 
 

Τα ταµιακά διαθέσιµα και τα ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα 
µετρητά στο ταµείο, τις καταθέσεις όψεως, τις καταθέσεις προθεσµίας υψηλής   
ρευστοποίησης µε διάρκεια έως τρεις µήνες. 

2.9 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο αφορά τις κοινές ανώνυµες µετοχές της εταιρίας και 
συµπεριλαµβάνεται στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Τα άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού 
φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος έκδοσης από τον λογαριασµό διαφορά 
υπέρ το άρτιο.  

2.10 ∆ιανοµή µερισµάτων 
 

Τα πληρωτέα µερίσµατα εµφανίζονται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις  της 
Εταιρίας όταν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Έως την έγκριση τους 
αναφέρονται στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. 

 
2.11 Έσοδα 
 

Τα έσοδα της Εταιρίας προέρχονται από ναύλους φορτηγών οχηµάτων, επιβατών και 
Ι.Χ. οχηµάτων και από πωλήσεις άλλων υπηρεσιών επί του πλοίου. Επίσης η Εταιρία 
έχει έσοδα από τόκους. 
 

2.11.1 Έσοδα από ναυτιλιακή δραστηριότητα 
 
2.11.1.1 Έσοδα από ναύλους 
 

Τα έσοδα από ναύλους αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης πραγµατοποιήσει το ταξίδι για 
το οποίο πλήρωσε τον ναύλο. 

 
2.11.1.2 Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί του πλοίου 

 
Για υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται επί του πλοίου απ’ ευθείας στον πελάτη, 
αναγνωρίζονται ως έσοδα µε την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών προς τον 
πελάτη.  
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Για τις υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται µέσω αναδόχων, τα έσοδα αναγνωρίζονται 
µε την έκδοση των Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών προς τον ανάδοχο και αφορούν 
δεδουλευµένα έσοδα. 
Όλα τα παραπάνω έσοδα αναγνωρίζονται όταν η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 
εξασφαλισµένη. 

 
2.11.2 Έσοδα από τόκους 

 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονολογικής αναλογίας µε τη χρήση του 
πραγµατικού συµφωνηµένου επιτοκίου χωρίς να συµψηφίζεται τυχόν παρακρατούµενος 
φόρος εισοδήµατος. 
  

2.12 Κρατικές Επιχορηγήσεις – Κρατική Υποστήριξη 
 
2.12.1    Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία 

 
 Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές επιχορηγήσεις που 

έχουν ως βασικό όρο ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει να αγοράσει ή 
κατασκευάσει µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία. 

 Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι : 
 
          α)  Η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε τους όρους που τις διέπουν. 
          β) Οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν. 
 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται µε συστηµατική βάση στα έσοδα για τον 
απόλυτο συσχετισµό τους µε τα σχετικά κόστη, τα οποία πρέπει να αντισταθµιστούν, 
ανεξάρτητα από το πότε θα εισπραχθούν. 
  

2.12.2    Επιχορηγήσεις που αφορούν έσοδα 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έσοδα καταχωρούνται µε συστηµατικό και 
ορθολογικό τρόπο στα έσοδα των περιόδων µέσα στις οποίες πρέπει να γίνει ο 
συσχετισµός των επιχορηγήσεων αυτών µε τα αντίστοιχα κόστη. 
 

2.13 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Επιχειρηµατικός τοµέας είναι ένα διακριτό µέρος της επιχείρησης που παρέχει ένα 
προϊόν ή µία υπηρεσία ή µία οµάδα σχετιζοµένων προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία 
υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από αυτούς άλλων 
επιχειρηµατικών τοµέων. 
 
Γεωγραφικός τοµέας είναι κάθε διακριτό µέρος της επιχείρησης το οποίο παρέχει 
προϊόντα ή υπηρεσίες µέσα σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον και το οποίο 
υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από εκείνες άλλων τοµέων που 
λειτουργούν σε άλλα οικονοµικά περιβάλλοντα. 

 
Για το λόγο αυτό η πληροφόρηση κατά τοµέα παρέχεται σύµφωνα µε την γεωγραφική 
περιοχή. 

 
Η Εταιρία έχει κύριο επιχειρηµατικό τοµέα την επιβατηγό Ναυτιλία και προς το παρόν η 
γεωγραφική κατάτµηση της δραστηριότητας της Εταιρίας γίνεται µόνο στην Βόρεια 
Θάλασσα. 
 
Το πλοίο της Εταιρίας εξυπηρετεί τους επιβάτες και τα Ι.Χ. οχήµατα, που αποτελούν 
ουσιαστικά την τουριστική κίνηση, καθώς και τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούν την 
εµπορευµατική κίνηση. Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα µε 
υψηλότερη κίνηση τους µήνες Ιούλιο έως Σεπτέµβριο και χαµηλότερη τους µήνες 
Νοέµβριο έως Φεβρουάριο.  Αντίθετα, η εµπορευµατική κίνηση εµφανίζεται περίπου 
ισότιµα κατανεµηµένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µε πολύ µικρή εποχικότητα. 
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2.14 Έξοδα 
 
2.14.1 Κόστος ∆ανεισµού 
 
 Κόστος δανεισµού είναι οι τόκοι και άλλα έξοδα που αναλαµβάνει η Εταιρία λόγω 

δανεισµού κεφαλαίων. 
Στο κόστος αυτό συµπεριλαµβάνονται : 

          α)  Οι τόκοι από βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια.  
          β)  Η απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης 

δανείων ανάλογα µε τη διάρκεια  αποπληρωµής του δανείου. 
          γ)  Η απόσβεση βοηθητικού κόστους που αναλήφθηκε για την λήψη δανείων. 
          δ)  Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις που 

παρακολουθούνται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις». 
          ε) Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από λήψη δανείων σε ξένο 

νόµισµα εφ’ όσον αυτές θεωρούνται συµπληρωµατικό ποσό του κόστους των ∆ανείων 
(εάν υπάρχουν). 

 
2.14.1.1 Αναγνώριση του κόστους δανεισµού 
 

Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο την οποία αφορά εκτός αν 
το κόστος αυτό αφορά άµεσα την απόκτηση ή κατασκευή ενός περιουσιακού στοιχείου 
οπότε κεφαλαιοποιείται ως τµήµα κόστους του στοιχείου αυτού. 

 
2.14.1.2 Έναρξη – αναστολή – παύση κεφαλαιοποίησης κόστους δανεισµού 
 

Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού : 
          α)  Αρχίζει όταν διενεργείται η επενδυτική δαπάνη και υπάρχει επιβάρυνση µε κόστος 

δανεισµού. 
          β)  Αναστέλλεται όταν η επένδυση αναστέλλεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
          γ)  Παύει όταν όλες οι αναγκαίες εργασίες προετοιµασίας του περιουσιακού στοιχείου 

για τη χρήση του ή την πώλησή του έχουν περατωθεί. 
 
2.14.2 Παροχές στο προσωπικό 
 
2.14.2.1 Βραχυπρόθεσµες παροχές 
  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές στους εργαζόµενους σε χρήµα ή σε είδος καταχωρούνται 
στα έξοδα όταν είναι δουλευµένες εκτός αν οι παροχές αυτές αφορούν υπηρεσίες που 
είναι άµεσα επιρριπτέες στο κόστος κατασκευής ενός περιουσιακού στοιχείου.  

 
2.14.2.2 Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 
  

Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών της Εταιρίας αφορά την νοµική υποχρέωση για 
την καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε 
εργαζόµενου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
 
Καθ’ ότι η Εταιρεία δεν απασχολεί ∆ιοικητικό προσωπικό, δεν έχει εφαρµογή το 
πρόγραµµα καθορισµένων παροχών για τους απασχολούµενους Ναυτικούς. 

 
2.14.3 Μισθώσεις 
 
2.14.3.1 Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 
 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. 
Το ποσό µε το οποίο καταχωρούνται στον ισολογισµό κατά την έναρξη της µίσθωσης 
είναι ίσο µε την εύλογη αξία της µισθωµένης ιδιοκτησίας, ή αν η εύλογη αξία είναι 
χαµηλότερη από την χρηµατοδοτική αξία τότε καταχωρείται µε την παρούσα αξία των 
ελαχίστων καταβολών µισθωµάτων όταν στο τέλος της µίσθωσης η κυριότητα παραµένει 
στην εταιρία. 



ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 01/01 - 31/12/2006 17

 
Η µέθοδος αποσβέσεων των µισθωµένων αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων είναι 
όµοια µε τη µέθοδο που ακολουθείται για τα αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία που 
ανήκουν στην επιχείρηση. Η καταχωρούµενη απόσβεση υπολογίζεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα από τα ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆.Λ.Π. 38 «Άυλα στοιχεία 
Ενεργητικού». Ισχύουν δηλαδή οι παράγραφοι 2.3 «Ενσώµατα Πάγια», 2.4 «Άυλα 
στοιχεία Ενεργητικού» και 2.5 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» του 
παρόντος. Όταν στο τέλος της µίσθωσης η κυριότητα δεν παραµένει στην εταιρία οι 
αποσβέσεις κατανέµονται στην µικρότερη περίοδο µεταξύ της διάρκειας µίσθωσης και 
της ωφέλιµης ζωής του παγίου.  
 

2.14.3.2 Λειτουργικές Μισθώσεις 
 

Οι καταβολές µισθωµάτων βάσει µιας λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζονται σε βάρος 
των αποτελεσµάτων χρήσης. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το 
συµβόλαιο µίσθωσης αποκατάσταση τυχόν ζηµιών οι οποίες προήλθαν από την 
συνηθισµένη χρήση του µισθωµένου παγίου, το κόστος επιβαρύνει την χρήση κατά την 
οποία έπαυσε η χρησιµοποίηση του παγίου. 

 
2.14.4 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

 
Η Εταιρία αναγνωρίζει προβλέψεις εάν ισχύουν τα κάτωθι δεδοµένα: 

          α)  Ανάληψη δέσµευσης (νοµική ή τεκµαιρόµενη) ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος που 
συνέβη στο παρελθόν. 

          β)  Πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για το 
διακανονισµό της δέσµευσης. 

          γ)  ∆υνατότητα να εκτιµηθεί αξιόπιστα το ποσό της δέσµευσης. 
 Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
 
 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εκροή ή η εισροή οικονοµικού οφέλους 
δεν είναι πιθανή. 

 
2.14.5 Περιοδική Κατανοµή 
 
2.14.5.1 Επιµερισµός των κοινών εσόδων και εξόδων 

 
Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4.1 του παρόντος, η κοινοπραξία και η 
διαχειρίστρια µεταφέρουν στις πλοιοκτήτριες τα έσοδα και τα έξοδα που 
πραγµατοποιούν για λογαριασµό τους σε µηνιαία βάση. Αυτό σηµαίνει ότι όταν τα έσοδα 
και τα έξοδα δεν αφορούν την συγκεκριµένη πλοιοκτήτρια εταιρία αλλά είναι κοινά, 
κατανέµονται βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας κάθε πλοίου 

 
2.14.5.2 Περιοδική κατανοµή εξόδων 

 
Η Εταιρία αναγνωρίζει τα έξοδα ασφαλίστρων, ετήσιας επιθεώρησης και συντήρησης 
του πλοίου στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων σε µηνιαία βάση, επειδή τα παραπάνω 
έξοδα αφορούν όλο το οικονοµικό έτος. 
 

 
2.15 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος   

 
Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο φορολογούνται τα κέρδη της 
Εταιρίας, διαχωρίζουµε τα κέρδη ανάλογα µε την προέλευσή τους. 
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2.15.1 Κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες 
 
Σύµφωνα µε τον νόµο 27/1975 άρθρο 6, οι πλοιοκτήτριες εταιρίες πλοίων µε Ελληνική 
σηµαία πληρώνουν φόρο για τα πλοία, ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζηµίες, βάσει των 
κόρων ολικής χωρητικότητας.  Ο φόρος αυτός ουσιαστικά είναι φόρος εισοδήµατος ο 
οποίος αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τον παραπάνω νόµο. 
 
Με την πληρωµή του  φόρου αυτού εξαντλείται κάθε υποχρέωση που έχει σχέση µε την 
φορολογία εισοδήµατος από ναυτιλιακές δραστηριότητες. 
 
Στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται µόνιµη διαφορά µεταξύ του λογιστικού και του 
φορολογητέου αποτελέσµατος και ως εκ τούτου η διαφορά αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη 
στον υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογίας. 

2.15.2 Κέρδη από αφορολόγητα µη ναυτιλιακά έσοδα 
 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κέρδη από αφορολόγητα έσοδα κεφαλαίων τα 
οποία φορολογούνται όταν διανέµονται ή όταν κεφαλαιοποιούνται. Για το µέρος των 
κερδών, που δεν θα διανεµηθούν, δηµιουργείται φορολογητέα προσωρινή διαφορά 
οπότε αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση, µέχρι την πλήρη διανοµή 
των κερδών αυτών.  
 
Εξαιρούνται, οι τόκοι καταθέσεων οι οποίοι φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις της 
φορολογίας εισοδήµατος.  

2.15.3 Κέρδη από µη ναυτιλιακές δραστηριότητες 
 
Κέρδη από µη ναυτιλιακές δραστηριότητες φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις της 
φορολογίας εισοδήµατος και στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος υπολογισµού 
αναβαλλόµενης φορολογίας θα γίνεται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12. 
 

2.16 Επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος 
   

Το νόµισµα λειτουργίας της Εταιρίας είναι το Ευρώ. 
Οι συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής.   

 
Στην ηµεροµηνία ισολογισµού : 

         α)  Τα χρηµατικά διαθέσιµα σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται µε την ισοτιµία της 
ηµεροµηνίας κλεισίµατος. 
 

         β)  Τα µη χρηµατικά στοιχεία αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος, µετατρέπονται επίσης 
µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία της ηµεροµηνίας συναλλαγής. Τα στοιχεία αυτά στο τέλος 
της χρήσεως µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας κλεισίµατος. 

 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν καταχωρούνται στα έσοδα ή στα έξοδα 
της χρήσεως στην οποία προκύπτουν. 

 
2.17 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 
Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρίας είναι : 

          α)  Τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις. 

 Επειδή τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά µέσα είναι βραχυπρόθεσµης φύσεως, η 
διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ταυτίζεται µε την αξία µε την οποία 
εµφανίζονται στα λογιστικά βιβλία. 
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 β)  ∆άνεια τραπεζών 
 Η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι τα συµφωνηθέντα επιτόκια των αντληθέντων 

δανείων ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και ως εκ τούτου δεν 
υπάρχουν λόγοι οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία εµφανίζονται οι 
υποχρεώσεις αυτές στα βιβλία της Εταιρίας. 

 
 Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού, καθαρό από τα σχετικά έξοδα και της 

εξόφλησης, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

2.18 Κέρδη ανά µετοχή 
 
Για τον υπολογισµό των βασικών κερδών ανά µετοχή που αναλογεί στους κοινούς 
µετόχους χρησιµοποιείται κλάσµα το οποίο στον µεν αριθµητή περιλαµβάνει το καθαρό 
κέρδος ή ζηµία της χρήσεως (µετά την αφαίρεση των προνοµιούχων µερισµάτων αν 
υπάρχουν), στον δε παρανοµαστή, το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών 
που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
         
          α)  Κίνδυνος αγοράς 
 Η Εταιρία δραστηριοποιήθηκε σε χώρες της Ευρωζώνης (Γερµανία – Φινλανδία). 
 
 Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος που µπορεί να υπάρχει είναι µικρός καθ’ ότι ο κύκλος 

εργασιών είναι σε νοµίσµατα Ευρώ και Λίρα Αγγλίας, της οποίας οι διακυµάνσεις είναι 
µικρές και ελεγχόµενες. 

 
 Η Εταιρία σπάνια προαγοράζει συνάλλαγµα ή συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής 

εκπλήρωσης συναλλάγµατος. 
 
 Όσον αφορά τις αγορές ανταλλακτικών – υλικών και υπηρεσιών σε νοµίσµατα εκτός 

Ευρωζώνης, αυτές είναι ελάχιστες σε σχέση µε το σύνολο των αγορών ανταλλακτικών – 
υλικών και υπηρεσιών. 
 

         β)  Πιστωτικός κίνδυνος 
 Υπάρχουν πλήρεις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών. 
 
         γ)  Κίνδυνος ρευστότητας 
 Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρίας βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα αφ’ ενός λόγω 

των ταµιακών διαθεσίµων που διαθέτει, αφ’ ετέρου από το γεγονός ότι έχει πολύ καλή 
πιστοληπτική ικανότητα µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες. 

 
         δ)  Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Επιτοκίων 
 Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας συνδέονται µε το επιτόκιο της Κεντρικής 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας  (EURIBOR). 
  

ε)  Η αναγνώριση των Αγορών και των Πωλήσεων γίνεται κατά την ηµεροµηνία 
συναλλαγής και όχι κατά την ηµεροµηνία τακτοποίησης. 
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4 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων µερών 
 
4.1 ∆ιεταιρικές συναλλαγές 
         

Υπάρχουν διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ 
∆Ω∆ΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ. & ΣΙΑ και της SUPERFAST FERRIES S.A. µε την 
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. που βασίζονται σε συµβάσεις που έχουν υπογράψει 
µεταξύ τους. 
Στο τέλος κάθε µήνα η  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ και η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ µεταφέρουν στην 
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. αντίστοιχα τα έσοδα - έξοδα που έκαναν για λογαριασµό 
της βάσει της πραγµατικής κίνησης του πλοίου και την κατανοµή κοινών εξόδων µε 
προκαθορισµένα ποσοστά βασιζόµενα στους κόρους ολικής χωρητικότητας κάθε 
πλοίου.  

        
Ακολουθεί ανάλυση µε τα υπόλοιπα των ∆ιεταιρικών Συναλλαγών της 31/12/2006. 

   
 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ   ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ  
EΝΝΕA NE 

    ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆Ω∆ΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) 
ΙΝΚ. & ΣΙΑ   2.792,8 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ   2.792,8 0,0 

        
Σύνολο Χρέωσης (Απαιτήσεις) € 2.792,8   
Σύνολο Πίστωσης (Υποχρεώσεις) € 0,0   
Υπόλοιπο : € 2.792,8   

 
 
4.2 Συµµετοχές  των  µελών  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  στο  ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

άλλων εταιριών 
 

α) Το ∆.Σ. της Εταιρείας είναι τετραµελές. Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.κ 
Περικλής Σ. Παναγόπουλος και Αλέξανδρος Π. Παναγόπουλος συµµετέχουν στα 
∆ιοικητικά Συµβούλια όλων των εταιριών του Οµίλου SUPERFAST, της ATTICA Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, της ATTICA PREMIUM Α.Ε. καθώς και στα ∆ιοικητικά Συµβούλια 
εταιριών του Οµίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 

 
β) Επιπρόσθετα οι κ.κ Περικλής Σ. Παναγόπουλος και Αλέξανδρος Π. Παναγόπουλος 
συµµετέχουν στη διοίκηση διαφόρων αλλοδαπών, κατά κύριο λόγο ναυτιλιακών εταιριών 
τις οποίες εκπροσωπεί η εταιρία Magna Marine Inc., η οποία είναι εγκατεστηµένη στην 
Ελλάδα βάσει του Ν. 89/67. 
 
Μεταξύ των αλλοδαπών αυτών εταιριών και της εταιρίας ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. 
δεν υφίσταται επιχειρηµατική ή άλλη σχέση. 
 
γ) Επίσης, τα µέλη κ.κ. Μιχαήλ Γιαλούρης και Γεώργιος Καρύδης συµµετέχουν στα 
∆ιοικητικά Συµβούλια των πλοιοκτητριών Εταιρειών των πλοίων, SUPERFAST, των M/V 
NORDIA και MARIN και της διαχειρίστριας του Ν. 89/67 SUPERFAST FERRIES S.A. 
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5 Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων  
      
     Aνάλυση Κατάστασης Αποτελεσµάτων  
 
5.1 Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τοµέων 
 

Η Εταιρία όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2.13, έχει επιλέξει η πληροφόρηση 
να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον γεωγραφικό τοµέα. Το SUPERFAST IX 
δραστηριοποιήθηκε έως την πώλησή του (10/04/2006) στην Βαλτική Θάλασσα. 
 
Τα αποτελέσµατα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης για την περίοδο   
01/01 – 31/12/2006 έχουν ως εξής : 
 

 
  01/01-31/12/2006 

ΒαλτικήΓεωγραφικός Τοµέας 
Θάλασσα 

Έσοδα από ναύλους 5.421,4 
Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων 195,7 
Λοιπά έσοδα 120,6 
Σύνολο 5.737,7 

    
    
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) (718,8) 
    
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων,χρηµ/κών, 
επενδυτικών αποτ/των (2.251,7) 
    
Xρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (661,3) 
    
Κέρδη απο πωλήσεις πλοίων 2.201,0 
    
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (712,0) 
    
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (721,5) 
    
Αξίες πλοίων την 1/1/2006 99.681,0 

Προσθήκες στην αξία πλοίων στη χρήση 2006 0,0 
Αγορές πλοίων στη χρήση 2006 0,0 
Πωλήσεις πλοίων στη χρήση 2006 (98.840,4) 
Αποσβέσεις χρήσης 2006 (840,6) 
Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31/12/2006 (0,0) 

    
Ενυπόθηκα δάνεια 0,0 
    
EBITDA (1.367,1) 
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Τα αποτελέσµατα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης για την περίοδο  
01/01-31/12/2005 έχουν ως εξής: 
 
  01/01-31/12/2005 

ΒαλτικήΓεωγραφικός Τοµέας 
Θάλασσα 

Έσοδα από ναύλους 19.975,4 
Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων 1.517,1 
Λοιπά έσοδα 1.301,1 
Σύνολο 22.793,5 

    
    
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 3.617,6 
    
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων,χρηµ/κών, 
επενδυτικών αποτ/των 1.470,9 
    
Xρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (2.004,2) 
    
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (533,2) 
    
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (548,2) 
    
Αξίες πλοίων την 1/1/2005 102.688,9 

Προσθήκες στην αξία πλοίων στη χρήση 2005 0,0 
Αγορές πλοίων στη χρήση 2005 0,0 
Πωλήσεις πλοίων στη χρήση 2005 0,0 
Αποσβέσεις χρήσης 2005 (3.008,0) 
Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31/12/2005 99.681,0 

    
Ενυπόθηκα δάνεια 65.163,4 
    
EBITDA 4.579,6 

 
 
 
 
 

Κύκλος Εργασιών ανά ΣΤΑΚΟ∆ 
 
Το σύνολο του κύκλου Εργασιών των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 
περιόδου 01/01-31/12/2006 ανήκει στις κατηγορίες Οικονοµικών δραστηριοτήτων 
(ΣΤΑΚΟ∆ 03) ως κατωτέρω: 

 
 

611.0 "Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές" 5.426,1 
553.1 "Εστιατόρια επί των πλοίων" 51,2 
554.1 "Μπαρς επί των πλοίων" 51,2 
927.1 "Τυχερά παιχνίδια επί των πλοίων" 14,6 
521.4 "Καταστήµατα γενικών πωλήσεων επί των πλοίων" 74,2 

  Σύνολο 5.617,2 
 
 
 



ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 01/01 - 31/12/2006 24

5.2 Ανάλυση Κόστους Πωληθέντων 
 
Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση ανά κατηγορία εξόδου όπως αυτά εµφανίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2006 και 
31/12/2005. 
 
 
 
  1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2005 

Κόστος πληρώµατος 1.148,5   2.983,4 

Κόστος Καυσίµων - Λιπαντικών 3.291,0   6.885,3 

Κόστος Ασφαλίστρων 68,0   296,3 

Έξοδα λιµένων 733,6   2.889,7 
Κόστος Επισκευών-Συντηρήσεων & 
Ανταλλακτικών 

254,2   1.730,3 

Κόστος επί των πλοίων πωληθέντων ειδών 0,0   40,0 

Λοιπά 0,0   41,8 

Αποσβέσεις 840,6   3.008,0 
Σύνολο 6.336,0   17.874,8 

 
 
 
 
5.3 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 
 
 

  1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2005 
Επιδοτήσεις  ΥΕΝ 4,4   0,0 
Άλλες επιδοτήσεις 0,0   1.210,6 
Επιδότηση ∆ηµόκριτου-ΟΑΕ∆ 0,0   0,0 
Αποζηµιώσεις 44,2   0,0 
Λοιπά  72,0   90,5 
Σύνολο 120,6   1.301,1 

 
 
 
5.4 Ανάλυση ∆ιοικητικών Εξόδων 

 
 

  1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2005 
Κόστος προσωπικού 442,4   599,8 
Ενοίκια-Κοινόχρηστα 34,7   47,1 
Έξοδα Τηλεπικοινωνιών 39,4   68,5 
Έντυπα-Γραφική ΄Υλη 10,4   31,4 
Επισκευές - Συντηρήσεις Γραφείων  57,9   100,7 
Έξοδα και Αµοιβές Τρίτων  9,4   29,8 
Λοιπά 85,6   120,4 
Αποσβέσεις 44,1   100,7 
Σύνολο 723,8   1.098,4 
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5.5 Ανάλυση Εξόδων ∆ιάθεσης 
 

  1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2005 
Έξοδα ∆ιαφήµισης 400,9   505,0 
Έξοδα Προώθησης πωλήσεων 61,1   96,8 
Προµήθειες πωλήσεων 445,4   1.685,0 
Λοιπά 22,3   62,6 
Σύνολο 929,7   2.349,4 

 
5.6 Αποσβέσεις 
 

  1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2005 
Αποσβέσεις πλοίων 840,6   3.008,0 
Αποσβέσεις κόστους διοίκησης 44,1   100,7 
Αποσβέσεις κόστους διάθεσης 0,0   0,0 
Σύνολο 884,7   3.108,6 

 
5.6.1       Ανακατάταξη Κονδυλίων Αποσβέσεων – Συγκριτικά Στοιχεία 
 

Η Εταιρία παρουσίαζε τις Αποσβέσεις σε ξεχωριστό κονδύλι στον πίνακα των 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως στα πλαίσια της άµεσης απεικόνισης του EBITDA στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις. Από την κλειόµενη χρήση οι Αποσβέσεις κατανέµονται στις 
λειτουργίες. Η συγκεκριµένη αλλαγή παρουσίασης δεν δηµιουργεί καµία επίδραση στα 
Αποτελέσµατα Χρήσεως, στον Ισολογισµό, τα Κέρδη ανά µετοχή και την Καθαρή Θέση 
των µετόχων της Εταιρίας. 
Οι ανακατατάξεις των σχετικών κονδυλίων είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση ή την 
µείωση των παρακάτω κονδυλίων : 

 
  1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2005 
Κόστος πωληθέντων 6.336,0   17.874,8 
Έξοδα ∆ιοικητικής λειτουργίας 723,8   1.098,4 
Αποσβέσεις (884,7)   (3.108,6) 

 
5.7 Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 
 

  1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2005 
Τόκοι µακροπρόθεσµων τραπεζικών 
δανείων (609,2)  (1.829,2) 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (10,6)  (20,8) 
Έσοδα απο τόκους κεφαλαίων 149,9  13,6 
Έσοδα συµµετοχών 0,0  0,0 
Συναλλαγµατικές διαφορές 6,3  0,0 
Hedging επιτοκίου (197,8)  (167,9) 
Σύνολο (661,3)  (2.004,2) 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα αναλύονται ως κάτωθι:  

 
 α)      Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

Η Εταιρία επένδυσε τα διαθέσιµα της σε απλές προθεσµιακές καταθέσεις µε µέσο 
επιτόκιο 2% καθαρό από φόρους. 
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    β)  Τόκοι και άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
Αφορούν έξοδα τα οποία πληρώθηκαν για την εξυπηρέτηση των ληφθέντων δανείων 
κατασκευής πλοίων. 
 

5.8 Φόροι Εισοδήµατος 
 
Όπως αναφέρεται και στη παράγραφο 2.15 η φορολόγηση των κερδών της Εταιρίας 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες.  Για το λόγο αυτό πιστεύουµε ότι η παρακάτω ανάλυση δίνει 
µια καλύτερη απεικόνιση των φόρων. 

 
  1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2005 
Φόρος διανοµής κερδών 0,0   0,0 
Φόρος Ν 27/75 9,5  15,0 
Σύνολο 9,5  15,0 

 
Η εταιρία ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι 
και τη χρήση 2005 µε οριστικό έλεγχο από την αρµόδια εφορία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 01/01 - 31/12/2006 27

 
   Ανάλυση Στοιχείων Ισολογισµού 

 
 Περιουσιακά Στοιχεία 
 
5.9 Ενσώµατα πάγια 

 
∆εν συνέτρεξε περίπτωση αποµείωσης της αξίας των ενσώµατων παγίων. 
 
Η ανάλυση των αποσβέσεων εµφανίζεται στην παράγραφο 5.6   

 
   Πλοίο 
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006   111.513,5
Αγορές - Προσθήκες     
Πωλήσεις/αποσύρσεις   (111.513,5)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση   0,0
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα   0,0
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2006   0,0
      
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 01.01.2006   11.832,6
Αποσβέσεις χρήσεως 2006   840,6
Πωλήσεις/αποσύρσεις   (12.673,1)
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2006   0,0
      
Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2006   0,0
      
      
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2005   111.513,5
Αγορές - Προσθήκες   0,0
Πωλήσεις/αποσύρσεις   0,0
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση   0,0
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα   0,0 
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2005   111.513,5
      
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 01.01.2005   8.824,6
Αποσβέσεις χρήσεως 2005   3.008,0
Πωλήσεις/αποσύρσεις   0,0
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2005   11.832,6
      
Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2005   99.681,0
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Κατωτέρω παρουσιάζεται ανάλυση των ενσώµατων παγίων που κατέχονται µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση και τα οποία συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα “Ενσώµατα 
Πάγια”, § 5.9 και συγκεκριµένα στην κατηγορία “πλοία”. 
 

 
Πάγια µε Χρηµατοδοτική Μίσθωση   
    
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006 113,3 
Αγορές - Προσθήκες 0,0 
Πωλήσεις/αποσύρσεις (113,3) 
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση 0,0 
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα 0,0 
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2006 0,0 

    
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 01.01.2006 71,0 
Αποσβέσεις χρήσεως 2006 6,3 
Πωλήσεις/αποσύρσεις (77,4) 
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2006 0,0 

    
Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2006 0,0 

 
 
 
5.10 Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 

 
Στα Άυλα στοιχεία Ενεργητικού συµπεριλαµβάνονται τα λογισµικά προγράµµατα του 
συστήµατος κρατήσεων και του πληροφοριακού Συστήµατος της Εταιρίας.  
Για τα ανωτέρω προγράµµατα δεν συνέτρεξε λόγος µείωσης της αξίας των. 
 
Η εταιρεία δεν κατέχει Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού. 

 
5.11 Αποθέµατα 
 

Στα αποθέµατα περιλαµβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες : 
 

 
  31/12/2006   31/12/2005 
Τρόφιµα-Ποτά-Τσιγάρα 0,0   0,0 
Πετρέλαια-Λιπαντικά 0,0   198,9 
Υλικά Ξενοδοχείου 0,0   0,0 
Σύνολο 0,0   198,9 

 
Για τα παραπάνω αποθέµατα δεν συνέτρεξε περίπτωση αποµείωσης. 

 
5.12 Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών  

 
  31/12/2006   31/12/2005 
Πελάτες 0,0  256,5 
Μεταχρονολογηµένες επιταγές 0,0  0,0 
Μείον: Προβλέψεις επισφαλειών - 
αποµείωσης 0,0  0,0 
Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις πελατών 0,0  256,5 
Προκαταβολές σε προµηθευτές - πιστωτές 0,0  0,0 
Σύνολο 0,0   256,5 
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5.13 Απαιτήσεις από φόρους - τέλη 
 

  31/12/2006   31/12/2005 
Προκαταβολές Φόρου Εισοδήµατος 0,0   0,0 
Συµψηφιστέος - Επιστρεπτέος ΦΠΑ  83,5   82,7 
Παρακρατηθέντας Φόρος επί των τόκων 
καταθέσεων 0,0   0,0 
Επιστροφή Φόρου Εισοδήµατος 18,4   3,4 
Σύνολο 101,9   86,1 

 
 
5.14  Λοιπές απαιτήσεις 
 

  31/12/2006   31/12/2005 
Προκαταβολές προσωπικού  0,0   0,0 
Απαιτήσεις από ασφαλιστές 11,1   1,4 
Ταµείο πλοίων 0,0   32,8 
Λοιπές απαιτήσεις - Ανάλυση 0,0   0,4 
Σύνολο  11,1   34,5 

 
 

Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού είναι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις για τις οποίες δεν 
απαιτείται προεξόφληση κατά τη λήξη της περιόδου. 
 
 

 
5.15 Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
 

Οι απαιτήσεις της εταιρίας από τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις δεν αφορούν πωλήσεις 
και σε επίπεδο ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλείφονται.  (βλ. § 4.1). 

 
 
5.16 Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµιακών ∆ιαθεσίµων 
 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα διαθέσιµα τα οποία η Εταιρία µπορεί να 
ρευστοποιήσει εντός 3 µηνών.   
 

 
  31/12/2006   31/12/2005 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο   0,9   0,0 
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 12,4   11,2 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 2.000,0   320,0 
Σύνολο 2.013,3   331,2 

 
∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις για τα διαθέσιµα στις τράπεζες. 

 
5.17 Έξοδα επόµενων χρήσεων 
 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: 
 
 

  31/12/2006   31/12/2005 
Ασφάλιστρα 0,0   59,8 
Έξοδα ∆εξαµενισµού 0,0   0,0 
Λοιπά 0,0   0,0 
Σύνολο 0,0   59,8 
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Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις 

 
5.18 Μετοχικό Κεφάλαιο – Αποθεµατικά – Κέρδη εις νέο 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται την 31/12/2006 στο ποσό των € 20.213,8 
χιλ. και είναι διαιρούµενο σε 6.875.450 ανώνυµες µετοχές. 
 
Τα αποθεµατικά εµφανίζονται στον πίνακα Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης 
σελ. 8. 

 
 
5.19 Ενυπόθηκα δάνεια 
 

Ανάλυση υπολοίπων µακροπρόθεσµων ενυπόθηκων δανείων. 
 

  31/12/2006  31/12/2005 
∆άνεια Τραπεζών 0,0  65.163,4 
Λοιπά 0,0  0,0 
Σύνολο  0,0  65.163,4 

 
 

 
Παρουσίαση της εξέλιξης των πληρωµών των δανείων της Εταιρίας. 
 
 
 
  31/12/2006   31/12/2005 
Πληρωµές εντός διετίας 0,0   13.718,6 
Πληρωµές από 3 έως 5 έτη 0,0   18.672,5 
Πληρωµές πάνω από 5 έτη 0,0   39.631,5 
Σύνολο 0,0  72.022,7 

 
 
 
5.20 Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 

 
Το πραγµατικό σταθµισµένο επιτόκιο των χρηµατοδοτικών µισθώσεων είναι euribor 
πλέον spread 2,35%. 
 
Παρουσίαση της εξέλιξης των πληρωµών Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης της Εταιρίας. 
 
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 31/12/2006 
Μεταξύ 1 & 2 ετών 0,0 
Μεταξύ 2 & 5 ετών 0,0 

 
Τα µισθώµατα τα οποία αναγνωρίστηκαν στα Αποτελέσµατα Χρήσεως ανέρχονται στο 
ποσό των € 6.332,17. 

 
 
5.21 Αναβαλλόµενες Φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Κατά πάγια τακτική η Εταιρία πληρώνει σε κάθε χρήση τον αναλογούντα φόρο 
εισοδήµατος, ο οποίος προκύπτει από Φορολογητέα Έσοδα, άρα δεν υπάρχουν 
αναβαλλόµενες φορολογικές εκκρεµότητες. 
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5.22 Προβλέψεις 
 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων 
που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας 
καθ’ ότι οι περισσότεροι κίνδυνοι καλύπτονται ασφαλιστικά. 
 

 
5.23 Προµηθευτές – Λοιποί Πιστωτές 
 

  31/12/2006   31/12/2005 
Προµηθευτές - πιστωτές 5,2   2.046,2 
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 0,0   0,0 
Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο 2,1   90,7 
Εισφορά ΝΑΤ επιβατών - οχηµάτων 0,0   0,0 
Μεσίτες ασφαλειών  0,0   43,3 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 0,0   202,4 
Λοιπά 0,5   21,0 
Σύνολο  7,7   2.403,8 

 
Η Εταιρία έχει εταιρικά διαθέσιµα για να καλύψει τις παραπάνω υποχρεώσεις της.   
 
 

5.24 Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
 
Οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις δεν αφορούν 
πωλήσεις και σε επίπεδο ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλείφονται  
(βλ. § 4.1).  

 
 
5.25 Φόροι - τέλη πληρωτέα 
 
 

  31/12/2006   31/12/2005 
Φόρος προστιθέµενης αξίας 0,0   0,0 
Φόρος µισθωτών υπηρεσιών 0,0   0,0 
Φόρος εισοδήµατος 0,0   0,0 
Φόροι πλοίων 1,5   58,5 
Λοιποί 0,0   0,0 
Σύνολο 1,5   58,5 

 
 
 
5.26  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
 
 
 

  31/12/2006   31/12/2005 
Προβλέψεις τόκων 0,0   934,2 
Προβλέψεις προµηθειών πρακτόρων 0,0   2,3 
Προβλέψεις διαφορών Φορολογικών 
Ελέγχων 0,0   0,0 
Λοιπά 87,2   26,1 
Σύνολο 87,2   962,6 
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6 Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 
 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα που θα επέφεραν επίδραση 
στην Οικονοµική θέση της Εταιρίας. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Βούλα, 12 Φεβρουαρίου 2007 
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