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Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της «SUPERFAST ENDEKA INC» 
 

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «SUPERFAST ENDEKA INC» 
(η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2008, και τις 
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών 
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 
αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή 
λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων 
λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις 
περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με 
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και 
διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά 
πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και 
περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 
λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 
που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, 
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 
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Γνώμη  
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη 
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
 

 

 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2009 

 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Μανόλης Μιχαλιός 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 
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1.01-31.12.2008 1.01-31.12.2007
Πωλήσεις 5.1 35.866 34.010
Κόστος πωληθέντων 5.2 -30.229 -25.718
Μικτό Κέρδος 5.637 8.292
Έξοδα διοίκησης 5.2 -2.122 -1.852
Έξοδα διάθεσης 5.2 -2.858 -2.781
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5.3 63 179
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

720 3.839

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 5.4 1.006 -709
Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.5 -2.563 -2.733
Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.6 167 214
Κέρδη προ φόρων -669 611
Φόρος εισοδήματος 5.7 -16 -12
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -685 599

  

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 11 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Για την περίοδο που έληξε την 31/12 2008 και 2007  
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Σημ. 31/12/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματα Πάγια 5.8 86.675 88.201

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 702

Σύνολο 86.675 88.902
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού   

Αποθέματα 5.9 479 611

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.10 78 332

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5.11 49.458 47.725

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.12 385 327

Σύνολο 50.399 48.994
 

Σύνολο Ενεργητικού 137.074 137.896

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια  
Μετοχικό κεφάλαιο 5.13 24.734 24.734

Αποθεματικά εύλογης αξίας 5.13 -721 562

Λοιπά αποθεματικά 5.13 28.724 28.126

Αποτελέσματα εις νέον -685 1.645

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 52.051 55.066
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.14 43.380 49.434

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 5.15 388   

Σύνολο 43.768 49.434
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.16 1.530 1.729

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 5.17 31 50

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.14 5.587 5.587

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.18 34.106 26.029

Σύνολο 41.254 33.395

Σύνολο Υποχρεώσεων 85.022 82.830

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 137.074 137.896

Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 11 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Της 31ης Δεκεμβρίου 2008 και 2007
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

 

 Σημ.
Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας 
από αποτίμηση 
χρημ/κών μέσων

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2008 5.13 4.619 24.734 562 28.126 1.645 55.066

Αποτέλεσμα χρήσης -685 -685

Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

Κέρδη /(ζημιές) μεταφερόμενα στα ίδια κεφάλαια -1.284 -1.284

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και 
εξόδων για τη χρήση

-1.284 -685 -1.969

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο   

Μερίσματα προηγούμενης χρήσης -1.046 -1.046

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων 
εις νέον

599 -599 0
 

Υπόλοιπο την 31/12/2008 4.619 24.734 -722 28.725 -685 52.051
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 Σημ.
Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας 
από αποτίμηση 
χρημ/κών μέσων

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2007 5.13 4.619 24.734 29.154 18 53.906

Αποτέλεσμα χρήσης  599 599

 Κέρδη /(ζημιές) αποτίμησης μεταφερόμενα στα 
ίδια κεφάλαια 

562 562

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων 
για τη χρήση

562 599 1.161

Mείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή 
μετρητών στους μετόχους

 

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο  
Μερίσματα προηγούμενης χρήσης

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων 
εις νέον

-1.028 1.028 0

Υπόλοιπο την 31/12/2007 4.619 24.734 562 28.126 1.645 55.066

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
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Σημείωση 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες  
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  -669 611
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις (5.8) 2.804 2.861
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλόμενη φορολογία  
Προβλέψεις 23 54
Συναλλαγματικές διαφορές (5.4) -411 522
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας -1.571 -214
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (5.5) 2.563 2.920
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 132 -93
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 5.158 -2.686
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.900 4.167
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -2.968 -2.562
Καταβεβλημένοι φόροι -16 -10
Λειτουργικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 6.944 5.571

  
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (5.8) -1.228 -6
Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 809
Τόκοι εισπραχθέντες 167 214
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές      
δραστηριότητες (β) -252 208

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων (5.12) -5.587 -5.587
Μερίσματα πληρωθέντα (5.12) -1.046
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -6.633 -5.587
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 58 192

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 327 135
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 385 327

Η παραπάνω Κατάσταση Ταμειακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
Η ανάλυση των Ταμειακών διαθεσίμων παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.12.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 11 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2008 και 2007
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
για τη χρήση 1/1 – 31/12/2008 

 

1 Γενικές Πληροφορίες 
 

Η SUPERFAST ENDEKA INC. ιδρύθηκε την  18η Μαρτίου 1998 (“Certificate of 
Goodstanding” της Δημοκρατίας της Λιβερίας από 18/03/1998) με έδρα την Monrovia, 
Liberia, 80 Broad str. 
 
Η εταιρεία έχει ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα βάσει του Ν.2190/1920. 

 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία σε διεθνείς γραμμές, και 
συγκεκριμένα στη Γραμμή Ελλάδος - Ιταλίας. 

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στη λήξη της χρήσεως είναι 96 άτομα 
αντί 95 ατόμων την 31/12/2007. 

 
Η SUPERFAST ENDEKA INC. μετά την απορρόφηση της SUPERFAST FERRIES 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., η οποία ήταν 100% θυγατρική εταιρία, από την ATTICA A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι θυγατρική 100%, της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, οι μετοχές 
της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  H ATTICA A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενοποιείται έμμεσα στις Οικονομικές καταστάσεις της MARFIN 
INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της οποίας το συνολικό ποσοστό 
συμμετοχών στην ATTICA GROUP ανέρχεται στις 28/02/2008 (άμεσα και έμμεσα) σε 
86.4408%.  

 
Το σύνολο των κοινών μετοχών καθώς και ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των 
μετοχών της εταιρείας την 31/12/2008 είναι 4.619. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας 
ψήφου.   

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2008, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 10η Απριλίου 2009. 
 
Τυχόν διαφορές των μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  

 

2.  Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 
 Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία για την περίοδο 
1/1-31/12/2008 είναι ίδιες με αυτές που εφάρμοσε ο Όμιλος ATTICA A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στον οποίο ενοποιείται η εταιρεία, κατά την σύνταξη των Οικονομικών 
Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2007.   

  

2.1.   Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. 
Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του 
ομίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και 
πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι 
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σημαντικές για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη 
σημείωση 2.1.1. 
Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 
μια σειρά από καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε συνδυασμό 
με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από 
την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συμβουλίου 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία αναφέρεται ως "the IFRS Stable 
Platform 2005". Η εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1 Ιανουαρίου 
2005. 

 

Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις αρχές του 
ιστορικού κόστους, της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας, της αυτοτέλειας των 
χρήσεων, της ομοιομορφίας της παρουσίασης, της σημαντικότητας των στοιχείων και 
της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων.   

 

 

Η αναγνώριση των αγορών και των πωλήσεων γίνεται κατά την ημερομηνία   της 
συναλλαγής και όχι κατά την ημερομηνία τακτοποίησης. 

 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με βάση την άμεση σχέση μεταξύ του 
κόστους που πραγματοποιήθηκε και του συγκεκριμένου εσόδου που αποκτήθηκε. 

 

Η Εταιρεία κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε 
την 31/12/2008 έχει επιλέξει και εφαρμόζει λογιστικές πολιτικές που εξασφαλίζουν ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις κάθε εφαρμοστέου 
Προτύπου ή Διερμηνείας.  

 

Η διοίκηση θεωρεί ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα την 
οικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμιακές ροές της επιχείρησης. Όσον αφορά το 
δικαίωμα της τροποποίησης των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αυτό ανήκει στην Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας. 
 

2.1.1.     Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιμήσεων 
Η Διοίκηση είναι απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με τις αξίες 
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού οι οποίες δεν είναι βέβαιες. Οι εκτιμήσεις και 
οι σχετικές με αυτές υποθέσεις βασίζονται κυρίως στην εμπειρία του παρελθόντος. 
Απολογιστικά και με την άρση των σχετικών αβεβαιοτήτων είναι πιθανό τα 
αποτελέσματα να διαφέρουν. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις εξετάζονται σε 
συνεχή βάση.  

 
Η Διοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιμήσεων, τα ακόλουθα:  
- τις ωφέλιμες ζωές και  τις ανακτήσιμες αξίες των πλοίων  
- το ύψος των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία, για επίδικες υποθέσεις και για υποθέσεις συμμόρφωσης με την εργατική 
νομοθεσία. 
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Οι πηγές αβεβαιότητας για την Εταιρεία κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στις φερόμενες 
αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,  αφορούν: 
 
- τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας στο βαθμό που είναι πιθανό να 
προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις από μελλοντικούς φορολογικούς 
ελέγχους οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν στο παρόν στάδιο με εύλογη 
ακρίβεια. 
- τις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των ενδεχόμενων ζημιών από εκκρεμοδικίες και 
επισφάλειες. 
  
Η Διοίκηση προέβη στις παραπάνω εκτιμήσεις στη βάση της αρχής της 
συντηρητικότητας και με βάση τις γνώσεις και τις πληροφορίες που είχε η Διοίκηση της 
Εταιρείας μέχρι την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε 
την 31/12/2008. 

 

2.2.    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 με την αρχική απόδοση του παγίου. 

 

Οι υπόλοιπες μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται, όταν πραγματοποιηθούν, στη 
κατάσταση αποτελεσμάτων διότι θεωρούνται κόστος επισκευών και συντήρησης. 
 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. 
 

Οι αποσβέσεις των υπολοίπων ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή 
μέθοδο, στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. 

 
Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων ανά κατηγορία έχει ως εξής : 
1. Πλοία συμβατικά    30 έτη 
2. Οχήματα        5 έτη 
3. Έπιπλα – Σκεύη      5 έτη 
4. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός     3 έτη 
 

Η υπολειμματική αξία των πλοίων είναι το 20% της τιμής κτήσης. 
 

Για τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια δεν υπολογίζεται υπολειμματική αξία. 
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των παγίων επανεξετάζεται στο τέλος κάθε 
χρήσης. 

 
Δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται με σκοπό την αύξηση των αναμενόμενων 
εσόδων των πλοίων ή την προσαρμογή των πλοίων με κανονισμούς ασφαλείας και 
ασφαλούς διαχείρισης θεωρούνται ξεχωριστό πάγιο και αποσβένονται σε 5 έτη. 
Επίσης, δαπάνες που αφορούν εκτεταμένες προσθήκες και βελτιώσεις των πλοίων 
θεωρούνται ξεχωριστό πάγιο και αποσβένονται σε 5 έτη. 
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Κατά την πώληση ενσώματων παγίων η διαφορά μεταξύ της τιμής πωλησής  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. 
  

2.3.    Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, αν και 
κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι 
απομειωμένο.  

 
Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη τότε εκτιμάται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού 
στοιχείου, δηλαδή η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που 
αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από την χρήση του πάγιου στοιχείου. 
 

Το 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.  
 

Ως μονάδα δημιουργίας Ταμειακών Ροών ορίζεται η αγορά στην οποία 
δραστηριοποιείται κάθε πλοίο όπως αυτές αναφέρονται στη παράγραφο 2.10 του 
παρόντος.  

 

Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. 
 

2.4.  Αποθέματα   
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσης και της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. 
Η 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. 

 
2.5.    Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, 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 Εταιρεία 
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. 
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Η προεξόφληση της παραπάνω διαφοράς γίνεται με τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 
 
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. 

 
2.6.    Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  

Τα διαθέσιμα και τα ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις 
καταθέσεις όψεως, τις καταθέσεις προθεσμίας υψηλής   ρευστοποίησης με διάρκεια ως 
τρεις μήνες καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης. 

 

2.7.    Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο αφορά τις κοινές ανώνυμες ή ονομαστικές μετοχές της εταιρείας 
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. 

 
Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που αποκτάται. 
 

Το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της 
εταιρείας μέχρι οι μετοχές να πωληθούν ή ακυρωθούν. Το κέρδος ή η ζημία από την 
παραπάνω πράξη, καθαρό από τα άμεσα έξοδα της συναλλαγής εμφανίζεται ως 
αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

 
2.8.    Διανομή μερισμάτων 

Τα πληρωτέα μερίσματα εμφανίζονται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
μητρικής εταιρείας όταν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 
2.9.  Έσοδα 

Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από ναύλους επιβατών, ναύλους οχημάτων, από 
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων καθώς και από τις παροχές 
τουριστικών υπηρεσιών.  Επίσης, η Εταιρεία έχει έσοδα από τόκους. 

 

2.9.1.  Έσοδα από ναύλους 
Τα έσοδα από ναύλους αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης πραγματοποιήσει το ταξίδι. 

 
2.9.2.  Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων 

Για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία απ’ ευθείας στον πελάτη τα έσοδα 
αναγνωρίζονται με την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη.  
Για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία μέσω αναδόχων τα έσοδα αναγνωρίζονται 
με την έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών προς τον ανάδοχο, και αφορούν 
δεδουλευμένα έσοδα. 

 

2.9.3.  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. 
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2.10.    Πληροφόρηση κατά τομέα 

Επιχειρηματικός τομέας είναι ένα διακριτό μέρος της επιχείρησης που παρέχει ένα 
προϊόν ή μία υπηρεσία ή μία ομάδα σχετιζόμενων 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. 

 
Η Εταιρεία έχει επιχειρηματικό τομέα την επιβατηγό ναυτιλία και δραστηριοποιείται σε 
διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 

 
Η πληροφόρηση κατά τομέα πραγματοποιείται σύμφωνα με το γεωγραφικό τομέα. 
 

 Ως γεωγραφικός τομέας της εταιρείας θεωρείται η Αδριατική Θάλασσα. 
 

Το πλοίο της Εταιρείας 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 για τους μήνες Νοέμβριο έως 
Φεβρουάριο. Αντίθετα, η εμπορευματική κίνηση εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα. 

 

2.11.     Έξοδα 
2.11.1.   Κόστος Δανεισμού 
 Κόστος δανεισμού είναι οι τόκοι και άλλα συναφή έξοδα που αναλαμβάνει η Εταιρεία 

λόγω δανεισμού κεφαλαίων. 
Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται : 

         α)  Οι τόκοι από βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια καθώς και τόκοι από 
τραπεζικούς λογαριασμούς υπεραναλήψεων. 

         β)  Η απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων 
ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου. 

         γ)  Η απόσβεση βοηθητικού κόστους που αναλήφθηκε για την λήψη δανείων ανάλογα με 
τη διάρκεια του δανείου. 

 
         δ)  Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις που 

παρακολουθούνται σύμφωνα με το Δ.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 τόκων. 
 

2.11.1.1.  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. 
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2.11.1.2.  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. 

 

2.11.2.  Παροχές στο προσωπικό 
2.11.2.1.  Βραχυπρόθεσμες παροχές 

 Οι βραχυπρόθεσμες παροχές σε 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.  
 

2.11.2.2. Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 
 Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών της Εταιρείας αφορά την νομική υποχρέωση 

για την καταβολή στο προσωπικό εφ’άπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου 
κάθε εργαζόμενου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας 
(projected unit credit method).  
 

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
 

2.11.3.  Μισθώσεις 
2.11.3.1.  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. 
Η μέθοδος αποσβέσεων των μισθωμένων αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων, όταν 
στο τέλος της μίσθωσης η κυριότητα παραμένει στην εταιρεία, 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 Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματες ακινητοποιήσεις». Ισχύουν δηλαδή οι παράγραφοι 2.2. 
«Ενσώματα Πάγια», και 2.3. «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» του 
παρόντος. Όταν στο τέλος της μίσθωσης η κυριότητα δεν παραμένει στην εταιρεία, τότε 
οι αποσβέσεις κατανέμονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης 
και της ωφέλιμης ζωής του παγίου.  

 
2.11.3.2.   Λειτουργικές Μισθώσεις 

Οι καταβολές μισθωμάτων βάσει μιας λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται σε βάρος 
των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το συμβόλαιο 
μίσθωσης αποκατάσταση τυχόν ζημιών που προήλθαν από την συνηθισμένη χρήση 
του μισθωμένου παγίου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τη χρήση κατά την οποία έληξε η 
μίσθωση. 
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2.11.4. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν : 
         α)  Η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση, νομική ή τεκμαιρόμενη, ως αποτέλεσμα ενός 

γεγονότος που συνέβη στο παρελθόν. 
         β)  Πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 

για το διακανονισμό της δέσμευσης. 
         γ)  Είναι δυνατό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η δέσμευση. 
 Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. 
 
 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 

οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εκροή ή η εισροή 
οικονομικού οφέλους δεν είναι πιθανή. 

 
2.11.5.  Περιοδική κατανομή 

2.11.5.1.  Επιμερισμός των κοινών εσόδων και εξόδων 
  Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4.1 του παρόντος, η Εταιρεία έχει συνάψει 
συμβάσεις με μια κοινοπραξία και μια διαχειρίστρια εταιρεία να μεταφέρουν στη 
πλοιοκτήτρια εταιρεία τα έξοδα και τα έσοδα που πραγματοποιούν για λογαριασμό της.  
Αυτό σημαίνει ότι όταν τα έσοδα και τα έξοδα δεν αφορούν συγκεκριμένες 
πλοιοκτήτριες εταιρείες αλλά είναι κοινά τότε αυτά επιμερίζονται βάσει ιστορικών 
στοιχείων. 

 
2.11.5.2.   Περιοδική κατανομή εξόδων 

Η εταιρεία αναγνωρίζει τα έξοδα ασφαλίστρων των πλοίων και τα έξοδα της ετήσιας 
επιθεώρησης των πλοίων στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση επειδή τα 
παραπάνω έξοδα αφορούν όλο το οικονομικό έτος. 

 
2.12.  Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος   

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο φορολογούνται τα κέρδη της 
εταιρείας, τα κέρδη διαχωρίζονται ανάλογα με την προέλευσή τους. 
 

2.12.1.   Κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες 
Σύμφωνα με τον νόμο 27/1975 άρθρο 6, οι πλοιοκτήτριες εταιρίες πλοίων με Ελληνική 
σημαία πληρώνουν φόρο για τα πλοία τους, 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 το παραπάνω νόμο. 
 

Με την πληρωμή του παραπάνω φόρου 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 υπ’ 
όψη στον υπολογισμό αναβαλλόμενης φορολογίας. 
 

2.12.2.   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 αυτών που δεν θα διανεμηθούν, δημιουργείται φορολογητέα προσωρινή 
διαφορά οπότε αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, μέχρι την πλήρη 
διανομή των κερδών αυτών.  
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Εξαιρούνται : 

         α)  Οι τόκοι καταθέσεων οι οποίοι φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας 
εισοδήματος και  

         β) Τα εισπρακτέα μερίσματα από ανώνυμες εταιρίες τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν 
φορολογούνται και τα οποία δεν λαμβάνονται υπ’ όψη στον υπολογισμό 
αναβαλλόμενης φορολογίας. 

 
2.12.3.   Κέρδη από μη ναυτιλιακές δραστηριότητες 

Στην περίπτωση αυτή τα κέρδη φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας 
εισοδήματος και στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος υπολογισμού αναβαλλόμενης 
φορολογίας θα γίνεται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12. 
 

2.13.  Επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος 
  Το νόμισμα λειτουργίας της εταιρείας είναι το Ευρώ. 

Οι συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με τη 
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.   
 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού : 

        α)  Τα χρηματικά διαθέσιμα μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος. 
        β)  Τα μη χρηματικά στοιχεία που αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μετατρέπονται με τη 

συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας συναλλαγής. Τα στοιχεία αυτά στο τέλος της 
περιόδου μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος.  

 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τις παραπάνω περιπτώσεις 
καταχωρούνται στα έσοδα ή στα έξοδα της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από μη χρηματικά στοιχεία εταιρειών 
εξωτερικού αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 
 

2.14. Χρηματοοικονομικά μέσα 
Τα βασικά χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας είναι : 

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

 Επειδή τα παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα είναι βραχυπρόθεσμης φύσεως, η 
διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ταυτίζεται με την αξία στην οποία 
εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας. 

 
         β)  Χρεόγραφα 
 Τα χρεόγραφα είναι τίτλοι οι οποίοι ενσωματώνουν δικαίωμα σε ορισμένο περιουσιακό 

στοιχείο το οποίο είναι δυνατό να αποτιμηθεί σε χρήμα. 
 

 Τα χρεόγραφα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος που είναι η πραγματική αξία του 
δοθέντος ανταλλάγματος πλέον τα έξοδα συναλλαγής. 

  

  Τα χρεόγραφα κατέχονται από την Εταιρεία για εμπορικούς σκοπούς, θεωρείται δηλαδή 
ότι αγοράσθηκαν με σκοπό την ρευστοποίηση τους και την αποκόμιση κέρδους. 

 

Μετά την αρχική καταχώρηση τα χρεόγραφα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και το 
κέρδος ή η ζημία της αποτίμησης καταχωρείται στα αποτελέσματα της περιόδου. 

 Οι εύλογες αξίες των χρεογράφων που είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένες 
αγορές υπολογίζονται με τις τρέχουσες τιμές. 
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Για τα μη διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με διάφορες 
τεχνικές αποτίμησης, όπως ενδεικτικά η ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών 
συγκρίσιμων στοιχείων, η προεξόφληση ταμειακών ροών κ.τ.λ. 
 

         γ)  Δάνεια τραπεζών 
 Η Εταιρεία σε περιόδους σταθερής πορείας των επιτοκίων θεωρεί ότι τα συμφωνηθέντα 

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

 

Αντίθετα σε περιόδους συχνών μεταβολών στα επιτόκια, η Εταιρεία προσαρμόζει την 
αξία των δανείων σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια.  

 

         δ)  Ομολογιακά Δάνεια 
 Τα ομολογιακά δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος που είναι η πραγματική αξία 

του ληφθέντος ανταλλάγματος συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων έκδοσης. 
Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει του πραγματικού 
επιτοκίου. 

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

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

 
         ε)  Χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνου 
 Σε περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιήσει χρηματοοικονομικά μέσα για 

αντιστάθμιση κινδύνου, αποτιμά στο τέλος κάθε περιόδου την εύλογη αξία του μέσου 
αυτού και καταχωρεί αναλόγως στα αποτελέσματα ή στην καθαρή θέση την διαφορά, η 
οποία προκύπτει από την αρχική καταχώρηση.  Για το κάθε μέσο κρίνεται εάν η σχέση 
αντιστάθμισης είναι εύλογης αξίας ή ταμιακών ροών. 

 
2.15.    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 περιόδου από την συνεχιζόμενη εκμετάλλευση 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 
περιόδου. 

 
2.16.    Εφαρμογή νέων Δ.Π.Χ.Π. και Διερμηνειών από 1/1/2008 

Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2008 
αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην εταιρεία. 
 

2.16.1.   Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 : Δ.Π.Χ.Α. 2 - Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας  
              Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων του Ίδιου Ομίλου 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται 
από την αξία των μετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με 
συμμετοχικούς τίτλους στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι μία 
σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους απαιτούμενους 
λογιστικούς χειρισμούς. 
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Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη 
αξία προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο 
που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. 
Παρόλο που η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 επικεντρώνεται σε πληρωμές στο προσωπικό 
βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους η λογική της μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες 
παρόμοιες συναλλαγές με προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Οι οντότητες οφείλουν 
να εφαρμόζουν την παρούσα Διερμηνεία για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η 
Μαρτίου 2008,ή μεταγενέστερα. Επιτρέπεται η εφαρμογή πριν από την ημερομηνία 
αυτή. Εάν μία οντότητα εφαρμόζει την παρούσα διερμηνεία για μία περίοδο η οποία 
αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου 2008,πρέπει να το γνωστοποιήσει. 

 
2.16.2.   Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12: Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής  
              Υπηρεσιών 
 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες (i) 
μία οντότητα του δημοσίου τομέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συμβάσεις για την 
παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα («διαχειριστές των 
παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση 
της υποδομής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη υπηρεσιών παραχώρησης. Εφαρμόζεται μόνο 
για συμφωνίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις οποίες ο διαχειριστής 
χρησιμοποιεί την υποδομή. Δεν καλύπτει, λοιπόν, συμβάσεις εκχώρησης μεταξύ 
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 
Ο Οδηγός Εφαρμογής της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθμιστικές αρχές ή 
ο έλεγχος της υπηρεσίας δεν προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει πλήρη έλεγχο της 
τιμολόγησης ή του τρόπου χρήσης της υποδομής. Γι αυτό τον λόγο υποκειμενική κρίση 
απαιτείται για ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να προσδιοριστεί αν εντάσσονται 
στον σκοπό της Διερμηνείας. 
Συμφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 θα πρέπει να 
χειρίζονται σύμφωνα με τα υπόλοιπα Δ.Π.Χ.Α. . Συμφωνίες στις οποίες ο διαχειριστής 
ελέγχει την υποδομή είναι πιθανό να οδηγούν σε αναγνώριση των περιουσιακών 
στοιχείων της σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16 ή να αποτελούν μίσθωση (σύμφωνα με την 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 4). 
 
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2008. Νωρίτερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η αναδρομική εφαρμογή της 
απαιτείται κατά την μετάβαση αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή την απαίτηση για την 
περίπτωση που η πλήρης αναδρομική εφαρμογή είναι ανέφικτη. 

 
2.16.3.  Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14: Δ.Λ.Π. 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων  
             Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων 
χρηματοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόμους και κανονισμούς) και 
της μέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισμένων παροχών Το θέμα μελέτης 
της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 σχετίζεται μόνο με περιορισμένες περιπτώσεις προγραμμάτων 
καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε 
πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων  
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θεμάτων, ασχολείται ειδικά με την έννοια «διαθέσιμο» που χρησιμοποιείται στο Δ.Λ.Π. 
19. Γενικά, η Διερμηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονομικό όφελος είναι διαθέσιμο εάν η 
επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωμα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την 
διάρκεια ή κατά τον διακανονισμό του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η 
αναγνώριση του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονομικά οφέλη είναι άμεσα 
αναγνωρίσιμα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ή από το πώς προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει το τυχόν πλεόνασμα. Η Διερμηνεία επιπλέον ασχολείται με τον 
λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης που 
προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 
14 εφαρμόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως 
εξαίρεση, η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η εφαρμογή 
απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η Διερμηνεία έχει 
εφαρμογή. 

 
2.16.4.  Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 και στο Δ.Π.Χ.Α. 7 – Επαναταξινόμηση  
              Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 επιτρέπουν, σε κάποιες περιπτώσεις, την 
επαναταξινόμηση από την κατηγορία επενδύσεων προς εμπορία σε άλλες κατηγορίες, 
μη παράγωγων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την 
επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία 
διαθέσιμα προς πώληση στα δάνεια και απαιτήσεις. Οι τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 7 
απαιτούν επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις οργανισμών που 
εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39. 
 

2.17.   Εφαρμογή νέων ή αναθεωρημένων προτύπων από 1/1/2009 και αργότερα 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες 
διερμηνείες για τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν δημοσιευθεί, τα οποία όμως δεν είναι 
υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες ο όμιλος 
δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει: 

 
Συνοπτικά τα οι ανωτέρω διερμηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα: 
 

2.17.1.    Δ.Λ.Π. 23: Κόστος Δανεισμού  
Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο 
του κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου 
στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα 
σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. 
Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισμού σαν 
μέρος του κόστους του παγίου. 

 

Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού 
που σχετίζονται με πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που 
κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες συστηματικά ακόμη και αν 
χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για 
χρήση ή πώληση. 
 
Το αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται για κόστη δανεισμού σχετιζόμενα με πάγια 
περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του είναι την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη εφαρμογή του 
επιτρέπεται. 
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2.17.2    Δ.Λ.Π. 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση 
των μεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές με τους 
μετόχους με την ιδιότητά τους ως μέτοχοι (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από 
τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η 
βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην 
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων. 
Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, 
μέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που 
απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. 
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή και στο Δ.Λ.Π. 
8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που 
προκαλούνται από την τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 εφαρμόζονται αναδρομικά (Δ.Λ.Π. 
8.19 (β)). Νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται 
στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της 
επιχείρησης. 
Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που 
ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, 
όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα. 
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της 
άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, 
κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Η εφαρμογή του 
αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 23 δεν θα επηρεάσει την Εταιρεία. 

 

2.17.3    Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των          
               μετοχών 

Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του Δ.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά με τις 
συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα 
τωρινά προγράμματα πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους δεν 
επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του 
Δ.Π.Χ.Α. 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας. 

 
2.17.4.    Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων  

Το αναθεωρημένο πρότυπο εφαρμόζεται για συνενώσεις επιχειρήσεων που 
συμβαίνουν την 1 Ιουλίου 2009 ή μεταγενέστερα και εφαρμόζεται από την ημερομηνία 
αυτή και έπειτα. Το αναθεωρημένο πρότυπο επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές 
απαιτήσεις για τις συνενώσεις επιχειρήσεων, αλλά συνεχίζει να απαιτεί την εφαρμογή 
της μεθόδου αγοράς (Purchase Method) και έχει σημαντική επίδραση στις συνενώσεις 
επιχειρήσεων οι οποίες θα συμβούν την 1 Ιουλίου 2009 ή μεταγενέστερα. 
 

2.17.5. Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για   
               επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  

Το αναθεωρημένο πρότυπο επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν 
την απώλεια ελέγχου σε μια θυγατρική καθώς και αλλαγές που αφορούν το 
χρηματοοικονομικό κόστος στις θυγατρικές. Η διοίκηση εκτιμά ότι το αναθεωρημένο 
πρότυπο δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  
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2.17.6.   Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και Δ.Λ.Π. 1           
              Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Τροποποιήσεις στα Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο “puttable” 
Με βάση τη τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 32 απαιτείται, εφόσον εάν πληρούνται 
συγκεκριμένα κριτήρια, ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο 
«puttable» και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας 
επιχειρηματικής οντότητας να καταταχθούν ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων 
Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 1 αναφέρεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με 
τα ανωτέρω μέσα που έχουν καταταχθεί ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων.  
Η εταιρεία αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές του 
καταστάσεις. 

 
Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 32 εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας 
ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηματικές 
Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 

 
2.17.7.    Δ.Λ.Π. 39. Αναγνώριση και Αποτίμηση   
               Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις   
               λογιστικής αντιστάθμισης  

Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. IAS 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και 
πιο συγκεκριμένα τον πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου 
στοιχείου.  
Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009.  

 
2.17.8.    Ετήσιες Βελτιώσεις 2008 

Η IASB προχώρησε μέσα στο 2008 στην έκδοση «Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 2008». Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις 
αυτές έχουν έναρξη ισχύος την 1 Ιανουαρίου 2009 ή μεταγενέστερα. Η Εταιρεία εκτιμά 
ότι οι τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 23 Κόστος Δανεισμού θα επηρεάσουν τις λογιστικές 
πολιτικές της Εταιρείας. Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό του κόστους 
δανεισμού σε σχέση με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. Η τροποποίηση 
αυτή εφαρμόζεται την 1 Ιανουαρίου 2009 ή μεταγενέστερα, παρ’ όλα αυτά οι 
προβλέψεις της Διοίκησης δείχνουν ότι η επίδραση δε θα είναι σημαντική. Μικρότερες 
τροποποιήσεις έχουν γίνει σε αρκετά Πρότυπα αλλά η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι 
η επίδραση δε θα είναι σημαντική στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

2.17.9.    Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών  
 
Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν 
προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή 
υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο 
πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή 
προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά δύνανται να εφαρμόζονται από την 
επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο μέρος. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13 μπορεί να εφαρμοστεί σε 
όλα τα award credits προγραμμάτων πιστότητας πελατών που μία επιχείρηση μπορεί 
να χορηγεί στους πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13  
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θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 
2008. Η αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρμογή 
της ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές 
σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

 
2.17.10.  Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  

Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τα ακόλουθα δύο 
ζητήματα: 

 Αν οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 11 
ή του Δ.Λ.Π. 18. 

 Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συμφωνίες 
κατασκευής ακινήτων. 

Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και 
των σχετιζόμενων με αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την 
κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε μέσω υπεργολάβων. 

Οι συμφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 είναι οι 
συμφωνίες κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του 
είδους οι συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή 
υπηρεσιών. 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 «Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρμόζεται από τις 
επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009. Νωρίτερη 
εφαρμογή ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηματικές 
Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων. Αλλαγές στις λογιστικές πολίτικές θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 8. 

2.17.11.  Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική  
               Δραστηριότητα του Εξωτερικού 

Οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού μπορεί να 
κατέχονται άμεσα από μία μητρική επιχείρηση ή έμμεσα από κάποια θυγατρική της. 
Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη φύση των 
αντισταθμιζόμενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο αντισταθμιζόμενο 
στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε μία σχέση αντιστάθμισης, και το ποια ποσά 
πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογές 
ανακατάταξης, με τη διάθεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εξωτερικού 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 εφαρμόζεται από μία επιχείρηση, η οποία αντισταθμίζει τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο που προέρχεται από μία καθαρή επένδυση σε επιχειρηματική 
δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να καλύψει τις προϋποθέσεις της 
λογιστική αντιστάθμισης, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39. Η παρούσα Διερμηνεία 
εφαρμόζεται μόνο σε αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρμογή σε άλλους τύπους λογιστικής 
αντιστάθμισης, όπως για παράδειγμα για αντισταθμίσεις εύλογης αξίας ή ταμειακών 
ροών. 
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Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα του Εξωτερικού» εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/10/2008. Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας 
ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηματικές 
Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 

2.17.12.  Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17. Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους  
               Ιδιοκτήτες 

Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να 
διανείμει στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να 
αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα. 
Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει 
μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα μετρά 
καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας 
των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων 
μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα πληρωτέα. 
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17 «Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους 
Ιδιοκτήτες» εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας επιτρέπεται 
αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις 
των Οικονομικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 3 (όπως 
αναθεωρήθηκε το 2008), το Δ.Λ.Π. 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και 
το Δ.Π.Χ.Α. 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα Διερμηνεία). Η αναδρομική 
εφαρμογή της Διερμηνείας δεν επιτρέπεται. 

2.17.13.  Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18. Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 
Η ΕΔΔΠΧΑ εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. 
Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. σχετικά με τις 
συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα πελάτη της μέρος 
ενσώματων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό τον οποίο η 
επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει 
μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη 
παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα 
οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας 
εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή τη παροχή 
αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα).  

Η ΕΔΔΠΧΑ αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισμός του 
ενσώματου παγίου, την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον 
προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης 
για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και 
τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών που 
λαμβάνονται από τους πελάτες.  
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Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρμόζεται από 
τις επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/07/2009.  

Η Εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες 
νωρίτερα. 

 
3.     Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
3.1.  Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς 

(απρόβλεπτες διακυμάνσεις ισοτιμιών και επιτοκίων) και πιστωτικό κίνδυνο.  Γι’ αυτό το 
λόγο επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων μέσω 
ενός προγράμματος διαχείρισης κινδύνων. 

 
 Η διαχείριση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση, αποτίμηση και 

αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.  Δεν αποτελεί πολιτική της Εταιρείας 
η εκτέλεση συναλλαγών κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 
 Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος είναι κυρίως καταθέσεις σε 

τράπεζες, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, δάνεια, συμφωνίες επαναγοράς, 
χρηματοδοτικές μισθώσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.  

 
3.1.1      Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 Το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας είναι το Ευρώ.  
  
 Το σύνολο των συναλλαγών και των υπολοίπων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ όπως και 

η δανειακές υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους 
προκύπτει από τον επιμερισμό των συναλλαγματικών διαφορών από τη συνδεδεμένη 
εταιρεία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC, η οποία διαχειρίζεται 
τις εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας. 

   
 3.1.2.  Πιστωτικός κίνδυνος 
 Η Εταιρεία έχει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών και είναι ίδιες με αυτές που έχει ο Όμιλος ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
στον οποίο ενοποιείται (βλ. παρ. 3.1.2 των Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου 
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ). 

 
H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία(μέσα) τα οποία την ημερομηνία του 
Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2008 31/12/2007

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 385 327

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 50.014 48.667

Σύνολο 50.399 48.994
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Δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν των πωλήσεων της Εταιρείας γίνεται μέσω 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC η οποία ενοποιείται στον ίδιο 
όμιλο που ενοποιείται και η Εταιρεία, ο πιστωτικός κίνδυνος είναι εκείνος που αναλογεί 
στην εταιρεία από την συμμετοχή της στην ανωτέρω κοινοπραξία. 

 
 Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θεωρείται αμελητέος, 

δεδομένου ότι αντισυμβαλόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες.  
 

3.1.3.  Κίνδυνος ρευστότητας 
 Η Εταιρεία παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας μελετώντας προσεκτικά την 

ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων. 
 

 Ο αντικειμενικός σκοπός της Εταιρείας είναι να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ της 
συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής 
ικανότητας της Εταιρείας η οποία είναι πάρα πολύ καλή. 

 
 Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι μηδενικός λόγω της υψηλής ρευστότητας του Ομίλου 

στον οποίο ενοποιείται η Εταιρεία. 
                  

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τη λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 
Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 2007 με βάση τις συμβατικές μη 
προεξοφλημένες  πληρωμές και δεν συμπεριλαμβάνει τα προς πώληση πάγια ή τις 
διακοπείσες δραστηριότητες όταν υπάρχουν. 

 
 

 

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 22.348 21.032
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων     
Εμπορικές υποχρεώσεις 1.530    
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.548    
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 2.794 2.794   
Παράγωγα χρημ/κά μέσα     
Σύνολο 6.872 2.794 22.348 21.032

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός   22.348 27.086
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων     
Εμπορικές υποχρεώσεις 1.729    
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.886     
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 2.794 2.794   
Παράγωγα χρημ/κά μέσα     
Σύνολο 6.409 2.794 22.348 27.086

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2008

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2007
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3.1.4.    Κίνδυνος Διακύμανσης Επιτοκίων 
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον 
τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.  
 
Η πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στον κίνδυνο 
επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.  
 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης 
καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του 
+1% ή –1%. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε 
σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας

1% -1% 1% -1%

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) -490 490 -550 550
Καθαρή Θέση -490 490 -550 550

31/12/2008 31/12/2007

Μεταβλητή Μεταβλητή

  
 

 Η Εταιρεία για την αντιστάθμιση του κινδύνου του επιτοκίου έχει προβεί σε αγορά 
παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου, το οποίο σήμερα είναι ίση με το 100% των 
δανειακών της υποχρεώσεων. Μέσω της λειτουργίας του χρηματοοικονομικού μέσου, η 
Εταιρεία στοχεύει στην εξασφάλιση του από τις μεταβολές των επιτοκίων επιχειρώντας 
να μετατρέψει τις εκροές σε τόκους δανείων από κυμαινόμενες σε σταθερές. 
 

3.1.5.     Διαχείριση Κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της 

ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει τις 
αποδόσεις για τους μετόχους και τα οφέλη των λοιπών μερών τα οποία σχετίζονται με 
τον Όμιλο και να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει 
μείωση του κόστους κεφαλαίου. 

 
 Για να διασφαλίσει ή να προσαρμόσει τη σωστή διαχείριση κεφαλαίου, η Εταιρεία, 

κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, μπορεί να μεταβάλει την μερισματική 
πολιτική, να εκδώσει νέες μετοχές ή να προβεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων.  
Καμία αλλαγή δεν έγινε στους στόχους, τις πολιτικές ή διαδικασίες κατά την διάρκεια 
των ετών που έληξαν 31/12/2008 και 31/12/2007. 

 
Η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια με βάση το συντελεστή μόχλευσης.  Ο εν λόγω 
συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά 
απασχολούμενα κεφάλαια.  Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο 
δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 
δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και 
ταμειακά ισοδύναμα» μείον «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση». 
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Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως 
εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.  Σκοπός της Εταιρείας είναι η 
βελτιστοποίηση των κεφαλαίων μέσω της σωστής διαχείρισης των πόρων της. 

 

Οι συντελεστές μόχλευσης στις 31Δεκεμβρίου 2008 και 2007 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 
 

31/12/2008 31/12/2007
Σύνολο δανεισμού 48.967 55.022
Μείον:Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 385 327
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  
Καθαρός δανεισμός 48.582 54.695
Ίδια κεφάλαια 52.051 55.066
    
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 100.633 109.761
Συντελεστής μόχλευσης 48,28% 49,83%  
 

3.1.6.     Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Καυσίμων 
 Η Εταιρεία, καθώς και το σύνολο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον 

ναυτιλιακό κλάδο, επηρεάζονται σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των 
καυσίμων. Επισημαίνεται ότι το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών είναι 
το σημαντικότερο λειτουργικό κόστος, αντιπροσωπεύει δε για τη χρήση 2008 το 50% 
περίπου των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας.  

   Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης 
καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή των τιμών των καυσίμων κατά Ευρώ 
10 ανά μετρικό τόνο σε ετήσια βάση. 

 
Αύξηση/(μείωση)     

της τιμής
Επίδραση στα 

κέρδη προ φόρων 
Επίδραση στη 
καθαρή θέση

+/- €10 / μετρικό τόνο -/+ 480 -/+ 467
  

 
Για την αντιστάθμιση μέρους του παραπάνω κινδύνου η Εταιρεία μέσω της 
διαχειρίστριας εταιρείας SUPERFAST FERRIES S.A. έχει συνάψει συμβόλαια (swaps) 
αντιστάθμισης κινδύνου για το κόστος του πετρελαίου λήξεως μέχρι τον Μάρτιο 2009 
που αντιπροσωπεύει ποσοστό 25,64% περίπου των αναγκών της Εταιρείας σε ετήσια 
βάση.  
 

3.1.7.     Ανταγωνισμός  
      Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε γραμμές όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.   
 Παρατίθεται πίνακας στον οποίο περιέχονται οι γραμμές με έντονο ανταγωνισμό στις 

οποίες δραστηριοποιήθηκε η εταιρεία το 2008 καθώς και οι σπουδαιότεροι 
ανταγωνιστές. 

 
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Πάτρα - Ανκώνα Minoan Lines / Anek Lines
Πάτρα - Μπάρι Agoudimos Lines / Endeavor Lines / Ventouris Ferries 
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3.2.    Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζεται από τις δημοσιευμένες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού. 
 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς 
για τα δε χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης. 
 
Η ονομαστική αξία των εμπορικών απαιτήσεων μετά τις προβλέψεις που τις αφορούν 
προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους. 

 
4. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών 
4.1. Διεταιρικές συναλλαγές 

α)  Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις ανάθεσης πώλησης και διαχείρισης εισιτηρίων  με 
την Κοινοπραξία SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC & ΣΙΑ και την Διαχειρίστρια 
SUPERFAST FERRIES αντίστοιχα, για το πλοίο SUPERFAST ΧΙ και είναι υπεύθυνες 
για τα έσοδα και τα κοινά έξοδα πλοίων, που εκτελούν πλόες εξωτερικού.  

 
 Οι ανωτέρω εταιρείες ενοποιούνται πλήρως στον Όμιλο ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 

 
         β) Η ATTICA PREMIUM Α.Ε., θυγατρική κατά 100% της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, 

είναι βάσει συμφωνητικού πράκτορας πωλήσεων εισιτηρίων, για την SUPERFAST 
ENDEKA INC. 

 
Η τιμολόγηση των συναλλαγών της εταιρείας ATTICA PREMIUM A.E. με την εταιρεία 
έγινε με όρους αγοράς. 
 
Τα διεταιρικά υπόλοιπα την 31/12/2008 της εταιρείας με τις άλλες εταιρείες του Ομίλου 
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
SUPERFAST ENDEKA INC. 41.130

SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC. 41.130

SUPERFAST FERRIES S.A. 31.557

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ. & ΣΙΑ 48.258

ΣΥΝΟΛΟ 89.388 72.687

 
4.1.1. Διεταιρικές    συναλλαγές   με   τις  άλλες   εταιρείες   του   Ομίλου   MARFIN   
              INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 
από προς

ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 24 160
SINGULARLOGIC INTEGRATOR A.E. 3 2

0 27 162
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4.1.2. Διεταιρικές συναλλαγές με τον Όμιλο MARFIN POPULAR BANK   
 

 

31η 
Δεκεμβρίου 

2008 

  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 127 
  

 

4.2.     Συμμετοχές  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της ATTICA A.E.  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο  Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών  
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ Πέτρος Μ. Βέττας – Πρόεδρος, Σπυρίδων Χ. 
Πασχάλης – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Β. Κριτικός – Γραμματέας, Νικόλαος Ι. Ταπίρης – 
Ταμίας, συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών του Ομίλου ATTICA 
A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στον οποίο ενοποιείται και η εταιρεία. 

 

4.3.  Εγγυήσεις 
Η μητρική εταιρεία έχει δώσει εγγυήσεις προς τις δανείστριες τράπεζες για την 
αποληρωμή του δανείου του πλοίου SUPERFAST XI ύψους € 80,16 εκατ.  

 
4.4. Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

Δεν έχουν καταβληθεί για τη χρήση 2008 αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.  
Λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία έχει συνάψει τη σύμβαση διαχείρισης με την 
SUPERFAST FERRIES S.A. δεν έχει προσωπικό αλλά στο τέλος κάθε μήνα 
επιμερίζονται από την διαχειρίστρια τα έξοδα που της αναλογούν. 
 

5.  Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων  
5.1.    Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων 

Η Εταιρεία έχει επιλέξει η πληροφόρηση κατά τομέα να πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τον επιχειρηματικό τομέα. 
 
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης για την εταιρεία είναι ο επιχειρηματικός, 
διαχωρίζοντας τα έσοδα που αποκομίζει σε έσοδα από ναύλους και έσοδα από 
πωλήσεις επί των πλοίων. 

 
Η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική Θάλασσα. Ως αποτέλεσμα το σύνολο 
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αλλά και εσόδων και εξόδων της, αφορά τη 
λειτουργία στη συγκεκριμένη και μόνο γεωγραφική περιοχή με το πλοίο SUPERFAST 
XI. 

 

Εποχικότητα Δραστηριοτήτων 
Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με υψηλότερη  κίνηση 
τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη για τους μήνες Νοέμβριο έως 
Φεβρουάριο.  Αντίθετα, η εμπορευματική κίνηση εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα. 

 
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την περίοδο 1/1 
– 31/12/08 και και 1/1-31/12/07 έχουν ως εξής : 
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Επιχειρηματικός Τομέας
Έσοδα από 
ναύλους

Έσοδα από 
πωλήσεις επί 
των πλοίων

Μη 
κατανεμηθέντα Σύνολο

Έσοδα 
από 

ναύλους

Έσοδα 
από 

πωλήσεις 

Μη 
κατανεμηθέντα Σύνολο

 
Έσοδα 31.041 4.825 35.866 29.076 5.113 34.189
Μικτά κέρδη 5.637 5.637 8.292 8.292
Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -1.389 -1.389 -3.228 -3.228
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,   
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων  3.524 3.524 6.700 6.700
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων -669 -669 611 611
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους -685 -685 599 599

 
Στοιχεία ενεργητικού 137.074 137.074 137.896 137.896
Υποχρεώσεις 85.022 85.022 82.830 82.830
Προσθήκες ενσώματων και ασώματων 1.228 1.228 0 0
 

1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007

 
 

5.2. Κόστος Πωληθέντων – Έξοδα Διοίκησης – Έξοδα Διάθεσης 
Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων.  Επίσης στον ίδιο 
πίνακα εμφανίζονται τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης τα οποία προέρχονται κατά κύριο 
λόγο από τον επιμερισμό των εξόδων από την διαχειρίστρια SUPERFAST FERRIES 
S.A. και από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ. 
 
 

 

 

Κόστος 
Πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης

Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο
Κόστος 

Πωληθέντων
Έξοδα 

διοίκησης
Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο

Συνταξιοδοτικές παροχές 0 17 17
Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους 4.042 1.481 5.523 4.063 1.087 5.151
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 1.333 1.333 1.434 1.434
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 2.754 23 2.777 2.780 32 2.812
Αποσβέσεις ασώματων παγίων 27 27 49 49
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 69 69 39 39
Παροχές τρίτων 42 42 22 22
Έξοδα τηλεπικοινωνιών 38 38 96 96
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 168 168 97 97
Φόροι και τέλη 0 30 30
Καύσιμα - Λιπαντικά 18.227 18.227 13.210 13.210
Ασφάλιστρα 295 1 296 281 2 283
Έπισκευές και συντηρήσεις 1.258 104 1.362 2.052 108 2.160
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 689 689 423 423
Προμήθειες πωλήσεων 2.169 2.169 2.183 2.183
Έξοδα λιμένων 1.894 1.894 1.898 1.898
Λοιπά έξοδα 151 151 268 175 443
Δωρεές 1 1 0
Έξοδα μεταφοράς 9 9 4 4
Αναλώσιμα 426 9 435 0
Σύνολο 30.229 2.122 2.858 35.210 25.718 1.852 2.781 30.350

 

31/12/2008 31/12/07

 
Η επίδραση της μεταβολής της τιμής των ναυτιλιακών καυσίμων στα αποτελέσματα της 
εταιρείας όσο και ο τρόπος αντιμετώπισης του κινδύνου αυτού εμφανίζεται στη 
παράγραφο 3.1.6. 
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5.3. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης           

Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση για τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ανά κατηγορία 
εσόδου όπως αυτά εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που 
έληξε 31/12  2008 και 2007. 

 
 

31/12/2008 31/12/2007
Έσοδα από Επιδοτήσεις 4 69
Αποζημιώσεις 11
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις 48 110
Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 63 179

 

 

 
 
 

5.4. Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 
 
      Στο λογαριασμό «Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα» περιλαμβάνει τις  
            παρακάτω κατηγορίες. 

 
31/12/2008 31/12/2007

Εύλογη αξία παραγώγων
Παράγωγα:
 - Αντιστάθμιση ταμιακών ροών (αντιστάθμιση μεταβολών επιτοκίου) 595 -482

- Aποτέλεσμα από παράγωγα που δεν θεωρούνται αντισταθμίσεις 295

Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 1.168 32

Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές -756 -554

Σύνολο λοιπών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 1.006 -709

 

 
 Η εταιρεία έχει αντισταθμίσει τον κίνδυνο του επιτοκίου (βλ. Παρ. 3.1.4). 

 
  

 Συναλλαγματικές διαφορές 
Οι συναλλαγματικές διαφορές δημιουργήθηκαν από την αποτίμηση, την 31/12/2008, 
των υπολοίπων των διαθεσίμων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο 
νόμισμα.  
 

5.5.     Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 

 

31/12/2008 31/12/2007

Tόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 2.535 2.720

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

10 0

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών 0 0

Λοιποί τόκοι έξοδα 17 13

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 2.563 2.733

ΟΜΙΛΟΣ
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5.6.     Χρηματοοικονομικά έσοδα 
 

 

 31/12/2008 31/12/2007

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 167 214

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 167 214

 

 

 
5.7. Φόροι εισοδήματος 

Η φορολόγηση των κερδών της εταιρείας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και για το λόγο 
αυτό πιστεύουμε ότι η παρακάτω ανάλυση δίνει μια καλύτερη απεικόνιση των φόρων. 
 
 

31/12/2008 31/12/2007
Φόρος διανομής κερδών 0 2
Φόρος Ν. 27/75 16 10
Σύνολο 16 12

 

 
 

 
Η σύγκριση των ετήσιων συντελεστών φορολόγησης δεν είναι δυνατή, διότι ο φόρος 
εισοδήματος εξαρτάται από το ύψος των μη ναυτιλιακών κερδών. Η εταιρεία 
χρησιμοποιεί διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης από εκείνους που ορίζει η 
φορολογική νομοθεσία. Η διαφοροποίηση αυτή δεν δημιουργεί αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση λόγω του γεγονότος ότι οι σπουδαιότερες εταιρίες 
του ομίλου είναι αμιγώς ναυτιλιακές εταιρίες. 

 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2006.  
Συγκεκριμένα για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2006 προέκυψαν διαφορές 
φορολογικού ελέγχου ύψους € 19 χιλ. έναντι των οποίων είχε σχηματιστεί πρόβλεψη για 
την εν λόγω χρήση, ύψους € 25 χιλ. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για 
ανέλεγκτες χρήσεις € 31 χιλ. και αφορά το εγκαταστημένο στην Ελλάδα βάσει του Ν. 
2190/20 υποκατάστημά της.   
 

5.8.       Ενσώματα πάγια 
Επί του πλοίου της Εταιρείας έχει εγγραφεί κοινή υποθήκη με το πλοίο SUPERFAST 
XII αξίας Ευρώ 213 εκατ.  περίπου για εξασφάλιση των μακροπρόθεσμων δανειακών 
υποχρεώσεων. 
 

Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης της αξίας του πλοίου. Η απόσβεση η οποία 
καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα για τη χρήση 2008 είναι € 2.804 χιλ. έναντι € 2.861 
χιλ. της χρήσης 2007. 
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ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Πλοία
Λογιστική Αξία την 1/1/2007 103.407
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -12.433

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2007 90.974

Προσθήκες 6

Πωλήσεις /αποσύρσεις  
Αναταξινομήσεις  
Αποσβέσεις περιόδου -2.780
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων  
Λογιστική Αξία την 31/12/2007 103.414
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -15.213

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2007 88.201

Λογιστική Αξία την 1/1/2008 103.414
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -15.213

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2008 88.201

Προσθήκες 1.228

Πωλήσεις /αποσύρσεις  
Αποσβέσεις περιόδου -2.754
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων  
Λογιστική Αξία την 31/12/2008 104.642
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -17.967

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2008 86.675
 

 
 
5.9. Αποθέματα 

Ο λογαριασμός «Αποθέματα» περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες: 
 

 

31/12/2008 31/12/2007

Εμπορεύματα 113 135
Πρώτες Ύλες και λοιπά αναλώσιμα 161 176
Καύσιμα και λιπαντικά 205 299

Καθαρή Λογιστική Αξία 479 611

  
Για τα παραπάνω αποθέματα δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης. 

 

5.10.    Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
Ο λογαριασμός «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 

31/12/2008 31/12/2007

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 0 0

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 0 0

Προκαταβολές σε προμηθευτές 78 332

Σύνολα 78 332
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Η πιστωτική πολιτική της Εταιρείας είναι ίδια με αυτήν που εφαρμόζει ο Όμιλος 
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και έχει ως εξής: 
 

α) Τα εισιτήρια επιβατών και Ι.Χ. οχημάτων εξοφλούνται εντός 1.5 μήνα από τους 
πράκτορες του εξωτερικού και εντός 2 μηνών από τους πράκτορες του 
εσωτερικού. 
 

 

β) Τα εισιτήρια φορτηγών αυτοκινήτων εξοφλούνται εντός 1.5 μήνα από τους 
πράκτορες του εξωτερικού και εντός 3.5 μηνών από τους πράκτορες του 
εσωτερικού από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών. 

 
5.11. Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

Ο λογαριασμός «Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» περιλαμβάνει τις  
παρακάτω κατηγορίες. 

31/12/2008 31/12/2007

Χρεώστες Διάφοροι 2

Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές 3 3

Λοιπές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 48.289 47.544

Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό 10

Προπληρωθέντα έξοδα 1.122 143

Λοιπές Απαιτήσεις 34 34

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 49.458 47.725

  
 

5.12. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 
Ο λογαριασμός «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 
 
 
 

31/12/2008 31/12/2007

Μετρητά στο ταμείο 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 384 123

Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις 0 203

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 385 327

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 385 327
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο νόμισμα
Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 385 327
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Για τους κινδύνους που αφορούν τα  ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο 
νόμισμα βλ. παρ. 3.1.1.  
Για την ανάλυση του κινδύνου ρευστότητας βλ. παρ. 3.1.3. 
Η Εταιρεία κατέβαλε εντός της παρούσας περιόδου το ποσό των € 5.587 χιλ. για 
την εξόφληση των δόσεων των δανείων των πλοίων του Ομίλου. 

  
    Δεν υφίσταται λόγος αποτίμησης των διαθεσίμων στην εύλογη αξία. 

 
 

5.13.      Μετοχικό Κεφάλαιο – Αποθεματικά 
α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται την 31/12/2008 στο ποσό των € 24.734 χιλ. 
διαιρούμενο σε 4.619 μετοχές. 

 
Αριθμός 
μετοχών

Ονομαστική 
αξία

Σύνολο

Υπόλοιπα την 01/01/2007 4.619 5,35 24.734
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 31/12/2007 4.619 5,35 24.734
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο   
Έκδοση Νέων Μετοχών  

-Κοινές  
-Προνομιούχες  

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου  
Aύξηση/(μείωση) δικαιωμάτων μειοψηφίας από εξαγορά 
ποσοστού θυγατρικών

  

Υπόλοιπα την 31/12/2008 4.619 5,35 24.734

 
 

 
β) Αποθεματικά  

 
Αποθεματικά 
εύλογης αξίας 
από αποτίμηση 
χρημ/κών 
μέσων

Λοιπά 
αποθεματικά

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2007 29.154 29.154
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον -1.028 -1.028
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδη /(ζημιές) μεταφερόμενα στα ίδια κεφάλαια 562
Αναβαλλόμενος Φόρος
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον 
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2007 562 28.126 28.126

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2008 562 28.126 28.688
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον  599 599
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδη /(ζημιές) μεταφερόμενα στα ίδια κεφάλαια -1.284 -1.284
Αναβαλλόμενος Φόρος  
Παραχώρηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών στο προσωπικό
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2008 -721 28.725 28.003
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5.14.      Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 

Ανάλυση υπολοίπων μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. 
 
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2008 31/12/2007
Δάνεια με εξασφαλίσεις 48.967 55.021
Μείον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη 
χρήση

-5.587 -5.587

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 43.380 49.434

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2008 31/12/2007
Πλέον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη 
χρήση

5.587 5.587

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 5.587 5.587

 

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2008
Δάνεια με 

εξασφαλίσεις
Δανειακές 
Υποχρεώσεις

Εως 1 έτους 5.587 5.587
Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 22.348 22.348
Άνω των 5 ετών 21.032 21.032

48.967 48.967

  

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2007
Δάνεια με 

εξασφαλίσεις
Δανειακές 
Υποχρεώσεις

Εως 1 έτους 5.587 5.587
Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 22.348 22.348
Άνω των 5 ετών 27.086 27.086

55.021 55.021

31/12/2008
€

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 3,85%
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις -

31/12/2007
€

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5,56%
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις -
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Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις που 
πλησιάζουν στη λήξη τους και εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή 
τους. 
Το ύψος των λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσματα της παρούσας περιόδου ανέρχεται στο ποσό των € 168 χιλ. 

 
 

5.15. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  

Oνομαστική 
αξία

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Oνομαστική 

αξία
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
διακρατούμενα για εμπορικούς σκοκούς

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου - Αντιστάθμιση 
ταμειακών ροών

49.434 0 388 55.022 562 0

Συνναλαγματικές διαφορές  - Αντιστάθμιση 
ταμειακών ροών

0 0 0 0 140 0

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 49.434 0 388 55.022 702 0

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
(μακροπρόθεσμες απαιτήσεις / υποχρεώσεις) 

49.434 0 388 55.022 702 0

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
(βραχυπρόθεσμες  απαιτήσεις / υποχρεώσεις) 

0 0 0 0 0 0

49.434 0 388 55.022 702 0

31/12/2008 31/12/2007

 
 

5.16. Προμηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις 
Ο λογαριασμός «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 

 31/12/2008 31/12/2007

Προμηθευτές 1.530 1.729

Σύνολο 1.530 1.729

 
 

 

5.17.      Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 
Ο λογαριασμός «Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι» περιλαμβάνει τις παρακάτω 
κατηγορίες. 

 

 31/12/2008 31/12/2007

Πρόβλεψη για έξοδο φόρου από ανέλεγκτες χρήσεις 31 50

Σύνολο 31 50
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5.18. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Ο λογαριασμός «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 

 

 31/12/2008 31/12/2007

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 31.589 24.193

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 174 137

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους 43 47

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 167 162

Δεδουλευμένα έξοδα 2.134 1.484

Λοιπές υποχρεώσεις 0 5

Σύνολο 34.106 26.029

 
6.        Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
     α) Εμπράγματα βάρη 

Όπως αναφέρεται και στη παράγραφο 5.8 επί των πλοίων SUPERFAST XI 
και SUPERFAST XII έχει εγγραφεί υποθήκη αξίας € 213 εκατ. για 
εξασφάλιση των ενυπόθηκων δανείων. 
 
β) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 εκκρεμούν αγωγές έναντι της Εταιρείας που 
αφορούν εργατικά, αστικά, ναυτιλιακά θέματα τα οποία αναμένεται ότι δεν θα 
έχουν σημαντική επίδραση στον Όμιλο καθώς η πλειοψηφία των υποθέσεων 
αυτών καλύπτεται από ασφαλιστικές εταιρείες.  
γ) Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις (βλ. παρ. 5.7 «Φόρος Εισοδήματος») 
δ) Δοθείσες Εγγυήσεις   
Δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις.  
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7.       Παρουσίαση και επεξήγηση της ανακατάταξης κονδυλίων της  
              περιόδου  1/1-31/12/2007  

Έγινε ανακατάταξη σε κονδύλια του δημοσιευμένου Ισολογισμού της 
31/12/2007 καθώς και των Αποτελεσμάτων της περιόδου 1/1-31/12/2007, 
ώστε να είναι συγκρίσιμα με αυτά της περιόδου 1/1-31/12/2008.  Από την 
ανακατάταξη αυτή δεν προέκυψε κάποια διαφορά στα σύνολα του 
Ενεργητικού, της Καθαρής Θέσης και των Υποχρεώσεων.  

 

Επίσης, δεν προέκυψε κάποια διαφορά στα βασικά μεγέθη των 
αποτελεσμάτων της περιόδου 1/1-31/12/2007, ήτοι στον κύκλο εργασιών, 
στα Μικτά κέρδη, στα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), στα κέρδη / 
(ζημιές) προ φόρων και στα κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας. 
Αναλυτικά: 

1. Τα “Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία” της 31/12/2007 € 
702 χιλ. παρουσιάζονται την 31/12/2008 ως “Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία” ως “Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 
Στοιχεία”. 

2. Οι “Απαιτήσεις από φόρους-τέλη”, € 3 χιλ., οι “Λοιπές απαιτήσεις”, € 36 
χιλ., τα “Έξοδα επόμενων χρήσεων”, € 143 χιλ. και οι “Απαιτήσεις από 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις”, € 47.543 χιλ. της 31/12/2007, 
παρουσιάστηκαν την 31/12/2008 ως “Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού”, € 47.725 χιλ. 

3. Τα “Αποθεματικά” και τα “κέρδη εις νέο” της 31/12/2007 παρουσιάζονται 
την 31/12/2008 σε μεγαλύτερη ανάλυση. Δηλαδή, “Αποθεματικά εύλογης 
αξίας” € 562 χιλ., “Λοιπά αποθεματικά” € 28.126 χιλ και “κέρδη εις νέο”  
 € 1.645 χιλ.  

4. Τα “Ενυπόθηκα δάνεια”, € 43.380 χιλ. της 31/12/2007 παρουσιάζονται 
την 31/12/2008 ως “Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις”, € 
43,380 χιλ. 

5. Οι “Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση”, € 
5.587 χιλ. της 31/12/2007, παρουσιάζονται την 31/12/2008 ως 
“Βραχυπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις” € 5.587 χιλ. 

6. Τα στοιχεία “Φόροι- τέλη πληρωτέα”, € 47 χιλ., τα “Έξοδα χρήσης 
δουλευμένα”, € 1.485 χιλ., οι “Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις”, € 24.193 χιλ. και “Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές” € 304 
χιλ. της 31/12/2007 παρουσιάζεται την 31/12/2008  ως “Λοιπές 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις”, € 26.029 χιλ.  

7. Από το στοιχείο “Έξοδα χρήσης δουλευμένα” το ποσό € 50 χιλ. της 
31/12/2007 παρουσιάζεται την 31/12/2008 ως “Φόροι εισοδήματος 
πληρωτέοι”, € 50 χιλ. 

8. Οι “Συναλλαγματικές διαφορές”, - € 522 χιλ. και από το στοιχείο 
“Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα” το ποσό - € 187 χιλ., που αφορά 
hedging, της 31/12/2007 παρουσιάζονται την 31/12/2008 ως “Λοιπά 
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα”, - € 709 χιλ.  
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8.           Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμμετάσχει  για 
λόγους καλύτερης οργάνωσης των πωλήσεων του Ομίλου ATTICA A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ μια νέα κοινοπραξία η οποία θα αντικαταστήσει τις δύο που 
υπήρχαν, με το όνομα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
& ΣΙΑ στην οποία συμμετέχουν όλα τα πλοία του Ομίλου ανεξάρτητα εάν 
εκτελούν πλόες εσωτερικού ή εξωτερικού. 

 
9.           Προτεινόμενο Μέρισμα 

Η Διοίκηση της εταιρίας απεφάσισε να μη διανείμει μέρισμα από κέρδη της 
χρήσης 2008. 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009  
 
 

 
                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                              Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

                                                                                                                                          ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

               ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ                            ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ 
                       Α.Δ.Τ.  ΑΕ 024063                        Α.Δ.Τ.  ΑΒ 215327                                                 Α.Δ.Τ. Ν 255869 

                        Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ΤΑΞΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


