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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
«ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31
ης 

Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 

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

μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

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

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

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

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

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

τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β'/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

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

σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες 

από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση 

της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

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

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση 

που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 

4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Ζαφείρης Παναγιώτης  

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 35571 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ATTICA FERRIES 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016 

 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. παρουσιάζει µε την παρούσα έκθεση 

στους μετόχους, τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2016. Η παρούσα έκθεση του Δ.Σ. 

συντάχθηκε σύµφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.  

 

Στη χρήση 2016 η Εταιρία δραστηριοποιήθηκε στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με το υπερσύγχρονο πλοίο  Blue 

Star Delos.  

 

Η Εταιρία μας είναι 100% θυγατρική εταιρία της Attica Α.Ε. Συμμετοχών ( Attica Group) και τα αποτελέσματά 

της ενοποιούνται στον Όμιλο Attica με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας προέρχεται από τη μεταφορά επιβατών, Ι.Χ. οχημάτων και φορτηγών 

οχημάτων.  

 

Οικονομικά αποτελέσματα 

 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στη χρήση 2016  ανήλθε σε Ευρώ 28,92 εκατ. (Ευρώ 28,85 εκατ. στη χρήση 

2015) και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων έφθασαν τα Ευρώ 10,42 

εκατ. (Ευρώ 10,43 εκατ. στη χρήση 2015). 

 

Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε Ευρώ 2,51 εκατ. (Ευρώ 2,95 εκατ. στη χρήση 2015) και τα έξοδα διάθεσης 

σε Ευρώ 2,13 εκατ. (Ευρώ 2,18 εκατ. στη χρήση 2015). 

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της χρήσης έφθασαν τα Ευρώ 1,57 εκατ. (Ευρώ 1,97 εκατ. στη χρήση 2015). 

 

Τα κέρδη χρήσης 2016 μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 8,87 εκατ. (Ευρώ 8,47 εκατ. στη χρήση 2015). 

 

Η Διοίκηση της εταιρίας απεφάσισε να διανείμει μέρισμα ύψους € 311 ανά μετοχή ήτοι Ευρώ 3.110 χιλ.  

 

Στοιχεία Ισολογισμού και ταμειακών ροών   

 

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρίας περιλαμβάνουν το πλοίο Blue Star Delos.   
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Στα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού οι σημαντικότεροι λογαριασμοί αφορούν «Πελάτες και λοιπές 

εμπορικές απαιτήσεις» Ευρώ 0,60 εκατ. (Ευρώ 0,66 εκατ. στη χρήση 2015), «Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία 

ενεργητικού» Ευρώ 12,23 εκατ. (Ευρώ 8,33 εκατ. στη χρήση 2015) και ταμειακά διαθέσιμα Ευρώ 0,41 εκατ. 

(Ευρώ 0,69 εκατ. στη χρήση 2015).      

 

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας ανέρχονται σε Ευρώ 15,94 εκατ. (Ευρώ 7,09 εκατ. στη χρήση 2015).  
 

Οι  μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται σε Ευρώ 30,83 εκατ. (Ευρώ 32,97 εκατ. στη χρήση 

2015) και οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,50 εκατ. (Ευρώ 6,74 εκατ. στη 

χρήση 2015).  

 

Στις  λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρίας στη χρήση 2016 εμφανίζονται  εισροές Ευρώ 7,10 εκατ. (Ευρώ 

2,35 εκατ. στη χρήση 2015). 

   

Στις επενδυτικές δραστηριότητες εμφανίζονται τόκοι εισπραχθέντες Ευρώ 15 χιλ. (Ευρώ 10 χιλ. στη χρήση 

2015) ενώ στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται Ευρώ 7,39 εκατ. από πληρωθέντα δάνεια 

(Ευρώ 1,76 εκατ. στη χρήση 2015).    

 

Σημαντικά γεγονότα  

  

Την 25η Ιανουαρίου 2016 συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας εγκρίθηκε και αποφασίστηκε 

ομόφωνα η αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τέσσερα (4) σε επτά (7) 

σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας. Επίσης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τα ακόλουθα μέλη τα 

οποία συγκρότησαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ως ακολούθως: κ. Κυριάκος Μάγειρας, κ. 

Σπυρίδων Πασχάλης, κ. Παναγιώτης Δικαίος, κ. Νικόλαος Ταπίρης, κ. Διονύσης Θεοδωράτος, κ. Ηρακλής 

Σιμιτσιδέλλης, κ. Θωμάς Οικονόμου. 

 

Την 25η Ιανουαρίου 2016 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και αποφάσισε τη συγκρότηση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ειδικότερα εκλέχτηκαν οι κ.κ.  Κυριάκος Μάγειρας - Πρόεδρος, 

Σπυρίδων Πασχάλης – Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Δικαίος – Μέλος, Νικόλαος Ταπίρης – Μέλος, 

Διονύσης Θεοδωράτος – Μέλος, Ηρακλής Σιμιτσιδέλλης – Μέλος, Θωμάς Οικονόμου – Μέλος.  

 

Την 31η Μαρτίου 2016 συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας εγκρίθηκε και αποφασίστηκε 

ομόφωνα η τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας και η μεταφορά της έδρας της Εταιρίας από το Δήμο 

Αθηναίων Αττικής στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού. 

 

Την 30η Ιουνίου 2016 συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας όπου εγκρίθηκαν οι ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 
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Προβλεπόμενη πορεία 

 

Εκτιμάται ότι η εξέλιξη της δραστηριότητας της Εταιρίας θα είναι ανάλογη εκείνης της χρήσης 2016. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τις δραστηριότητες της 

Εταιρίας: 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η Εταιρία παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων με 

αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας 

μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής της ικανότητας. 

 

 

Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων 

 

Η Εταιρία, όπως το σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό κλάδο, επηρεάζεται 

σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των καυσίμων. Επισημαίνεται ότι το κόστος των ναυτιλιακών 

καυσίμων και λιπαντικών είναι, με μεγάλη διαφορά, το σημαντικότερο λειτουργικό κόστος. 

 

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

 

Ο τραπεζικός δανεισμός υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. Συνεπώς η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε 

κίνδυνο επιτοκίου.  

 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρίας είναι το Ευρώ. Η Εταιρία επηρεάζεται από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

στο βαθμό που τα ναυτιλιακά καύσιμα που αγοράζει για τη λειτουργία των πλοίων της διαπραγματεύονται 

διεθνώς σε Δολάρια Η.Π.Α. 

 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρία, λόγω του μεγάλου αριθμού πελατών, εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο και για το λόγο αυτό έχει 

αναπτύξει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου, οι οποίες είναι όμοιες με αυτές των άλλων θυγατρικών εταιριών 

του Ομίλου Attica στον οποίο ενοποιείται, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών.  
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Πρόσθετοι κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα 

 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.6.2015 οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία ενώ 

ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στη κίνηση κεφαλαίων (capital controls) με απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών, οι οποίοι παραμένουν ακόμη σε ισχύ. 

 

Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα ενδέχεται να επιβαρύνει τους κάτωθι κινδύνους: 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ενδέχεται κάποιος αντισυμβαλλόμενος να μην είναι σε θέση 

να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της Έκθεσης δεν έχουν παρατηρηθεί 

περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων από πελάτες, πέραν της συνήθους συναλλακτικής πρακτικής της 

Εταιρίας.  

 

Προμηθευτές/ Λήψη αγαθών-υπηρεσιών από το εξωτερικό 

 

Οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων ενδέχεται να δημιουργήσουν καθυστερήσεις στην 

πληρωμή προμηθευτών ή γενικότερα να δυσχεράνουν την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Οι 

καθυστερήσεις οι οποίες σημειώθηκαν μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της Έκθεσης δεν είναι σημαντικές 

και οφείλονται στις χρονοβόρες διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Επισημαίνεται ότι η Εταιρία, λόγω των μακροχρόνιων συνεργασιών της, δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο 

πρόβλημα στη λήψη αγαθών – υπηρεσιών από τους προμηθευτές του εξωτερικού. 

 

Κίνδυνος Αγοράς 

 

Λόγω των capital controls, ενδέχεται να επηρεασθεί το μεταφορικό έργο της Εταιρίας, τόσο στη διακίνηση 

φορτηγών οχημάτων όσο και στη διακίνηση των επιβατών χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προκύψει κάποια 

σημαντική μεταβολή στο μεταφορικό έργο. 

 

Μη Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες  

 

Εργασιακά Θέματα 

 

Η Εταιρία στις 31.12.2016 απασχολούσε 75 άτομα  έναντι 69 ατόμων στη χρήση 2015. 

 

Σημείο αναφοράς για την Εταιρία παραμένει πάντα το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο αποτελεί τον κινητήριο 

μοχλό και τον εκφραστή του οράματός του. Σκοπός και δέσμευση της Διοίκησης είναι η δημιουργία ενός 

ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την εξέλιξη των 

εργαζομένων.  
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Τηρούμε Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας και διαθέτουμε σύστημα αξιολόγησης 

προσωπικού, το οποίο βελτιώνουμε συνεχώς. Προσφέρουμε ικανοποιητικές αμοιβές σε ένα δύσκολο 

οικονομικό περιβάλλον και παρέχουμε πρόσθετη ασφαλιστική νοσοκομειακή & εξω-νοσοκομειακή κάλυψη, 

για όλους τους εργαζόμενους μας στη ξηρά και τις οικογένειές τους. 

  

Εταιρική Υπευθυνότητα 

 

Η Διοίκηση προωθεί την έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας σε όλα τα επίπεδα της Εταιρίας. Η επιτυχία μας 

ως οργανισμού που αναπτύσσεται διαρκώς συνδέεται άμεσα με την προσέγγισή μας ως προς την υπεύθυνη 

λειτουργία, η οποία παραμένει προτεραιότητα, με την πεποίθηση ότι πρέπει να δημιουργούμε αξία, όχι μόνο 

για τους μετόχους μας, αλλά και για όλους τους Κοινωνικούς μας Εταίρους. 

 

Υιοθετούμε υπεύθυνες πολιτικές και πρακτικές σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής μας λειτουργίας και 

συνεργαζόμαστε αρμονικά με τους Κοινωνικούς μας Εταίρους, ώστε να διασφαλίσουμε τη δημιουργία 

αμοιβαίας μακροπρόθεσμης αξίας. 
 

Για τους Εργαζομένους, όπως προαναφερθήκαμε, καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον με κλίμα 

σεβασμού, ισότητας, ασφάλειας και αξιοκρατίας και προσφέρουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, 

ώστε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και εξέλιξης. 

 

Για την Κοινωνία, επιδιώκουμε την επιχειρηματική μας ανάπτυξη έχοντας κατά νου την ανάπτυξη της χώρας 

και των συνεργατών μας και την στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές 

μας, ώστε να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας της κοινωνίας. 

 

Για τους Πελάτες μας, προσπαθούμε διαρκώς να προστατεύουμε την ασφάλεια και υγεία τους και να τους 

προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή ταξιδιωτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και 

προσδοκίες τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. 
 

Για το Περιβάλλον, επιχειρούμε να ενσωματώνουμε αρχές βιώσιμης ανάπτυξης στις διαδικασίες μας και να 

εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά ορθές επιχειρηματικές πρακτικές, ώστε να περιορίζουμε, στο μέτρο του 

δυνατού, το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα πλοία Blue Star είναι 

πιστοποιημένα κατά το Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM) και εφαρμόζουν αυστηρά το 

σύνολο της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

 

Επισημαίνεται ότι η Εταιρία μας είναι 100% θυγατρική εταιρία της Attica Group. Περαιτέρω ανάλυση των Μη 

χρηματοοικονομικών Πληροφοριών περιλαμβάνεται στην έκθεση της μητρικής εταιρίας. 

 

Λοιπές πληροφορίες 

 

Η Εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα ούτε επένδυσε κεφάλαια στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο 

υποβολής της παρούσης έκθεσής μας που να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρίας. 
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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Από τα στοιχεία που αναλυτικά σας εκθέσαμε παραπάνω καθώς και από τις οικονομικές καταστάσεις που 

σας παρεδόθησαν για τη χρήση 2016, μπορείτε να διαμορφώσετε πλήρη εικόνα σε ότι αφορά τις εργασίες 

και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπό κρίση περίοδο και να αποφασίσετε την έγκριση 

των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. 

 

 

 

 

Ευχαριστώ, 

 

Αθήνα, 11 Απριλίου, 2017 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

  Σπυρίδων Πασχάλης 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την περίοδο που έληξε την 31/12/2013 

1.01-31.12.2016 1.01-31.12.2015  

Πωλήσεις 5.1 28.922 28.850

Κόστος πωληθέντων 5.2 -13.886 -13.292

Μικτό Κέρδος 15.036 15.558

Έξοδα διοίκησης 5.2 -2.508 -2.952

Έξοδα διάθεσης 5.2 -2.126 -2.183

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5.3 21 8

Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων
10.423 10.432

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 1 -6

Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.4 -1.571 -1.966

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.5 15 10  

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 8.869 8.470  

Φόρος εισοδήματος 5.6 - -

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους 8.869 8.470

Κατανεμημένα σε:

Μετόχους της εταιρείας 8.869 8.470

Κέρδη  / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-

βασικά (σε €)
886,9102 847,0371

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 8.869 8.470

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών 

προσωπικού
-23 -15

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών :

  - κέρδη / (ζημιές) τρέχουσας περιόδου - -

  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου - -

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου πρό 

φόρων
-23 -15

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των 

λοιπών συνολικών εσόδων
- -

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, καθαρά 

από φόρους
-23 -15

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 

μετά φόρων
8.846 8.455

Κατανεμημένα σε:

Μετόχους της εταιρείας 8.846 8.455

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - -

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Για την περίοδο που έληξε την 31/12 2016 και 2015

 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την περίοδο που έληξε την 31/12/2016 και 

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του 

Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια 5.7 59.447 61.327

Σύνολο 59.447 61.327

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Αποθέματα 5.8 178 125

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.9 599 661

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5.10 12.226 8.326

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.11 409 686

Σύνολο 13.412 9.798  

Σύνολο Ενεργητικού 72.859 71.125

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια  

Μετοχικό κεφάλαιο 5.12 100 100

Λοιπά αποθεματικά

Αποτελέσματα εις νέον 15.835 6.989

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 

μετόχους της Μητρικής
15.935 7.089

Δικαιώματα Μειοψηφίας - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15.935 7.089

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία
5.13 246 192

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.14 30.832 32.973

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 5.15 35 -

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.16 21.810 21.810

Σύνολο 52.923 54.975

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.17 865 795

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.14 1.498 6.738

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.18 1.638 1.528

Σύνολο 4.001 9.061

Σύνολο Υποχρεώσεων 56.924 64.036

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και 

Υποχρεώσεων
72.859 71.125

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και 2015

 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και 2015 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

 

 
Αριθμός 

Μετοχών

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κέρδη εις 

Νέον 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2016 10.000 100 6.989 7.089

Αποτέλεσμα χρήσης 8.869 8.869

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

 Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών: 

   - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου - - - -

   - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα - - - -

 Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών 

προσωπικού 
- - -23 -23

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και 

εξόδων για τη χρήση
- - 8.846 8.846

Mείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή 

μετρητών στους μετόχους
- - - -

Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - -

Υπόλοιπο την 31/12/2016 10.000 100 15.835 15.935

 
Αριθμός 

Μετοχών

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Κέρδη εις 

Νέον 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2015 10.000 100 -1.466 -1.366

Αποτέλεσμα χρήσης - - 8.471 8.471

 Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - -

 Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών: 

     κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου - - - -

     αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 

 Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών 

προσωπικού 
-15 -15

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και 

εξόδων για τη χρήση
- - 8.456 8.456

Mείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή 

μετρητών στους μετόχους
- - - -

Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - -

Υπόλοιπο την 31/12/2015 10.000 100 6.989 7.089

 

 

 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1/1 – 31/12/2016 και 2015 
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1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 8.869 8.470

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 1.880 1.880

Προβλέψεις 79 355

Συναλλαγματικές διαφορές -1 6

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 

δραστηριότητας -23 -11

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.565 1.959
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -52 156

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -3.867 -7.446  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 220 -1.219

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.569 -1.805

Καταβεβλημένοι φόροι -1 -1
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α) 7.100 2.344

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων - -

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων - -  

Τόκοι εισπραχθέντες 15 10
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές      δραστηριότητες 

(β) 15 10

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα - -

Δάνεια πληρωθέντα -7.393 -1.759

Εξοφλήσεις δανείων - -
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) -7.393 -1.759
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) -278 595

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 686 96

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 -5

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 409 686

Η παραπάνω Κατάσταση Ταμειακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015

 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και 2015 

 

 



         ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

______________________________________________________________________ 
 

 

ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674 Καλλιθέα, Αθήνα 
σελ.15  

 

 

 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Η εταιρεία ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. είναι αμιγώς Ναυτιλιακή Εταιρεία και ιδρύθηκε στις 

25.05.2011.   

 

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Καλλιθέα, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 17674. 

 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 75 άτομα για την 

εταιρεία, ενώ στις 31/12/2015 ήταν 69. 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 100 χιλ. και διαιρείται σε 10.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 10,00 έκαστη. 

   

Η εταιρεία ενοποιείται άμεσα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της  ATTICA AΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης. Η  ATTICA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενοποιείται άμεσα στις οικονομικές καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 

(άμεσα και έμμεσα) ανέρχεται σε 89,38%. 

 

 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016, 

εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 11 Απριλίου, 2017. 

 

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 1/1-31/12/2016 είναι 

ίδιες με αυτές που εφάρμοσε η Εταιρεία κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που 

έληξε την 31/12/2015 εκτός από τις αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες που ισχύουν από 1
η
 Ιανουαρίου 

2016.   

 

2.1.  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων  

 

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες της. Οι σχετικές λογιστικές 

πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις 

παρουσιαζόμενες περιόδους. 

 

Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις 

όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι 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". Ο όμιλος εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1 Ιανουαρίου 2005. 
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Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις αρχές του ιστορικού κόστους, 

της αυτοτέλειας των χρήσεων, της ομοιομορφίας της παρουσίασης, της σημαντικότητας των στοιχείων και 

της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων.   

 

Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιβάλλουσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην 

Ελλάδα και με βάση την εικόνα της ρευστότητας της Εταιρείας όπως αυτή απεικονίζεται στις οικονομικές 

καταστάσεις, οι σχετικοί κίνδυνοι, αβεβαιότητες αλλά και σχετικές δράσεις προς αντιμετώπισής τους 

αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 3. 

 

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 31/12/2016 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.  

 

Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της 

Εταιρείας και οι οποίες έχουν τη σημαντικότερη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι 

οι ακόλουθες: 

 

- οι ωφέλιμες ζωές και  οι 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. 

 

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. 

- τις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των επισφαλών απαιτήσεων. 

- Ενδεχόμενες ζημιές από εκκρεμοδικίες. 

 

Η Διοίκηση προέβη στις παραπάνω εκτιμήσεις με βάση τις γνώσεις και τις πληροφορίες που είχε μέχρι την 

έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31/12/2016. 
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2.2.  Ενσώματα Πάγια 

 

Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεώς τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και κάθε 

τυχόν σωρευμένη ζημιά απομείωσης. 

 

Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει τις δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με την απόκτηση του παγίου.  

 

Μεταγενέστερες δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται με σκοπό την αύξηση των αναμενόμενων εσόδων 

των πλοίων ή εκτεταμένες προσθήκες και βελτιώσεις,  θεωρούνται ξεχωριστό πάγιο και αποσβένονται σε 

5 έτη.  

 

Οι δαπάνες προσαρμογής των πλοίων με κανονισμούς ασφαλείας και ασφαλούς διαχείρισης θεωρούνται 

ξεχωριστό πάγιο και αποσβένονται σύμφωνα με την υπολειπόμενη ζωή του πλοίου.  

 

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. Κτίρια     60 έτη 

3. Λιμενικές εγκαταστάσεις   10 έτη 

4. Οχήματα         5 έτη 

5. Έπιπλα – Σκεύη      5 έτη 

6. 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. 

 

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 ζημιά 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 ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην 

επιχείρηση από την χρήση του πάγιου στοιχείου. 
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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 ταμειακών ροών.  

 

Οι ζημιές 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 της μέσης μηνιαίας σταθμισμένης τιμής αγοράς. 
 

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. 

Ζημιές απομείωσης καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να 

εισπράξει τα ποσά τα οποία του 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. 

 

2.6.  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. 

 

2.8.  Διανομή μερισμάτων 

 
Τα πληρωτέα μερίσματα εμφανίζονται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας όταν 

εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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2.9. Έσοδα 

 

Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται κατά κύριο λόγο από ναύλους επιβατών, ναύλους οχημάτων, από 

πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων. Επίσης, η Εταιρεία έχει έσοδα από τόκους. 

 

2.9.1.  Έσοδα από ναύλους επιβατών και οχημάτων 

 

Τα έσοδα από ναύλους αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης πραγματοποιήσει το ταξίδι. Οι κρατικές 
επιδοτήσεις άγονων γραμμών αναγνωρίζονται κατά την περίοδο που εκτελούνται και περιλαμβάνονται 
στον «κύκλο εργασιών».  
 

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 των δεδουλευμένων εσόδων προς τον ανάδοχο. 

 

Όλα τα παραπάνω έσοδα αναγνωρίζονται όταν η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

 

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. 

 

2.10.  Κρατικές Επιχορηγήσεις – Κρατική Υποστήριξη 

 

2.10.1. 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 να 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 που αφορούν περιουσιακά στοιχεία  απεικονίζονται ως έσοδο επόμενων 

χρήσεων και καταχωρούνται με συστηματική βάση στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 

παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

2.10.2. Επιχορηγήσεις που αφορούν αποτελέσματα 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με αποτελέσματα 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. 

 

2.11.  Λειτουργικοί τομείς 

 

Η Εταιρεία εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, ο 

καθορισμός των λειτουργικών τομέων βασίζεται στη «διοικητική προσέγγιση» και επιβάλλει η 

πληροφόρηση που γνωστοποιείται εξωτερικά να είναι αυτή που βασίζεται στην εσωτερική πληροφόρηση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνιστά τον κύριο λήπτη επιχειρηματικών αποφάσεων της.  
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Για τους σκοπούς παρουσίασης των λειτουργικών τομέων θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία 

δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για σκοπούς πληροφόρησης των τομέων, η Εταιρεία χρησιμοποίησε 

την γεωγραφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται . 

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις Ελληνικές Ακτοπλοϊκές Γραμμές. 

 

Τα πλοία της Εταιρείας εξυπηρετούν 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. 

 

2.12.  Έξοδα 

 
2.12.1. Χρηματοοικονομικά  έξοδα 

 

2.12.1.1. 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, οι τόκοι από τραπεζικούς 

λογαριασμούς υπεραναλήψεων, καθώς και τα έξοδα που τυχόν προκύπτουν από την παρούσα αξία των 

υποχρεώσεων αυτών. 

         β)  Η απόσβεση βοηθητικού κόστους που αναλήφθηκε για τη λήψη δανείων ανάλογα με τη 

διάρκεια του δανείου. 

         γ)  Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις που 

παρακολουθούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις». 

         δ) Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από λήψη δανείων σε ξένο νόμισμα εφ’ όσον 

αυτές θεωρούνται συμπληρωματικό ποσό του κόστους των τόκων. 

 

2.12.2. Παροχές στο προσωπικό 

 

2.12.2.1. Βραχυπρόθεσμες παροχές 

 

 Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 

σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν 

ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 

υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του 

ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση 

μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

 

2.12.2.2. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 

Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν εφάπαξ αποζημιώσεις συνταξιοδότησης, 

συντάξεις και άλλες παροχές που καταβάλλονται στους εργαζόμενους μετά την λήξη της απασχόλησης ως 

αντάλλαγμα της υπηρεσίας τους. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για παροχές συνταξιοδότησης αφορούν 

τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.  
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Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 

περίοδο που αφορά. Τα προγράμματα συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από την Εταιρεία 

χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω πληρωμών σε ασφαλιστικές εταιρείες ή σε κρατικά κοινωνικά 

ασφαλιστικά ιδρύματα. 

 

•           Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς Φορείς 

(π.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική υποχρέωση της 

Εταιρείας σε περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η 

υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία. Η 

πληρωτέα εισφορά από την Εταιρεία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως 

υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευμένες εισφορές 

αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. 

 

•           Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί 

απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης 

εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την 

υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, 

βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι τη συνταξιοδότηση του. 

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον 

την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (αποθεματικό από τις καταβολές στην 

ασφαλιστική εταιρία) και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία 

και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 

ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit 

credit method). Για την προεξόφληση της χρήσης 2016 το επιλεγμένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του 

iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις αρχές του ΔΛΠ 19, 

δηλαδή είναι βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα ως προς το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια σε σχέση 

με τις παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως και ενδεδειγμένο για μακροχρόνιες προβλέψεις. 

Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα 

έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. 

 

Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις 

συνημμένες απλές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και 

παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και 

τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή 

ζημιές, ακολουθείται το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19R, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις 

στη λογιστική των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων: 

-           την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική 

εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης, 

-           τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος στα 

αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής 

υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που 

χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, 

-           την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερα εκ των 

ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η 

τερματική παροχή, 

-           λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας. 
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2.12.3. Μισθώσεις 

 

2.12.3.1. 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 δεν παραμένει στην εταιρεία, τότε οι αποσβέσεις κατανέμονται 

στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του παγίου.  

 

2.12.3.2.  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 τη συνηθισμένη χρήση του μισθωμένου παγίου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τη χρήση 

κατά την οποία έληξε η μίσθωση. 

 

2.12.4.  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. 

 

2.12.5.  Περιοδική κατανομή 

 

2.12.5.1. Επιμερισμός των κοινών εσόδων και εξόδων 

 

Οι ενοποιούμενες στον Όμιλο κοινοπραξίες και διαχειρίστριες εταιρείες μεταφέρουν στις πλοιοκτήτριες 

Εταιρείες τα έξοδα και τα έσοδα που πραγματοποιούν για λογαριασμό τους.   

Σε περίπτωση όπου τα έσοδα και τα έξοδα δεν αφορούν συγκεκριμένες  πλοιοκτήτριες Εταιρείες αλλά 

είναι κοινά τότε αυτά μοιράζονται βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας του κάθε πλοίου. 
 

2.12.5.2. 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 με σκοπό τη σωστή κατανομή των εξόδων αυτών. 

 

2.13.  Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος   

 
Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο φορολογούνται τα κέρδη της Εταιρείας, 

διαχωρίζουμε τα κέρδη ανάλογα με την προέλευσή τους. 
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2.13.1. 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. 

 

2.13.2. Κέρδη από μη ναυτιλιακές δραστηριότητες 

 

Στην περίπτωση αυτή υπολογίζουμε το σύνολο των εσόδων από μη ναυτιλιακές δραστηριότητες καθώς 

και τα έξοδα που αφορούν τα παραπάνω έσοδα.  

 

Το ποσό των κερδών που προκύπτει από τον παραπάνω μερισμό και αφορά τα μη ναυτιλιακά  έσοδα, 

φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.  

 

2.14.  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. 

 

2.15. 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) Δάνεια τραπεζών 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος που είναι η πραγματική αξία του ληφθέντος ανταλλάγματος 

συμπεριλαμβανομένων και τυχόν σχετικών εξόδων. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος βάσει του αποτελεσματικού επιτοκίου. 
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γ) 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 αντιστάθμισης. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των πράξεων αντιστάθμισης, αυτές χαρακτηρίζονται ως αντιστάθμιση εύλογης αξίας ή 

ταμειακών ροών. Για τις αντισταθμίσεις εύλογης αξίας η αποτίμηση του μέσου αντιστάθμισης σε κάθε 

περίοδο αναφοράς αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ για τις αντισταθμίσεις ταμειακών ροών και στο 

βαθμό που κρίνονται αποτελεσματικές, η αποτίμηση του μέσου αντιστάθμισης σε κάθε περίοδο αναφοράς 

αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση και μεταφέρεται στα αποτελέσματα της περιόδου όπου το σχετικό 

χρηματοοικονομικό μέσο τακτοποιείται.  
 

2.16. 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 ζημιά 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. 

 

2.17. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 
 

2.17.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν  τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 

01/01/2016 ή μεταγενέστερα. 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) 

Τον Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

19 με τίτλο «Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων». Οι εν λόγω τροποποιήσεις 

έχουν εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων 

παροχών. Ο σκοπός των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν την λογιστική αντιμετώπιση για τις 

εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι 

εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.   

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) 

Τον Δεκέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 2010-

2012», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων αναφορικά με επτά θέματα και αποτελεί μέρος 

του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις 

εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: 

Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου 

ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: 

Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του 

ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 16 /ΔΛΠ 38: 

Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των σωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: 

Υπηρεσίες Βασικών Διευθυντικών Στελεχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις.   
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● Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των Αποκτήσεων Συμμετοχών σε Από 

Κοινού Λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016)  

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης 

συμμετοχής σε μία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά μία επιχείρηση και διευκρινίζουν τον 

κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις.   

● Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις αναφορικά με Αποδεκτές 

Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 

16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίον 

αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών 

ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των 

μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν 

είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση 

ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των 

μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.   

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, μία οικονομική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις 

επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις 

ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριμένων 

τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις.   

● Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ -  Κύκλος 2012-

2014», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται 

να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: 

Αλλαγές στις μεθόδους διάθεσης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρμογή των τροποποιήσεων του 

ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέμα 

τοπικής αγοράς, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.   

● Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1.  
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Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες 

απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις 

οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.   

 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας 

την Εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις 

απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των Προτύπων. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.   

  

2.17.2.  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από  την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 14. Σκοπός του 

ενδιάμεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών 

των οικονομικών οντοτήτων που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι 

που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή 

και την τιμολόγηση συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονομικών οντοτήτων.  

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναμονή 

της τελικής έκδοσης του Προτύπου. 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω 

Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων 

σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών 

(US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό 

μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, 

ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες 

γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο 

έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και 

ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
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 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο 

Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα 

ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά 

αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών 

Στοιχείων μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB 

ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων) 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιμετώπιση μίας 

αναγνωρισμένης ασυνέπειας μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και αυτών του ΔΛΠ 28, σχετικά με τον 

χειρισμό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της 

κοινοπραξίας του. Τον Δεκέμβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω 

τροποποιήσεων, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σχετικά με τον λογιστικό 

χειρισμό βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του 

έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 

εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής 

(«ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει 

πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση.  

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη 

Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς 

τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 
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Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, 

οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που 

προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

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

ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 

εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία 

δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον 

εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει 

να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η Εταιρεία θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής 

βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. 

Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό 

συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, 

η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των 

προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε 

συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών 

πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε 

συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και 

προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση 

της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Η 

Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε 

συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν 

λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω 

της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση 

Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 

επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να 

αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους 

τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή 

στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση 

του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»).  
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Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017 και 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-

2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο 

αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή 

των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση 

μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, και την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν 

λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει 

ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες 

κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε 

επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα 

πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια 

μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο 

πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία.  

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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. 
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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 η εταιρεία 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. Η Εταιρεία δεν κατέχει ταμειακά διαθέσιμα σε ξένο 

νόμισμα.  

 

Η Εταιρεία επηρεάζεται από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στο  βαθμό που τα ναυτιλιακά καύσιμα που 

αγοράζει για τη λειτουργία των πλοίων της διαπραγματεύονται διεθνώς σε Δολάρια Η.Π.Α. 

  

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 στον οποίο ενοποιείται. 

 

Σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από άλλες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, η έκθεση του 

της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο προκύπτει από αθέτηση του αντισυμβαλλόμενου σε μια μέγιστη 

έκθεση όμοια με αυτή του τρέχοντος λογαριασμού των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων. 
 

Η Εταιρεία έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριμένους όρους πιστωτικής πολιτικής για όλες τις 

κατηγορίες των πελατών του. 
 

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 

 

 

31/12/2016 31/12/2015

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο - -

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά 

ισοδύναμα
 409  686 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  599  661 

Σύνολο  1.008  1.347 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνου. 
 

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

αντισυμβαλλόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες.  

 

3.1.3. Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την 

ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης.  
 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής 

παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών. 

Παράλληλα, η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των 

υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των 

κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής του ικανότητας. 
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Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 749 749 5.990 24.842

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών - - -

Εμπορικές υποχρεώσεις 865 - - -

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 1.638 - - -

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις - - 21.810 -

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός - - - -

Σύνολο 3.252 749 27.800 24.842

 

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

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 879 5.859 8.794 24.179

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών - - - -

Εμπορικές υποχρεώσεις 795 - - -

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 1.527 - - -

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις - - 21.810 -

Παράγωγα χρημ/κά μέσα - - - -

Σύνολο 3.201 5.859 30.604 24.179

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2016

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2015

 

 

3.1.4.    Πρόσθετοι κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.6.2015 οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία ενώ 

ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στη κίνηση κεφαλαίων (capital controls) με απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20.7.2015 ενώ οι έλεγχοι στη κίνηση κεφαλαίων παραμένουν 

σε ισχύ.  

Την 14/8/2015 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής 

ενίσχυσης της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 

της συμφωνίας χρηματοδότησης, ενώ την 19/8/2015 υπεγράφη η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 

μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. 

 Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα ενδέχεται να επιβαρύνει τους κάτωθι κινδύνους: 

Κίνδυνος Αγοράς 

Λόγω των capital controls, ενδέχεται να επηρεασθεί το μεταφορικό έργο της Εταιρείας, τόσο στη διακίνηση 

φορτηγών οχημάτων όσο και στη διακίνηση των επιβατών χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προκύψει κάποια 

σημαντική μεταβολή στο σύνολο του μεταφορικού έργου.   

Πιστωτικός κίνδυνος 

Λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ενδέχεται κάποιος αντισυμβαλλόμενος να μην είναι σε 

θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.  

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών καταστάσεων δεν έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις 

αθέτησης υποχρεώσεων από πελάτες, πέραν της συνήθους συναλλακτικής πρακτικής της Εταιρείας.  
 

Η Διοίκηση της Εταιρείας αξιολογεί σε διαρκή βάση το συνεχώς εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον και 

προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό τη διασφάλιση των  συμφερόντων της Εταιρείας και την 

ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν στην οικονομική του κατάσταση. 
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3.1.5. Κίνδυνος Διακύμανσης Επιτοκίων 

 
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό 

της, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. (βλ. σημείωση 5.14). 

 

 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) -323  323 -397  397 

Καθαρή Θέση -323  323 -397  397 

Μεταβλητή Μεταβλητή

31/12/2016 31/12/2015

 

 

3.1.6. 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 την Εταιρεία 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.   

 

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 στην Κατάσταση Καθαρής Θέσης) 

μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα» μείον «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 

πώληση».  

Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στην 

Κατάσταση Καθαρής Θέσης συν τον καθαρό δανεισμό. Σκοπός της Εταιρείας είναι η βελτιστοποίηση των 

κεφαλαίων μέσω της σωστής διαχείρισης των πόρων της.  

 

Ο συντελεστής μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και στις 31 Δεκεμβρίου 2015 αντίστοιχα είχε ως εξής: 

 

31/12/2016 31/12/2015

Σύνολο δανεισμού 32.330 39.711

Μείον: Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 409 686

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση - -

Καθαρός δανεισμός 31.921 39.025

Ίδια κεφάλαια 15.935 7.089

 

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 47.856 46.114

Συντελεστής μόχλευσης 67% 85%
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3.1.7.     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 2016 το 46% περίπου του κόστους πωληθέντων 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% σε ετήσια βάση. 

 

Αύξηση/(μείωση)                

της τιμής

Επίδραση στα κέρδη 

προ φόρων 

Επίδραση στη 

καθαρή θέση

+/- 10% -/+ 619 -/+ 619

 
3.1.8.     Ανταγωνισμός  

 

Η Εταιρεία  δραστηριοποιείται σε γραμμές όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.   

 Παρατίθεται πίνακας ο οποίος περιέχει τη γραμμή με έντονο ανταγωνισμό στην οποία δραστηριοποιήθηκε 

η Εταιρεία το 2016 καθώς και οι σπουδαιότεροι ανταγωνιστές. 

 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Πειραιάς - Κυκλάδες Hellenic Seaways / Anek Lines / Aegean Speed Lines / Sea Jets

 

 

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. Η 

Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά μέσα ώστε να απαιτούνται τεχνικές αποτίμησης. 

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 

 

Η Εταιρεία για την καλύτερη οργάνωση των πωλήσεων της έχει συνάψει σύμβαση και συμμετέχει στην 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Ε & ΣΙΑ στην οποία συμμετέχουν και άλλες πλοιοκτήτριες του 

Ομίλου ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.   

 

H παραπάνω κοινοπραξία μεταφέρει στο τέλος κάθε μήνα τα έσοδα και τα έξοδα στην εταιρεία με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται διεταιρικές συναλλαγές οι οποίες σε επίπεδο Ομίλου ATTICA 

απαλείφονται. 

 

Η Εταιρεία την 31/12/2016 είχε απαίτηση από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES N.A.E. ύψους 

Ευρώ 11.475 χιλ. και υποχρέωση προς την ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ύψους Ευρώ 21.810 χιλ. 

από την απόκτηση στο αναπόσβεστο κόστος του πλοίου BLUE STAR DELOS. 
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4.1.1. Διαιτερικές συναλλαγές με εταιρείες του Ομίλου MARFIN INVESTMENT GROUP και του Ομίλου 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ        

Όμιλος Marfin 

Investment Group

Όμιλος Τράπεζας 

Πειραιώς

Έσοδα 1.235 -

Έξοδα 175 1.523

Απαιτήσεις 533 567

Υποχρεώσεις 3 32.400

31/12/2016

 
 

4.2.       Συμμετοχές  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 

στο  Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών  

 

Ο κ. Κυριάκος Μάγειρας (Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) συμμετέχει ως μη Εκτελεστικό Μέλος σε 

θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 

    

Ο κ. Σπυρίδων Πασχάλης του Χαραλάμπους (Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) είναι Μέλος 

Δ.Σ. στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, Μέλος Δ.Σ. του ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και Μέλος Δ.Σ. στην εταιρεία AFRICA MOROCCO LINKS. 

 

Ο κ. Ηρακλής Σιμιτσιδέλλης του Ιωάννη ( Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) είναι Μέλος Δ.Σ. στην εταιρεία AFRICA 

MOROCCO LINKS. 

 

Ο κ. Παναγιώτης Δικαίος του Γεωργίου, ο κ. Νικόλαος Ταπίρης του Ιωάννη, ο κ. Διονύσης Θεοδωράτος 

του Γερασίμου και ο κ. Θωμάς Οικονόμου του Βασιλείου (Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.) συμμετέχουν και σε 

άλλες εταιρείες του ομίλου ATTICA.  

 

5.  Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων  

 

5.1.       Λειτουργικοί Τομείς - Παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων 

 
Η Εταιρεία έχει επιλέξει η πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 

γεωγραφικό τομέα. 

 

Επειδή η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε αποκλειστικά στην Ελληνική ακτοπλοΐα από 5/9/2014, με την 

απόκτηση του Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου Blue Star Delos, ως επιχειρηματικός τομέας παρουσιάζεται μόνο ένας, 

αυτός της Ελληνικής ακτοπλοΐας. 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 Blue Star Delos. 

 

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 – 31/12/16 έχουν 

ως εξής : 
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 1/1-31/12/2016

Γεωγραφικός Τομέας
Eλληνική 

Ακτοπλοϊα

Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Έσοδα από ναύλους 27.678

Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων 1.244

Σύνολο κύκλου εργασιών 28.922

Λειτουργικά έξοδα -13.886

Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης -4.634

Άλλα έσοδα/ έξοδα 21

Λειτουργικά Αποτέλεσματα 10.423

Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -1.555

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων  12.303

Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων 8.869

Φόρος εισοδήματος -

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 8.869

Στοιχεία ενεργητικού 72.859

Υποχρεώσεις 56.924

 

 
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την περίοδο 1/1 – 31/12/15 έχουν 

ως εξής : 

 

 1/1-31/12/2015

Γεωγραφικός Τομέας
Eλληνική 

Ακτοπλοϊα

Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Έσοδα από ναύλους 27.512

Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων 1.338

Σύνολο κύκλου εργασιών 28.850

Λειτουργικά έξοδα -13.292

Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης -5.135

Άλλα έσοδα/ έξοδα 8

Λειτουργικά Αποτέλεσματα 10.432

Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -1.962

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων  12.312

Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων 8.470

Φόρος εισοδήματος -

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 8.470

Στοιχεία ενεργητικού 71.125

Υποχρεώσεις 64.035

 
5.2. Κόστος Πωληθέντων – Έξοδα Διοίκησης – Έξοδα Διάθεσης 

 

Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων των εξόδων διοίκησης και των εσόδων 

διάθεσης ανά κατηγορία εξόδου όπως αυτά εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 

που έληξε την 31/12/ 2016 και 31/12/2015. 
  



         ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

______________________________________________________________________ 
 

 

ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674 Καλλιθέα, Αθήνα 
σελ.36  

 

 

 

Κόστος 

Πωληθέντων

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

Κόστος 

Πωληθέντων

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

Συνταξιοδοτικές παροχές - 38 - 38 - 157 - 157

Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους 3.459 2.430 - 5.889 2.947 2.728 - 5.675

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 9 - - 9 84 - - 84

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 1.880 - - 1.880 1.880 - - 1.880

Αμοιβές και έξοδα τρίτων - 17 - 17 - 40 - 40

Παροχές τρίτων - 1 - 1 - - - -

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων - 6 - 6 - 3 - 3

Φόροι και τέλη - 9 - 9 - 9 - 9

Καύσιμα - Λιπαντικά 6.342 - - 6.342 6.318 - - 6.318

Ασφάλιστρα 267 1 - 268 255 1 - 256

Προβλέψεις - - 35 35 - - 191 191

Έπισκευές και συντηρήσεις 1.037 3 - 1.040 962 2 - 964

Έξοδα διαφήμισης και προώθησης - - 313 313 - - 259 259

Προμήθειες πωλήσεων - - 1.778 1.778 - - 1.733 1.733

Έξοδα λιμένων 688 - - 688 652 - - 652

Λοιπά έξοδα - 2 - 2 - 11 - 11

Έξοδα μεταφοράς - 1 - 1 - 1 - 1

Αναλώσιμα 204 - - 204 194 - - 194

Σύνολο 13.886 2.508 2.126 18.520 13.292 2.952 2.183 18.427

31/12/2016 31/12/2015

 

5.3. Λοιπά 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  2016 και 2015. 

 

31/12/2016 31/12/2015

Έσοδα από Επιδοτήσεις 9 -

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 5 6

Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις 7 2

Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 21 8

 

5.4. Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 

31/12/2016 31/12/2015

Tόκοι ομολογιακών δανείων 1.556 1.959

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης 

υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία

6 7

Λοιποί τόκοι έξοδα 9 -

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 1.571 1.966

 

5.5.  Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 
 31/12/2016 31/12/2015

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 15 10

Λοιποί τόκοι έσοδα - -

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 15 10

 

5.6. Φόροι εισοδήματος 
 

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 η Εταιρεία είναι αμιγώς ναυτιλιακή εταιρεία. 
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Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 
 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015  η  Εταιρεία υπάχθηκε σε ειδικό φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε 

από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, με σκοπό τη 

διαπίστωση της συμμόρφωσης της εταιρείας από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 

2238/1994 και το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 και  έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς 

επιφύλαξη. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1006/2016 οι εταιρείες που έχουν υπαχθεί 

στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια του τακτικού φορολογικού 

ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και για το λόγο αυτό οι χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι, σε ενδεχόμενους μελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές 

αρχές, εφόσον εάν τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές με 

σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.   
 

Για τη χρήση 2016 ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε 

εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2017 όπου δεν αναμένεται κατά την 

ολοκλήρωσή του να προκύψουν διαφορές με ουσιώδη διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις 

που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική νομοθεσία, ο 

έλεγχος και η έκδοση των φορολογικών πιστοποιητικών, ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής, σε 

προαιρετική βάση. 
 

5.7.      Ενσώματα πάγια 
 

Επί του πλοίου της Εταιρείας έχει εγγραφεί υποθήκη αξίας Ευρώ 55.152 χιλ. περίπου για εξασφάλιση των 
μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. 
 
Η ανάλυση των αποσβέσεων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.   

 

31/12/2016 31/12/2015

Αποσβέσεις πλοίων 1.880 1.880

Αποσβέσεις κόστους  

διοίκησης - -

Σύνολο 1.880 1.880

 
 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Πλοίο

Λογιστική Αξία την 1/1/2015 63.833

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -627

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2015 63.206

Προσθήκες

Αποσβέσεις περιόδου -1.880

Λογιστική Αξία την 31/12/2015 63.833

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -2.507

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2015 61.327  

 

Λογιστική Αξία την 1/1/2016 63.833

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -2.507

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2016 61.327

Προσθήκες -

Αποσβέσεις περιόδου -1.880

Λογιστική Αξία την 31/12/2016 63.833

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -4.387

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2016 59.447
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5.8. Αποθέματα 
 

Ο λογαριασμός «Αποθέματα» περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Πρώτες Ύλες και λοιπά αναλώσιμα 24 21

Καύσιμα και λιπαντικά 154 104

Σύνολα 178 125

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερημένα και 

κατεστραμμένα αποθέματα προηγούμενων χρήσεων
- -

Καθαρή Λογιστική Αξία 178 125

 

Για τα παραπάνω αποθέματα δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης. 
 

5.9.  Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 

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

 

31/12/2016 31/12/2015

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 559 615

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 559 615

Προκαταβολές σε προμηθευτές 40 46

Σύνολα 599 661

 
Η πιστωτική πολιτική της Εταιρείας είναι ίδια με αυτήν που εφαρμόζει ο Όμιλος ATTICA και έχει ως εξής: 

 

α) Τα εισιτήρια επιβατών, Ι.Χ. οχημάτων εξοφλούνται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των 

παραστατικών (τελευταία ημερομηνία κάθε μήνα). 

 

β) Τα εισιτήρια που αφορούν φορτηγά αυτοκίνητα εξοφλούνται από 2 έως 4 μήνες από την ημέρα έκδοσης 

των παραστατικών (τελευταία ημερομηνία κάθε μήνα). 

 

Για τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την λήξη της περιόδου. Η εταιρεία 

έχει μεγάλο αριθμό πελατών και για το λόγο αυτό ο πιστωτικός κίνδυνος είναι πολύ μικρός.  

 
5.10. Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

 

             

31/12/2016 31/12/2015

Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές 25 28

Λοιπές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα 

μέρη
11.474 7.644

Προπληρωθέντα έξοδα 696 636

Απαιτήσεις από ασφαλιστές 17 1

Λοιπές Απαιτήσεις 14 17

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 12.226 8.326

 
5.11.     Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 
 

Ο λογαριασμός «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα» περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες. 
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31/12/2016 31/12/2015

Μετρητά στο ταμείο 287 433

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 122 253

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 409 686

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 409 686

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο νόμισμα - -

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 409 686

 
H Εταιρεία κατέβαλε το ποσό Ευρώ 7.393 χιλ. για την εξόφληση των δόσεων των μακροπρόθεσμων 

δανείων της. 

 

Δεν υφίσταται λόγος αποτίμησης των διαθεσίμων στην εύλογη αξία. 

 

5.12.     Μετοχικό Κεφάλαιο – Αποθεματικά 
 

α) Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 100 χιλ. και διαιρείται σε 10.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 10,00 έκαστη. 

 
Αριθμός 

μετοχών

Ονομαστική 

αξία
Σύνολο

Υπόλοιπα την 01/01/2016 10.000 10,00 100.000

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - -

Υπόλοιπα την 31/12/2016 10.000 10,00 100.000

 
Αριθμός 

μετοχών

Ονομαστική 

αξία
Σύνολο

Υπόλοιπα την 01/01/2015 10.000 10,00 100.000

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - -

Υπόλοιπα την 31/12/2015 10.000 10,00 100.000

 
 

5.13. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Αφορούν προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 
 

Η Εταιρεία έχει την νομική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ άπαξ αποζημίωσης κατά την 

ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.   

Η ανωτέρω υποχρέωση είναι πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19. 

 

Οι παραδοχές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη παροχών προσωπικού είναι οι ακόλουθες: 

 

2016 2015

Επιτόκιο προεξόφλησης 1,90% 2,20%

Πληθωρισμός 1,50% 1,50%

Αναμενόμενο ποσοστό μισθολογικών αυξήσεων 2,00% 2,00%

   

Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής : 
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Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

31/12/2016 31/12/2015

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 246 192

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης - -

Σύνολο 246 192

Η μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα προγράμματα παροχών έχει ως εξής:

31/12/2015

Προγράμματα καθορισμένων 

παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα)

Προγράμματα καθορισμένων 

παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα)
Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 1η Ιανουαρίου 192 77

Τρέχον κόστος απασχόλησης 26 148

Έξοδο τόκων 5 5

Eπανεκτιμήσεις - αναλογιστικές ζηµιές /(κέρδη) από μεταβολές 

χρηματοοικονομικών παραδοχών 23 15

Παροχές πληρωθείσες  -306  

Κόστος προϋπηρεσίας  253

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 246 192

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι :

31/12/2015

Προγράμματα καθορισμένων 

παροχών

Προγράμματα καθορισμένων 

παροχών

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 26 148

Κόστος προϋπηρεσίας  253

Kαθαρός τόκος  πάνω στην υποχρέωση παροχών 5 5

Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 31 406

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι:

31/12/2015

Προγράμματα καθορισμένων 

παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα)

Προγράμματα καθορισμένων 

παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα)

 

Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε δημογραφικές παραδοχές - -

Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε χρηματοοικονομικές παραδοχές -23 -15

Συνολικά έσοδα /(έξοδα) αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά έσοδα -23 -15

 

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

 

 

5.14. Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 

 

Ανάλυση υπολοίπων δανειακών υποχρεώσεων. 

 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015

Ομολογιακά δάνεια με εξασφαλίσεις 32.330 39.711

Μείον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την 

επόμενη χρήση
-1.498 -6.738

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 30.832 32.973

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015

Τραπεζικός δανεισμός - -

Πλέον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την 

επόμενη χρήση
1.498 6.738

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.498 6.738
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Ληκτότητα των δανειακών 

υποχρεώσεων την 31/12/2016
Εως 1 

έτους

Μεταξύ                          

1 έτους και  

5 ετών

Άνω των 5 

ετών Σύνολο

Ομολογιακά δάνεια με εξασφαλίσεις 1.498 5.990 24.842 32.330

Ληκτότητα των δανειακών 

υποχρεώσεων την 31/12/2015
Εως 1 

έτους

Μεταξύ                          

1 έτους και  

5 ετών

Άνω των 5 

ετών Σύνολο

Ομολογιακά δάνεια με εξασφαλίσεις 6.738 8.794 24.179 39.711

 

31/12/2016 31/12/2015

€ €

 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 4,81% 4,86%  

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις - -

H Εταιρεία κατέβαλε το ποσό Ευρώ 7.393 χιλ. για την εξόφληση των δόσεων των μακροπρόθεσμων 

δανείων της. 

 Το δάνειο της Εταιρείας παρουσιάζεται στο αναπόσβεστο κόστος βάση του αποτελεσματικού επιτοκίου.  

 

5.15.    Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 

 
Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις αφορούν πρόβλεψη που έχει σχηματίσει η εταιρεία ύψους Ευρώ 35 χιλ., 

η οποία αφορά κατά κύριο λόγο αποζημιώσεις ναυτικών, οι οποίοι εργάζονταν στα πλοία της Εταιρείας. 

 

5.16.   Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν την αγορά στο αναπόσβεστο κόστος του πλοίου Blue 

Star Delos από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Attica, ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ Ν.Ε.  

 

5.17. Προμηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις 

 

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

 

 31/12/2016 31/12/2015

Προμηθευτές 865 795

Σύνολο 865 795

 
 

5.18. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

 

 31/12/2016 31/12/2015

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 132 137

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους 1.202 729

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 183 462

Δεδουλευμένα έξοδα 96 172

Λοιπές υποχρεώσεις 25 27

Σύνολο 1.638 1.527
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6. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

 

α) Εμπράγματα βάρη 

Όπως αναφέρεται και στη παράγραφο 5.7 επί του πλοίου της Εταιρείας έχει εγγραφεί υποθήκη αξίας 
Ευρώ 55.152 χιλ. περίπου για εξασφάλιση των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. 
 

β) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  

Δεν υπάρχουν. 

 

γ) Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις (βλ. παρ. 5.6 «Φόρος Εισοδήματος»).   

 

δ) Δοθείσες Εγγυήσεις 

Δεν υπάρχουν. 

 

7.           Σημαντικά Γεγονότα 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

8.           Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

9.  Διανομή Μερίσματος 

 
Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε να προτείνει διανομή μερίσματος ύψους Ευρώ 311 ανά 

μετοχή ήτοι Ευρώ 3.110 χιλ.  

 

 

 

 

 

 

                                                           Αθήνα, 11 Απριλίου,  2017 
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