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Η παρούσα ετήσια οικονοµική έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ κατά τη συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου 2010. Η παρούσα οικονοµική έκθεση, καθώς και οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και οι εκθέσεις των ∆.Σ. των θυγατρικών
εταιρειών έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.anek.gr.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩ Ν ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007)

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης Α.Ε.:

-

Γεώργιος Κατσανεβάκης, Α’ Αντιπρόεδρος,

-

Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Β’ Αντιπρόεδρος,

-

Ιωάννης Βαρδινογιάννης, ∆/νων Σύµβουλος

δηλώνουµε ότι, εξ όσων γνωρίζουµε:

α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) για τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσης της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, και
β) η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.

Χανιά, 26 Μαρτίου 2010

Ο Α’ Αντιπρόεδρος

Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Ν 958145

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ι. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΑ 490648

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. Π 966572

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11946/06/Β/86/07
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, 73100 ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ. : 28210 24000, FAX: 28210 36200
e-mail: info@anek.gr
www.anek.gr
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ ΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009
Η παρούσα ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009 συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (άρθρα 43α, 107 και 136) και είναι εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του ν.
3556/2007 και την απόφαση 7/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα έκθεση
περιλαµβάνονται πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Οµίλου και της Εταιρείας, στην οικονοµική κατάσταση, στα αποτελέσµατα, στις σηµαντικές µεταβολές και γεγονότα που έλαβαν
χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009. Επίσης, περιγράφονται οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιµετωπίσει η Εταιρεία στο µέλλον, η προβλεπόµενη πορεία για την τρέχουσα χρήση και αναφέρονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτή µερών.

Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ, ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Το 2009 ο Όµιλος της ΑΝΕΚ ξεπέρασε µε επιτυχία τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που προκλήθηκε από την παγκόσµια οικονοµική κρίση και τον έντονο ανταγωνισµό στο χώρο της επιβατηγού
ναυτιλίας, ενώ δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός µεγαλόπνοου επενδυτικού σχεδίου µε τη συµφωνία εξαγοράς του 33,35% της εταιρείας «HELLENIC SEAWAYS».

Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση, που ξεκίνησε το 2008 και συνεχίστηκε το 2009 οδηγώντας
σε ύφεση την παγκόσµια οικονοµία, έπληξε σε σηµαντικό βαθµό την οικονοµική δραστηριότητα και,
ως εκ τούτου, τον κλάδο του τουρισµού και των µεταφορών, όπου σηµειώθηκε σηµαντική µείωση της
επιβατικής και εµπορευµατικής κίνησης, τόσο στην ακτοπλοΐα, όσο και στην Αδριατική. Επιπρόσθετα,
ο ανταγωνισµός έγινε περισσότερο έντονος στις γραµµές της Αδριατικής και στην ακτοπλοΐα µε την είσοδο νέου ανταγωνιστή στη γραµµή του Ηρακλείου.

Παρά τα παραπάνω γεγονότα, η Εταιρεία αντέδρασε επιτυχώς αναπροσαρµόζοντας την εµπορική
της πολιτική και κατάφερε να διατηρήσει, και σε ορισµένες περιπτώσεις να αυξήσει, τα µερίδια αγοράς
της, αυξάνοντας τον τζίρο της σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και
η ανάληψη εξυπηρέτησης επιδοτούµενων γραµµών από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας. Το 2009 η Εταιρεία εδραιώθηκε στη γραµµή του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου είχε
ξεκινήσει δροµολόγια στα µέσα του 2008, υπερδιπλασιάζοντας το µεταφορικό της έργο, ενώ ταυτόχρονα, έκανε αισθητή την παρουσία της στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων µέσω
της εξυπηρέτησης γραµµών δηµόσιας υπηρεσίας.

Τέλος, η συµφωνία εξαγοράς του 33,35% της «HELLENIC SEAWAYS», η οποία θεωρείται αρκετά
συµφέρουσα τη δεδοµένη χρονική περίοδο, αναµένεται να αποδώσει σηµαντικά αποτελέσµατα ενισχύοντας ουσιαστικά την κερδοφορία και την κεφαλαιακή υπεραξία προς όφελος των µετόχων της ΑΝΕΚ.

4

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2009

Αναφορικά µε την επιβατική και εµπορευµατική κίνηση, η Εταιρεία για το 2009 διατήρησε τα
υψηλά µερίδια αγοράς της στην Αδριατική, όπου στις γραµµές της Ανκόνας και της Βενετίας διακίνησε
το 32% των επιβατών, το 34% των Ι.Χ. και το 33% των φορτηγών εκτελώντας το 34% των συνολικών
δροµολογίων. Όσον αφορά στην ακτοπλοΐα, η ΑΝΕΚ αύξησε σηµαντικά τα µερίδιά της στη γραµµή του
Β.Α. Αιγαίου, ενώ µετέφερε το σύνολο επιβατών, Ι.Χ. και φορτηγών στη γραµµή των Χανίων. Στη γραµµή του Ηρακλείου, η είσοδος τρίτου ανταγωνιστή πίεσε τα µερίδια της Εταιρείας σε επιβάτες και Ι.Χ.,
ωστόσο κατόρθωσε να διατηρήσει υψηλότερα µερίδια από τους ανταγωνιστές της στη διακίνηση φορτηγών. Συνολικά, η ΑΝΕΚ το 2009 διακίνησε 2,5 εκατοµµύρια επιβάτες (έναντι 2,3 εκατ. το 2008), 421
χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα (έναντι 389 χιλ.) και 256 χιλ. φορτηγά (έναντι 256 χιλ.).

Σχετικά µε τις οικονοµικές επιδόσεις του 2009, η Εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά € 2,2 εκατ. (ή 1%), ο οποίος ανήλθε στα € 254,3 εκατ. έναντι € 252,1 εκατ. τη χρήση
2008. Η αύξηση, όµως, του κόστους πωληθέντων -η οποία οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση
του κόστους µισθοδοσίας πληρωµάτων, των εξόδων ναυλώσεων και των αποσβέσεων λόγω της διαχείρισης περισσότερων πλοίων σε σχέση µε το 2008- οδήγησε σε µείωση των µικτών κερδών κατά € 5,1 εκατ. Αντίθετα, τα χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα βελτιώθηκαν κατά € 4,5 εκατ. και,
ως εκ τούτου, τα καθαρά αποτελέσµατα για τη χρήση 2009 παρέµειναν στα ίδια επίπεδα περίπου µε το
2008, διαµορφούµενα σε ζηµιές € 3,8 εκατ., έναντι ζηµιών € 3,5 εκατ. Σε επίπεδο Οµίλου, τα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη εµφανίζονται βελτιωµένα αφού, παρά τη µείωση του κύκλου εργασιών από €
282,4 εκατ. το 2008 σε € 274,6 εκατ. το 2009, τα καθαρά αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε ζηµιές €
5,3 εκατ. έναντι ζηµιών € 6,6 τη χρήση 2008.

Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση των σηµαντικότερων µεγεθών και των µεταβολών τους από τις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.

Κύκλος εργασιών
Στη χρήση 2009 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα € 254,3 εκατ. έναντι € 252,1 εκατ. το
2008, ενώ οι πωλήσεις του Οµίλου διαµορφώθηκαν στα € 274,6 εκατ. έναντι € 282,4 εκατ. Η αύξηση
των εσόδων προήλθε, κυρίως, λόγω των επιδοτήσεων για τις γραµµές δηµόσιας υπηρεσίας και της δραστηριοποίησης στη γραµµή του Β.Α. Αιγαίου για όλο το έτος.

Μικτά κέρδη
Τα µικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε € 47,1 εκατ. το 2009 έναντι € 52,2 εκατ. το 2008, ενώ τα
µικτά κέρδη του Οµίλου σε € 49,5 εκατ. από € 54,4 εκατ. την προηγούµενη χρήση. Η µεταβολή των
µικτών κερδών της Εταιρείας οφείλεται στην αύξηση του κόστους πωληθέντων -λόγω της διαχείρισης
περισσότερων πλοίων- αντικατοπτρίζοντας τις αυξηµένες δαπάνες µισθοδοσίας πληρωµάτων, ναυλώσεων πλοίων, ασφαλίστρων και αποσβέσεων. Η µεταβολή των ενοποιηµένων µικτών κερδών οφείλεται,
ουσιαστικά, στη µείωση του κύκλου εργασιών του Οµίλου.

EBITDA
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων της
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Εταιρείας (EBITDA) ανήλθαν σε € 24,1 εκατ. για το 2009 έναντι € 27,3 εκατ. το 2008, ενώ σε επίπεδο
Οµίλου το EBITDA διαµορφώθηκε σε € 24,2 εκατ. από € 26,9 εκατ. την προηγούµενη χρήση.

Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα
Το καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος, της Εταιρείας κατά τη χρήση 2009, µειώθηκε σηµαντικά από
€ 17,4 εκατ. το 2008 σε € 13,9 εκατ. ως αποτέλεσµα της µείωσης των επιτοκίων και του µακροπρόθεσµου δανεισµού µετά την αποπληρωµή των προβλεπόµενων δόσεων κεφαλαίου. Σε επίπεδο Οµίλου, το
αντίστοιχο κόστος µειώθηκε από € 17,9 εκατ. σε € 14,2 εκατ. Οι ζηµιές από τις επενδυτικές δραστηριότητες για το 2009 περιορίστηκαν σε € 1,1 εκατ. για την Εταιρεία και σε € 1,9 εκατ. για τον Όµιλο.

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2009
Τα εταιρικά αποτελέσµατα µετά από φόρους για το 2009 κυµάνθηκαν στα επίπεδα της προηγούµενης
χρήσης και διαµορφώθηκαν σε ζηµίες € 3,8 εκατ. έναντι ζηµιών € 3,5 εκατ. Σε επίπεδο Οµίλου, οι
ζηµιές ανήλθαν σε € 5,3 εκατ. από € 6,6 εκατ. το 2008, ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και
δικαιώµατα µειοψηφίας και για τις δύο χρονιές διαµορφώθηκαν σε ζηµιές € 5,8 εκατ.

Κύρια στοιχεία κατάστασης οικονοµικής θέσης
Στις «Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις», οι οποίες αυξήθηκαν σηµαντικά σε σχέση µε
την προηγούµενη χρήση, περιλαµβάνεται, κυρίως, το ποσό των € 34,5 εκατ. που είχε καταβληθεί ως τις 31.12.2009 για την απόκτηση του 33,35 % της «HELLENIC SEAWAYS».
Η µείωση των εµπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας κατά € 8,7 εκατ. (από € 78,1 εκατ. το
2008 σε € 69,4 εκατ. το 2009) οφείλεται στη βελτίωση της εισπρακτικής πολιτικής κατά
τη χρήση 2009.
Τα «χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων» παρουσιάζουν µείωση κατά € 8,6 εκατ. λόγω της ρευστοποίησης µέρους του εµπορικού χαρτοφυλακίου της
Εταιρείας κατά τη διάρκεια του 2009.
Η µείωση των ταµειακών διαθεσίµων κατά € 5,1 εκατ. για την Εταιρεία και € 4,6 εκατ. για
τον Όµιλο οφείλεται στην ολοκλήρωση, κατά το α’ τρίµηνο του 2009, της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Μητρικής το 2007,
µέρος της οποίας περιλαµβανόταν στα ταµειακά διαθέσιµα τέλους της προηγούµενης
χρήσης.
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας εµφάνισαν µείωση κατά € 18,3 εκατ., κυρίως, λόγω της µείωσης του µακροπρόθεσµου δανεισµού κατά € 18,0 εκατ. για το 2009
από την αποπληρωµή των προβλεπόµενων δόσεων.
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά € 27,3 εκατ. για την Εταιρεία και κατά
€ 27,9 εκατ. για τον Όµιλο, κυρίως, λόγω της αύξησης του βραχυπρόθεσµου δανεισµού.

Ταµειακές ροές
Στη χρήση 2009 η Εταιρεία και ο Όµιλος παρουσίασαν θετικές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ποσού € 20,0 εκατ. (έναντι € 8,8 εκατ. το 2008) και € 19,0 εκατ. (έναντι € 9,5 εκατ.), αντίστοιχα. Οι επενδυτικές δραστηριότητες παρουσίασαν ταµεια-
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κές εκροές ύψους € 30,5 εκατ. (έναντι € 57,6 εκατ. το 2008) για την Εταιρεία και € 30,8
εκατ. (έναντι € 62,2 εκατ.) για τον Όµιλο. Οι χρηµατοδοτικές δραστηριότητες για το 2009
εµφανίζονται θετικές κατά € 5,4 εκατ. (€ έναντι € 3,9 εκατ. το 2008) για την Εταιρεία και
€ 7,3 εκατ. (έναντι € 6,9 εκατ.) για τον Όµιλο.

Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες
Το περιθώριο του µικτού κέρδους για το 2009 διαµορφώθηκε σε 18,5% (έναντι 20,7% το
2008) για την Εταιρεία και σε 18,0% (έναντι 19,3%) για τον Όµιλο, ενώ το περιθώριο
EBITDA κυµάνθηκε σε 9,5% (έναντι 10,8%) για την Εταιρεία και σε 8,8% (έναντι 9,5%)
για τον Όµιλο. Οι δείκτες εµφανίζονται µειωµένοι σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση,
λόγω της αύξησης των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας και της µείωσης του κύκλου εργασιών του Οµίλου.
Οι δείκτες γενικής ρευστότητας ανήλθαν σε εταιρικό και ενοποιηµένο επίπεδο σε 0,77 και
0,76 αντίστοιχα (έναντι 1,21 και 1,12 το 2008), ενώ οι δείκτες άµεσης ρευστότητας της
Εταιρείας και του Οµίλου σε 0,68 (έναντι 1,10 και 1,01 πέρυσι), λόγω της αύξησης του
βραχυπρόθεσµου δανεισµού.
Ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (ROE), κυµάνθηκε για την Εταιρεία σε 1,9% και για τον Όµιλο σε -2,6% λόγω των αρνητικών αποτελεσµάτων της χρήσης 2009 (1,7% και -3,2%, αντίστοιχα, για το 2008), ενώ ο δείκτης αποδοτικότητας των συνολικά
απασχολούµενων κεφαλαίων (ROA) για το 2009 διαµορφώθηκε σε 2,0% (έναντι 3,0%) και
σε 1,7% (έναντι 2,4%) σε εταιρική και ενοποιηµένη βάση, αντίστοιχα.
Αναφορικά µε τη δανειακή επιβάρυνση ο δείκτης «Ίδια/Ξένα κεφάλαια» της Εταιρείας
µειώθηκε από 63,3% το 2008 σε 60,3% το 2009 και του Οµίλου από 62,1% σε 60,5%,
ενώ ο δείκτης «Ίδια κεφάλαια/Τραπεζικές υποχρεώσεις» για την Εταιρεία διαµορφώθηκε
σε 71,8% από 74,8% την προηγούµενη χρήση και για τον Όµιλο σε 73,3 % από 75,2%. Η
µεταβολή των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης οφείλεται στη µείωση των ιδίων κεφαλαίων
λόγω των αρνητικών αποτελεσµάτων χρήσης και στην αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Η σχέση «Ξένα κεφάλαια/Κύκλος εργασιών» αυξήθηκε από 1,24 το 2008 σε
1,27 το 2009 για την Εταιρεία και από 1,15 σε 1,22 για τον Όµιλο, ενώ ο δείκτης «Ξένα
κεφάλαια/Σύνολο παθητικού» διαµορφώθηκε σε 62,4% σε εταιρικό και ενοποιηµένο επίπεδο (έναντι 61,2% και 61,7%, αντίστοιχα).
Η κεφαλαιακή διάρθρωση σηµείωσε βελτίωση για τη χρήση 2009 καθώς ο δείκτης «Πάγια
/Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» για την Εταιρεία ανήλθε σε 2,10 από 1,81 το 2008 και
για τον Όµιλο σε 2,13 από 1,85, ενώ ο δείκτης «Πάγια/Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις» κυµάνθηκε σε 2,14 από 1,85 για την Εταιρεία και σε 2,19 από 1,90 για τον Όµιλο.
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ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009
Κατά το α΄ εξάµηνο του 2009 η ΑΝΕΚ και η θυγατρική της ΛΑΝΕ συµµετείχαν σε µειοδοτικούς
διαγωνισµούς που προκήρυξε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την εξυπηρέτηση δροµολογιακών γραµµών µε σύναψη συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας που αφορούσαν στη συγκοινωνία µεταξύ διάφορων νησιών του Αιγαίου. Οι εταιρείες µειοδότησαν και δροµολογήθηκαν τα πλοία «AΡΤΕΜΙΣ» (ναυλωµένο) για την εξυπηρέτηση των
νησιών των Κυκλάδων, τα πλοία «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» και «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» για τη σύνδεση των νησιών των
∆ωδεκανήσων µε την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τον Πειραιά και το «Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ» για τη σύνδεση της Κρήτης µε τα Κύθηρα και την Πελοπόννησο.
Τον Απρίλιο του 2009 η Εταιρεία υπέγραψε µε την INTERAMERICAN την πρωτοποριακή συµφωνία -οµαδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο- «Ασφαλώς Μαζί» µε την οποία παρέχονται δωρεάν
προς όλους τους επιβάτες της, υπηρεσίες άµεσης ιατρικής βοήθειας µέχρι και για 7 ηµέρες µετά
το ταξίδι τους. Η ΑΝΕΚ είναι η µόνη εταιρεία στο χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας που παρέχει
κάλυψη υγείας στους επιβάτες της, ενώ το πρόγραµµα από τους πρώτους µήνες λειτουργίας του,
απέδειξε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Εταιρείας.
Το Μάιο του 2009 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε την εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ»
για την αγορά του 33,35% της εταιρείας «HELLENIC SEAWAYS» αντί τιµήµατος € 125 εκατ. µε
τµηµατικές καταβολές µέχρι το τέλος του 2012. Στα πλαίσια της συµφωνίας αυτής, η ΑΝΕΚ µέχρι σήµερα έχει καταβάλει το ποσό των € 47,5 εκατ.
Επίσης, το Μάιο του 2009 η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την
εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα στη συνεδρίαση της 5ης
Ιουνίου 2009.
Το Μάιο και τον Ιούνιο του 2009 ναυλώθηκαν τα πλοία «ΑΡΙΑ∆ΝΗ» και «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», αντίστοιχα, σε εταιρείες του εξωτερικού για τη θερινή περίοδο.
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρονιάς απέσπασε σηµαντικά βραβεία και διακρίσεις από διεθνώς αναγνωρισµένους φορείς (όπως η Lloyd’s List), ενώ είχε εξαιρετικά επιτυχηµένη παρουσία
σε πολλές τουριστικές εκθέσεις. Συγκεκριµένα, η ΑΝΕΚ έκανε αισθητή την παρουσία της τόσο σε
ελληνικές εκθέσεις, όπως στην 25η ∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού Philoxenia, στην 6η Έκθεση
Transport and Logistics, στην 3η Έκθεση Summer Holidays Expo όπου της απονεµήθηκε Ειδικό Βραβείο ∆ιοργανωτή, όσο και σε εκθέσεις του εξωτερικού, όπως στην Έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου, στη ∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, στη Βιέννη της Αυστρίας και
στη Στουτγάρδη της Γερµανίας. Επίσης, η ANEK απέσπασε το βραβείο «Καλύτερης Μετασκευής
Πλοίου» για το ΕΓ/ΟΓ «ΕΛΥΡΟΣ» από τα ShipPax Award, ενώ το βραβείο «Ναυτικός της Χρονιάς»
από τα Greek Shipping Awards 2009 της Lloyd’s List απονεµήθηκε σε δύο πλοιάρχους της Εταιρείας. Τέλος, η ΑΝΕΚ τιµήθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου για τη συµπλήρωση ενός χρόνου παρουσίας της στη γραµµή.

β)

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Το Μάρτιο του 2010 υπογράφηκε παράταση της ναύλωσης του υπό διαχείριση πλοίου ΕΓ/ΟΓ
«ΑΡΙΑ∆ΝΗ».
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ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι σηµαντικότεροι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες για την Εταιρεία και τον Όµιλο,
καθώς και οι δυνητικές επιπτώσεις τους στη χρηµατοοικονοµική θέση αναλύονται παρακάτω. Σηµειώνεται ότι αναλυτική περιγραφή των λοιπών επιχειρηµατικών κινδύνων και της διαχείρισής τους γίνεται
στη σηµείωση 28 των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009 «Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης
κινδύνων».
Κίνδυνος διακύµανσης τιµών καυσίµων
Το κόστος των καυσίµων αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό κόστος του Οµίλου µε άµεση επίδραση στα αποτελέσµατα της κάθε περιόδου, εποµένως η διακύµανση των τιµών του πετρελαίου είναι ο
σηµαντικότερος κίνδυνος που αντιµετωπίζει ο Όµιλος. Οι τιµές των καυσίµων διακανονίζονται σε ευρώ,
αλλά εµµέσως επηρεάζονται από την ισοτιµία ευρώ / δολαρίου στη βάση της οποίας διαµορφώνονται οι
διεθνείς τιµές platts. Η τιµή του πετρελαίου, µετά τη δραµατική αύξηση που σηµείωσε κατά τη διάρκεια του 2008 σε διεθνές επίπεδο, µειώθηκε και κυµάνθηκε σε χαµηλότερα επίπεδα κατά το 2009.
Ωστόσο, από την έναρξη ως το τέλος του έτους υπήρξε συνεχής αυξητική τάση, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τρίµηνο. Η διοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί στενά την πορεία των τιµών των καυσίµων και όποτε κρίνεται σκόπιµο αναπροσαρµόζει τις τιµές των ναύλων. Η ευαισθησία του αποτελέσµατος και των
ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας από µια µεταβολή του µέσου κόστους των καυσίµων ανά µετρικό τόνο ceteris paribus-έχει ως εξής:
Μεταβλητότητα τιµών

Επίδραση στα αποτελέσµατα και

καυσίµων
±5% / µετρικό τόνο

στα ίδια κεφάλαια
(-/+) € 3,8 εκατ.

± 10% / µετρικό τόνο

(-/+) € 7,6 εκατ.

Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε το επιτόκιο Euribor το οποίο επηρεάζεται
σηµαντικά από την πορεία της διεθνούς οικονοµίας και του πληθωρισµού στην ευρωζώνη. Ενδεχόµενη
αύξηση του Euribor θα οδηγούσε σε πρόσθετη χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση. Στην υπό εξέταση
χρήση, πάντως, παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση των επιτοκίων δανεισµού της ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Όπως προβλέπεται από τις δανειακές συµβάσεις, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα επιλογής της
διάρκειας ισχύος του επιτοκίου (interest period), ώστε οι επιπτώσεις από τυχόν αύξησή του στα αποτελέσµατα και στις ταµειακές ροές να είναι όσο το δυνατόν µικρότερες. Η ευαισθησία της µεταβλητότητας
των επιτοκίων των µακροπρόθεσµων δανείων επί των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων έχει ως
εξής:
Μεταβλητότητα

Επίδραση στα αποτελέσµατα

επιτοκίων
± 0,5%

και στα ίδια κεφάλαια

± 1%

(-/+) € 1,1 εκατ.
(-/+) € 2,3 εκατ.

Λοιποί κίνδυνοι
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου αντιµετωπίζει διάφορους άλλους κινδύνους
όπως είναι ο ανταγωνισµός, η ρευστότητα και ο πιστωτικός κίνδυνος. Η επιτυχής αντιµετώπιση
των συνθηκών ανταγωνισµού στο παρελθόν, η ύπαρξη εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων, κα-
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θώς και η σηµαντική διασπορά των απαιτήσεων ελαχιστοποιούν τους παραπάνω κινδύνους, οι
οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά στη σηµείωση 28 των οικονοµικών καταστάσεων. Τέλος, η
διοίκηση του Οµίλου αξιολογεί τη σηµαντικότητα όλων των επιχειρηµατικών κινδύνων και όποτε
κρίνει απαραίτητο επαναπροσδιορίζει τους τρόπους αντιµετώπισής τους.

ΙV. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Το 2009 υπήρξε σταθµός για την πορεία της Εταιρείας και του Οµίλου καθώς η ΑΝΕΚ έκανε
αισθητή την παρουσία της σχεδόν σε ολόκληρο το Αιγαίο, αναλαµβάνοντας την εξυπηρέτηση γραµµών
δηµόσιας υπηρεσίας. Ισχυροποίησε τη θέση της έναντι των ανταγωνιστών διατηρώντας υψηλά µερίδια
αγοράς παρά τις έντονες πιέσεις που δέχτηκε λόγω της διεθνούς οικονοµικής κρίσης.
Η διοίκηση της Εταιρείας διαθέτοντας επαρκή εµπειρία στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας
έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τις αρχές του 2010 ώστε να αντιµετωπίσει τις νέες
προκλήσεις. Έχει εκτιµήσει ότι η πορεία της ελληνικής οικονοµίας, και ιδιαίτερα του κλάδου του τουρισµού και των µεταφορών, έχει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης για τα επόµενη έτη και έχει θέσει τις
κατάλληλες βάσεις για να εκµεταλλευτεί την ανάπτυξη της αγοράς των θαλάσσιων µεταφορών όπου η
ΑΝΕΚ θα συνεχίσει να επενδύει σηµαντικά ποσά προς όφελος των πελατών και των µετόχων της.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι η ANEK παραµένει η µοναδική ακτοπλοϊκή εταιρεία ελληνικών συµφερόντων που συνεισφέρει σε σηµαντικό βαθµό στην ανάπτυξη της οικονοµίας των νησιών του Αιγαίου
και της Κρήτης, και συνεπώς στο σύνολο της εθνικής οικονοµίας, µε τη διατήρηση χιλιάδων θέσεων
εργασίας και την αδιάκοπη αναβάθµιση των υπηρεσιών της προς όφελος των επιβατών, γεγονός που
υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ιδιαίτερα σηµαντικό.

V. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Μητρικής µε τις θυγατρικές (ΛΑΝΕ, ΕΤΑΝΑΠ, ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ), τη συγγενή (ANEK LINES ITALIA), και το συνδεόµενο µέρος (HELLENIC SEAWAYS) αφορούν σε ναυλώσεις πλοίων, στην παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης πλοίων και στην αγορά
εµφιαλωµένου νερού. Οι αµοιβές στα διευθυντικά στελέχη αφορούν σε υπηρεσίες εξαρτηµένης εργασίας και οι αµοιβές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορούν σε καταβαλλόµενες αµοιβές και
αποζηµιώσεις συνεδριάσεων. Η τιµολόγηση των συναλλαγών µεταξύ των παραπάνω εταιρειών έγινε µε
τους συνήθεις εµπορικούς όρους της αγοράς. Οι σηµαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Μητρικής µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, παρουσιάζονται παρακάτω:
Έσοδα / Έξοδα
Το 2009 η ΑΝΕΚ τιµολόγησε τη θυγατρική εταιρεία ΛΑΝΕ µε το ποσό των € 116 χιλ. (€
101 χιλ. το 2008) και το συνδεόµενο µέρος HELLENIC SEAWAYS µε ποσό 166 χιλ. (€
195 χιλ. το 2008) για προµήθειες έκδοσης εισιτηρίων.
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Η θυγατρική ΕΤΑΝΑΠ τιµολόγησε τη Μητρική για πωλήσεις προϊόντων της ποσού € 303
χιλ. (€ 298 χιλ. το 2008) και την εταιρεία ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ µε € 121 χιλ. (€ 311 χιλ. το 2008)
για πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. Αντίστοιχα, η εταιρεία ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ είχε έσοδο από
την ΕΤΑΝΑΠ ποσού € 266 χιλ. (€ 1.343 χιλ. το 2008) από πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Η συγγενής ΑΝΕΚ LINES ITALIA τιµολόγησε τη Μητρική µε ποσό € 3.154 χιλ. (€
4.220 χιλ. το 2008) για προµήθειες έκδοσης εισιτηρίων. Τέλος, η εταιρεία HELLENIC
SEAWAYS τιµολόγησε την ΑΝΕΚ µε το ποσό των € 11.892 χιλ. (€ 8.322 το 2008) και οµοίως η ΛΑΝΕ µε το ποσό των € 498 χιλ. για ναυλώσεις πλοίων (€ 0 το 2008).
Το 2009 η ΑΝΕΚ εισέπραξε ως µερίσµατα ποσό € 17 χιλ. (€ 24 χιλ. το 2008) από τη θυγατρική ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ και € 784 χιλ. (€ 1.960 χιλ. το 2008) από τη συγγενή ΑΝΕΚ LINES
ITALIA, ενώ η ΕΤΑΝΑΠ εισέπραξε ως µέρισµα το ποσό των € 27 χιλ. (€ 38 χιλ. το 2008)
από τη ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ.

Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις
Στις 31.12.2009 η Μητρική παρουσίαζε απαίτηση από τη ΛΑΝΕ ποσού € 507 χιλ. (€ 130
χιλ. το 2008), υποχρέωση προς την ΕΤΑΝΑΠ € 59 χιλ. (απαίτηση € 272 χιλ. το 2008),
υποχρέωση προς την HELLENIC SEAWAYS ποσού € 10.225 χιλ. (€ 1.307 το 2008) και
υποχρέωση προς την ΑΝΕΚ LINES ITALIA € 27 χιλ. (απαίτηση € 151 χιλ. το 2008).
Επίσης, την ίδια ηµεροµηνία η ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ εµφάνιζε απαίτηση ποσού € 932 χιλ. (€
1.053 χιλ. το 2008) από την ΕΤΑΝΑΠ.

Αµοιβές µελών ∆.Σ. και στελεχών
Οι µικτές αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και των µελών του ∆.Σ. της Εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2008 αφορούν στο σύνολό τους σε βραχυπρόθεσµες παροχές και ανήλθαν στο ποσό των
€ 1.384 χιλ. (€ 548 χιλ. για τα µέλη του ∆.Σ. και € 836 χιλ. για τους διευθυντές) και € 1.282 χιλ. αντίστοιχα (€ 486 χιλ. για τα µέλη του ∆.Σ. και € 796 χιλ. για τους διευθυντές). Τα σχετικά ποσά για τον
Όµιλο το 2009 ανήλθαν σε € 1.594 χιλ. (€ 758 χιλ. για τα µέλη του ∆.Σ. και € 836 χιλ. για τους διευθυντές) και το 2008 ανήλθαν σε € 1.469 χιλ. (€ 673 χιλ. για τα µέλη του ∆.Σ. και € 796 χιλ. για τους
διευθυντές). Στο τέλος των χρήσεων 2009 και 2008 η Εταιρεία και ο Όµιλος είχαν απαιτήσεις από τα
παραπάνω πρόσωπα ποσού € 17 χιλ., ενώ στις 31.12.2009 η Εταιρεία είχε υποχρεώσεις ποσού € 30
χιλ. (€ 7 χιλ. το 2008) και ο Όµιλος € 38 χιλ. (€ 28 χιλ. το 2008). Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν υπάρχουν προγράµµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών για τα µέλη του ∆.Σ. και τα στελέχη,
ούτε άλλες παροχές που να εξαρτώνται από την αξία των µετοχών.
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VΙ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πιστοποιήσεις παροχής υπηρεσιών και διασφάλισης υγιεινής
Βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι η εξασφάλιση της καλής ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών, η ασφαλής, άνετη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και
των συνεργατών της, καθώς και η παροχή υγιών και ασφαλών εργασιακών συνθηκών
στους εργαζοµένους της.
Τα πλοία της Εταιρείας έχουν πιστοποιηθεί για τα συστήµατα ποιότητας παροχής υπηρεσιών ISO 9001:2000 & ISO 22000:2005, όπως επίσης και για το σύστηµα διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων HACCP σύµφωνα µε την οδηγία 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οδηγιών του Ε.Φ.Ε.Τ. Το σύστηµα ISO είναι ένα σύστηµα
ποιότητας παροχής υπηρεσιών που αφορά στο σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών µιας υπηρεσίας και στην ικανότητα της να ικανοποιεί εκφρασµένες ή συνεπαγόµενες ανάγκες. Το σύστηµα HACCP (σύστηµα διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων) είναι ένα σύστηµα προσδιορισµού και παρακολούθησης κινδύνων (βιολογικών,
χηµικών, ή φυσικών) που µπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίµων και να
καταστήσουν ένα τρόφιµο µη ασφαλές για κατανάλωση. Το ISO 22000 είναι ένα σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων που αποσκοπεί στην εναρµόνιση σε παγκόσµια κλίµακα του τρόπου εφαρµογής των διεθνώς αποδεκτών αρχών HACCP (Hazard
Analysis & Critical Control Points - ανάλυση κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου).
Τα συστήµατα ISO & HACCP διασφαλίζουν ότι όλες οι προβλεπόµενες διεργασίες, που
περιλαµβάνουν θαλάσσιες µεταφορές, µεταφορά επιβατών και οχηµάτων, προετοιµασία,
παρασκευή και διάθεση γευµάτων - snacks, λειτουργία bar, παροχή ξενοδοχειακών
υπηρεσιών, διοργάνωση κρουαζιέρων και εκδηλώσεων, πραγµατοποιούνται κάτω από
ελεγχόµενες και εγκεκριµένες συνθήκες, έτσι ώστε τα αποτελέσµατά τους να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και να τηρούν την ελληνική και ευρωπαϊκή Νοµοθεσία.
Ασφαλής διαχείριση και ασφάλεια πλοίων
Η ΑΝΕΚ και τα πλοία της, έχουν πιστοποιηθεί µε το ∆ιεθνές Σύστηµα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης (International Safety Management System - ISM Code), το οποίο βρίσκεται σε
συµφωνία µε το σύνολο των διεθνών και εθνικών κανονισµών, κανόνων και οδηγιών που
αφορούν στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα πλοία της Εταιρείας είναι πιστοποιηµένα µε το ∆ιεθνές Σύστηµα Ασφαλείας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) που αφορά στην πρόληψη και αντιµετώπιση των τροµοκρατικών ενεργειών.
Τα πλοία της Εταιρείας είναι εξοπλισµένα µε τα τελειότερα και πλέον σύγχρονα µηχανήµατα πλοήγησης και ασφάλειας, καθώς και πυροσβεστικών και σωστικών µέσων εξασφαλίζοντας έτσι τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια και εξυπηρέτηση των επιβατών και των
πληρωµάτων, όπως επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η ΑΝΕΚ φροντίζει για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος εφαρµόζοντας όλους
τους σχετικούς κανονισµούς της ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Αποδεικνύοντας εµπράκτως την ευαισθητοποίησή της στα περιβαλλοντικά θέµατα, η ΑΝΕΚ είναι η
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πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία στην Ευρώπη που υποστηρίζει τα ολοκληρωµένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης και στα πλαίσια αυτά είναι χορηγός του πρώτου κέντρου
ανακύκλωσης που λειτουργεί στο λιµάνι του Πειραιά.

VΙΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιέχει αναλυτικές
πληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007:

1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 161.299.191,00 διαιρούµενο σε 157.360.940 κοινές και 3.938.251 προνοµιούχες µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,00 η κάθε µία.
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών, στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Κάθε µετοχή
παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο νόµος και το καταστατικό της Εταιρείας. Όλες οι µετοχές
(κοινές και προνοµιούχες) παρέχουν το δικαίωµα ψήφου.
Οι προνοµιούχες µετοχές έκδοσης 1990 και 1996 απολαµβάνουν µόνο τα εκ του νόµου οριζόµενα
προνόµια.
Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές.
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας
Η µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζεται από το νόµο και δεν υφίστανται από το καταστατικό της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους.
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων από
9 έως 11 του ν. 3556/2007
Στις 31.12.2009 οι µέτοχοι που κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας ήταν οι εξής:
SEA STAR CAPITAL PLC

32,50%

MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC

5,35%

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
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5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
Στο καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπονται περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν
από τις µετοχές της.
6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρείας
Στην Εταιρεία δεν είναι γνωστή η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της οι οποίες να συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της.
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης του καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από
τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
8. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων
µετοχών
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει κανένα δικαίωµα να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε
την έκδοση νέων µετοχών, ούτε και να προχωρεί στην αγορά ιδίων µετοχών, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν, σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου, κατόπιν δηµόσιας πρότασης
Σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας ως επακόλουθο δηµόσιας πρότασης, δεν υφίστανται
συµφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν.
10. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας
∆εν υπάρχουν ειδικές συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, που να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.

Χανιά, 26 Μαρτίου 2010

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΝΕΚ
Ο Α’ Αντιπρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς τους Μετόχους της
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
«ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», και των θυγατρικών της, που αποτελούνται
από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών
ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών
αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών
και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς
και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το
εάν οι εταιρικές και οι ενοποιηµένες οικονοµικές 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 εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
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Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών
αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές
για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια
των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

Εµµανουήλ Ν. ∆ιαµαντουλάκης

Νικόλαος Γ. Ζαχαρίας

A.M. ΣΟΕΛ 13101

A.M. ΣΟΕΛ 15831

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο,
µέλος της Crowe Horwath International

Τ.Κ. 175 64

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Τα ποσά των οικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε χιλιάδες €.
Οι τυχόν διαφορές µονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Καταστάσεις συνολικών εσόδων
Ο Όµιλος
Σηµ.

01.01.0931.12.09

Η Εταιρεία

01.01.0831.12.08

01.01.0931.12.09

01.01.0831.12.08

Κύκλος εργασιών

4

274.572

282.356

254.321

252.102

Κόστος πωληθέντων

5

(225.050)

(227.934)

(207.221)

(199.845)

49.522

54.422

47.100

52.257

Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα

7

1.400

1.589

1.321

1.168

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

6

(11.783)

(11.224)

(10.782)

(10.168)

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

6

(26.490)

(27.261)

(24.923)

(25.112)

Άλλα έξοδα

7

(1.854)

(2.396)

(1.312)

(2.138)

10.795

15.130

11.404

16.007

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

8

(14.364)

(19.133)

(14.035)

(18.588)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

8

130

1.239

113

1.206

9

(1.917)

(4.145)

(1.133)

(2.125)

391

496

-

-

(4.965)

(6.413)

(3.651)

(3.500)

Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες

11

Κέρδη από συγγενείς
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

20

Φόρος εισοδήµατος

(338)

(217)

(167)

(43)

(5.303)

(6.630)

(3.818)

(3.543)

(5.788)

(5.886)

-

-

485

(744)

-

-

-

255

-

(53)

(5.303)

(6.375)

(3.818)

(3.596)

(5.788)

(5.785)

-

-

485

(590)

-

-

(0,0359)

(0,0365)

(0,0237)

(0,0220)

-

-

-

-

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

24.249

26.909

24.121

27.312

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

10.795

15.130

11.404

16.007

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

(4.965)

(6.413)

(3.651)

(3.500)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους

(5.303)

(6.630)

(3.818)

(3.543)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή
βασικά (σε €)

23

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)

Σύνοψη αποτελεσµάτων

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

 Ποσά σε χιλιάδες € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Καταστάσεις οικονοµικής θέσης
Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

Σηµ. 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

10

Επενδύσεις σε ακίνητα

10

1.852

1.857

731

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

10

163

288

130

288

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες

11

-

-

5.224

5.255

Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες

11

1.241

1.634

46

46

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

11

35.858

107

35.842

89

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

400.501 411.535 382.804 393.315
737

439.615 415.421 424.777 399.730

Αποθέµατα

12

10.801

10.849

9.955

9.819

Απαιτήσεις από πελάτες

13

73.814

76.806

69.384

78.112

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις

13

6.681

4.809

6.633

4.108

Χρηµατ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

14

1.279

9.862

1.255

9.846

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

15

5.798

10.373

4.619

9.747

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

98.373 112.699

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

91.846 111.632

537.988 528.120 516.623 511.362

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο (161.299.191 µετοχές χ € 1,00)

16

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

16

1.080

1.080

1.080

1.080

Αποθεµατικά

17

35.414

35.171

33.894

33.894

(917)

(739)

(1.920)

1.898

18

Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων µητρικής

161.299 161.299 161.299 161.299

196.876 196.811 194.353 198.171

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

5.993

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

5.535

-

-

202.869 202.346 194.353 198.171

Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις

19

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

20

987

972

309

309

Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών προσωπικού

21

3.352

3.455

3.101

3.227

Λοιπές προβλέψεις

21

496

909

145

538

752

869

433

462

10

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

200.785 218.701 198.614 216.331

206.372 224.906 202.602 220.867

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις

19

75.904

50.256

72.153

48.640

Υποχρεώσεις σε προµηθευτές

22

38.881

35.363

35.204

30.737

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

22

13.962

15.249

12.311

12.947

128.747 100.868 119.668

92.324

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

335.119 325.774 322.270 313.191

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

537.988 528.120 516.623 511.362

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

 Ποσά σε χιλιάδες € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Καταστάσεις µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Αποθεµ.
Μετοχικό Υπέρ το
αναπρ.
Σηµ. κεφάλαιο
άρτιο ακινήτων

Ο Όµιλος

Υπόλοιπο 01.01.2008

161.299

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 2008

1.195

2.124

(115)

223

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελ.
εις νέο

31.704

14.437

210.759

(5.893)

(5.785)

(590)

(6.375)

(8.065)

(8.065)

(111)

(8.176)

(1.382)

-

Έγκριση µερισµάτων χρήσης 2007
Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού

1.382

-

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Μεταφορά αποθεµατικών σε «εις νέο»

(164)

Μεταφορά επιχορ. θυγατρικής σε υποχρ.

164

161.299

1.080

2.183

32.989

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 2009

Ίδια κεφάλαια στις 31.12.2009

Η Εταιρεία

Υπόλοιπο 01.01.2008

243
1
161.299

-

(27)

(27)

-

-

-

5.853

31.563

14.703

209.832

(3.543)

(3.596)

(8.065)

(8.065)

(1.361)

-

164

-

1.898

198.171

(3.818)

(3.818)

(1.920)

194.353

1.361

Μεταφορά αποθεµατικών σε «εις νέο»

(164)
161.299

1.080

970

32.924

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2009
Ίδια κεφάλαια στις 31.12.2009

5.853

Σύνολο

Έγκριση µερισµάτων χρήσης 2007

Ίδια κεφάλαια στις 31.12.2008

(243)

Αποτελ.
εις νέο

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού

161.299

1.080

970

32.924

5.535 202.346

5.853

Λοιπά
αποθεµατικά

62

-

(5.303)

Αποθεµ.
Μετοχικό Υπέρ το
αναπρ.
Σηµ. κεφάλαιο
άρτιο ακινήτων

(115)

(195)

485

196.876

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 2008

(97)

(5.788)

(917)

1.072

630

(5.788)

33.231

1.195

630

196.811

2.183

161.299

1.080

-

(739)

Έγκριση µερισµάτων θυγατρικών
Σχηµατισµός αποθεµατικών θυγατρικών

5.704 216.463

(97)

(97)

Ίδια κεφάλαια στις 31.12.2008

∆ιαγραφή θυγατρικών από ενοποίηση

∆ικαιώµ.
Σύνολο µειοψηφ. Σύνολο

5.993 202.869

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

 Ποσά σε χιλιάδες € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Καταστάσεις ταµειακών ροών
Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

01.01.09- 01.01.08- 01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

(4.965)

(6.413)

(3.651)

(3.500)

13.896

12.151

13.064

11.538

(442)

(372)

(347)

(234)

-

350

-

350

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
Αποµειώσεις / (αναστροφή) αξίας παγίων στοιχείων
(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση παγίων στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές

(7)

(15)

(2)

-

849

1.257

705

1.275

(7)

2

(6)

(1)

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας

1.526

3.649

1.133

2.126

Επίδραση από παύση ενοποίησης θυγατρικών

1.991

-

-

-

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (µείον πιστωτικοί τόκοι)

14.236

17.742

13.927

17.230

27.077

28.351

24.823

28.784

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

23

1.159

(136)

991

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(4.316)

(6.064)

5.141

(7.705)

9.633

5.576

3.082

5.584

(13.112)

(19.116)

(12.781)

(18.692)

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Καταβληµένοι φόροι εισοδήµατος

(350)

(400)

(163)

(172)

18.955

9.506

19.966

8.790

-

(17.534)

-

(18.164)

(35.750)

-

(35.750)

-

6.735

4.976

6.735

4.976

(2.737)

(52.896)

(2.389)

(47.651)

12

27

2

-

Τόκοι εισπραχθέντες

111

1.192

106

1.178

Μερίσµατα εισπραχθέντα

797

1.966

813

2.063

(30.832)

(62.269)

(30.483)

(57.598)

-

630

-

-

Σύνολο ροών λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση συνδεδεµένων, χρεογράφων και λοιπών επενδύσεων
Προκαταβολές για αγορά συµµετοχών
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων και λοιπών επενδύσεων
Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

Σύνολο ροών επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Πληρωµή εξόδων αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις επιχορηγήσεων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο ροών χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων (γ)

-

(130)

-

(115)

25.678

23.930

23.513

21.093

(18.210)

(9.643)

(18.000)

(9.000)

-

198

-

-

(135)

(8.106)

(124)

(8.055)

7.333

6.879

5.389

3.923

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα της χρήσης (α) + (β) + (γ)

(4.544)

(45.884)

(5.128)

(44.885)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

10.373

56.257

9.747

54.632

Ταµειακά διαθ. έναρξης εταιρειών που έπαψαν να ενοποιούνται
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

(31)

-

-

-

5.798

10.373

4.619

9.747

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

 Ποσά σε χιλιάδες € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2009

 Ποσά σε χιλιάδες € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 
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Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Κατ αστ άσ εων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
σύµφωνα µε τ α ∆ι εθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

1.

Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο
Η Μητρική Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1967 (ΦΕΚ 201/10.04.67) µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ A.E.» και το διακριτικό τίτλο «ANEK LINES» (εφεξής «ΑΝΕΚ», «Εταιρεία» ή «Μητρική») και δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Έδρα της Εταιρείας
είναι ο δήµος Ελευθερίου Βενιζέλου του νοµού Χανίων και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται επί της
λεωφόρου Κ. Καραµανλή στα Χανιά. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και διαπραγµατεύονται στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Στον Όµιλο, εκτός της
Μητρικής, περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής:
Ποσοστό
Οµίλου

Επωνυµία
ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΛΑΝΕ)

50,11%

Έδρα

∆ραστηριότητα

Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Επιβατηγός ναυτιλία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΠ)

50%

Στύλος Χανίων

Παραγωγή και διάθεση εµφιαλωµένου νερού

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε.

62%*

Στύλος Χανίων

Παραγωγή και εµπορία πλαστικών
φιαλών και ειδών συσκευασίας

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ –
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

99,5%**

Ελ. Βενιζέλος Χανίων

Τουρισµός – συµµετοχή σε άλλες
εταιρείες – παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών κ.λπ.

ΤΙ.ΣΙ. ΣΕΪΛΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

97,5%***

Ελ. Βενιζέλος Χανίων

Ναυτική εταιρεία Ν.959/79

Ancona Ιταλίας

Πρακτόρευση και αντιπροσώπευση
ναυτιλιακών εταιρειών

ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l.

49%

* άµεση συµµετοχή: 24% και έµµεση µέσω της ΕΤΑΝΑΠ: 38%
** άµεση συµµετοχή: 99% και έµµεση µέσω της ΕΤΑΝΑΠ: 0,5%
*** άµεση συµµετοχή: 95% και έµµεση µέσω της ΛΑΝΕ: 2,5%

Οι παραπάνω εταιρείες στις οποίες η ΑΝΕΚ συµµετέχει µε ποσοστό από 50% και άνω, έχουν
συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 µε τη µέθοδο
της ολικής ενοποίησης. Η «ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l.» στην οποία η Μητρική συµµετέχει µε ποσοστό
49% ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 τέθηκε σε
εκκαθάριση η εταιρεία ειδικού σκοπού «ANEK LINES LUXEMBOURG S.A.» καθώς δεν υφίσταντο πλέον οι λόγοι της σύστασής της και παρέµενε αδρανής από την ίδρυσή της. Η εκκαθάριση ολοκληρώθηκε
εντός του γ’ τριµήνου και στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της εταιρείας από την αρχή της περιόδου έως την ολοκλήρωση της εκκαθάρισής της. Επίσης,
στα τέλη του 2009 µεταβιβάστηκε η συµµετοχή της Μητρικής στην «CHAMPION FERRIES L.T.D.»
στην οποία κατείχε ποσοστό 70% και τα αποτελέσµατα της εταιρείας για τη χρήση 2009 περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων.
Η «ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συµµετέχει
µε ποσοστό 100% στην «ΑΝΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» οι οποίες, όπως και η «ΤΙ.ΣΙ ΣΕΪΛΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεν έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα.

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 ανερχόταν σε
1.279 άτοµα για την Εταιρεία (εκ των οποίων τα 1.041 απασχολούνταν ως πληρώµατα στα πλοία) και
σε 1.362 άτοµα για τον Όµιλο (πληρώµατα πλοίων 1.094 άτοµα).
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2.

Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι συνηµµένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (στο εξής «οικονο-

µικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(εφεξής «∆ΠΧΑ») όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB (καθώς και των διερµηνειών τους) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2009. Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες αξίες.
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις, κρίσεις και υποθέσεις
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση να
προβεί σε εκτιµήσεις, παραδοχές, υποθέσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, καθώς και τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, όπως και τα δηµοσιευµένα
ποσά εσόδων και εξόδων. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις γίνονται προκειµένου να επιλεχθούν οι καταλληλότερες λογιστικές αρχές και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της διοίκησης του Οµίλου σε σχέση
µε το επίπεδο ή τον όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων και σε άλλους παράγοντες σχετικούς
µε τις προσδοκίες για τη µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Επίσης, επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους.
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου -αφού επηρεάζουν σε
σηµαντικό βαθµό την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης και τα αποτελέσµατα- αποτελούν αυτές της
ωφέλιµης ζωής και της υπολειµµατικής αξίας των πλοίων (βλ. σηµείωση 3 vi). Σηµαντική κρίση αποτελεί η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων της Εταιρείας (π.χ. κατάταξη µιας επένδυσης ως διαθέσιµη
προς πώληση, διακρατούµενη ως τη λήξη ή ως στοιχείο αποτιµώµενο στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων), καθώς και ο έλεγχος αποµείωσης επ’ αυτών µε τον προσδιορισµό της ανακτήσιµης αξίας και
της αξίας χρήσης (βλ. σηµείωση 3 vii). Τέλος, η ανακτησιµότητα των απαιτήσεων, η αξιολόγηση κάποιων υπολοίπων ως επισφαλή και η ανάγκη για σχηµατισµό σχετικών προβλέψεων αποµείωσης, καθώς και προβλέψεις που σχηµατίζονται για άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις, απαιτούν κρίσεις και εκτιµήσεις που επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις.
Αναταξινόµηση κονδυλίων
Στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων τα «έσοδα επιδοτούµενων γραµµών δηµόσιας
υπηρεσίας» µεταφέρθηκαν από τα «άλλα έσοδα» που εµφανίζονταν στη συγκρίσιµη περίοδο στον «κύκλο εργασιών» µε συνέπεια να υπάρχει µια ισόποση διαφορά ύψους € 3.420 χιλ. µεταξύ των προαναφερθέντων κονδυλίων, καθώς και των µικτών κερδών. Η αναταξινόµηση αυτή δεν είχε καµµία επίπτωση
στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους ή στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της Μητρικής.
Νέα πρότυπα και διερµηνείες
Μέχρι την ηµεροµηνία κατάρτισης των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων, έχουν εκδοθεί
νέα ∆ΠΧΑ, διερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων, η εφαρµογή των οποίων δεν ήταν
υποχρεωτική για την ετήσια λογιστική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 και τα οποία η Εταιρεία
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δεν εφάρµοσε νωρίτερα, ως ακολούθως:
•

∆ιερµηνεία 17 - ∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε µετόχους

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009
Η διερµηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σε περίπτωση διανοµής µη-χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε µετόχους. Συγκεκριµένα διευκρινίζεται το πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται υποχρέωση, ο τρόπος επιµέτρησης της υποχρέωσης και των σχετιζόµενων περιουσιακών στοιχείων καθώς
και το πότε θα πρέπει να απο-αναγνωρίζεται η υποχρέωση και το περιουσιακό στοιχείο.
•

Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 - Συνενώσεις επιχειρήσεων και τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις

εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της
περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα.
Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και
την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα (αντί για προσαρµογή της υπεραξίας). Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς
δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία). Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και το λογιστικό χειρισµό σε περίπτωση απώλειας ελέγχου θυγατρικής.
•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα: αναγνώριση και επιµέτρηση αντικείµενα κατάλληλα προς αντιστάθµιση

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρεία επιτρέπεται να χαρακτηρίσει µέρος των µεταβολών
στην εύλογη αξία ή της διακύµανσης των χρηµατοροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου ως αντισταθµισµένο αντικείµενο. Επίσης, η διερµηνεία αυτή καλύπτει το χαρακτηρισµό του πληθωρισµού ως κίνδυνο προς αντιστάθµιση ή µέρος ενός τέτοιου κινδύνου σε συγκεκριµένες περιπτώσεις.
•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 - Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Φεβρουαρίου 2010
Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισµένου ποσού σε ξένο νόµισµα, τα οποία δικαιώµατα αντιµετωπίζονταν από το υφιστάµενο πρότυπο ως
παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώµατα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους µετόχους µιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας συµµετοχικούς τίτλους της
εταιρείας, για ένα καθορισµένο ποσό σε ξένο νόµισµα, θα πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόµισµα στο οποίο έχει οριστεί η τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος.
•

∆ιερµηνεία 19 - ∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010
Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό που ακολουθείται σε περιπτώσεις επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µιας υποχρέωση µεταξύ εταιρείας και πιστωτή όπου ο πιστωτής αποδέχεται
µετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρείας προκειµένου για το µερικό ή ολικό
διακανονισµό της υποχρέωσης. Με την διερµηνεία αυτή αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίµηµα που πληρώνεται βάσει του ∆ΛΠ 39, παρ. 41 και συνεπώς
η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που εκδίδο-
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νται αντιµετωπίζονται ως το πληρωτέο τίµηµα προκειµένου για την εξάλειψη της χρηµατοοικονοµικής
υποχρέωσης. Η ΕΕ δεν έχει ακόµα υιοθετήσει τη διερµηνεία αυτή.
•

∆ιερµηνεία 14 - Περιπτώσεις προπληρωµών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών (τροποποίηση)

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011
Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρείες να αναγνωρίσουν ορισµένες
εθελοντικές προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. Η ΕΕ δεν έχει ακόµα υιοθετήσει τη διερµηνεία αυτή.
•

∆ΠΧΑ 9 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα - φάση 1, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, ταξινόµηση και επιµέτρηση

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013
Η φάση 1 του νέου αυτού προτύπου εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η
ΕΕ δεν έχει ακόµα υιοθετήσει το πρότυπο αυτό.
•

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 - Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την
αξία των µετοχών µεταξύ εταιρειών του ιδίου οµίλου και πως αυτές αντιµετωπίζονται στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών. Η ΕΕ δεν έχει ακόµα υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.
•

Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 - Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011
Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίµηση που απαιτείται προκειµένου να προσδιοριστεί
εάν το δηµόσιο και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δηµόσιο µπορούν να θεωρηθούν ως ένας και µοναδικός πελάτης. Προκειµένου γι’ αυτόν τον προσδιορισµό, η εταιρεία θα πρέπει
να αναλογιστεί το βαθµό στον οποίο υπάρχει οικονοµική αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των εταιρειών.
Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. Η ΕΕ δεν έχει ακόµα
υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.
•

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 - Πρόσθετες εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρµογή των
∆ΠΧΑ

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010 και
η ΕΕ δεν έχει ακόµα υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή
Τον Απρίλιο του 2009 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια δεύτερη σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό
την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ηµεροµηνίες εφαρµογής είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η ΕΕ δεν έχει ακόµα υιοθετήσει αυτές τις βελτιώσεις.
•

∆ΠΧΑ 2 - Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009
∆ιευκρινίζεται ότι η εισφορά µιας επιχείρησης κατά το σχηµατισµό µιας κοινοπραξίας καθώς
και συνενώσεις οντοτήτων υπό κοινό έλεγχο δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2, παρόλο
που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (τροποποιηµένο). Σε περίπτωση που µια εταιρεία
έχει υιοθετήσει νωρίτερα το ∆ΠΧΑ 3 (τροποποιηµένο), η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 2 πρέπει να υιοθετηθεί επίσης νωρίτερα.
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•

∆ΠΧΑ 5 - Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση
και διακοπείσες δραστηριότητες
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010

∆ιευκρινίζεται ότι οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται αναφορικά µε τα µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και τις οµάδες περιουσιακών στοιχείων που έχουν ταξινοµηθεί ως κατεχόµενα προς
πώληση ή διακοπείσες δραστηριότητες είναι µόνο εκείνες που ορίζονται από το ∆ΠΧΑ 5. Οι απαιτήσεις
για γνωστοποιήσεις που ορίζονται από άλλα πρότυπα, εφαρµόζονται µόνο εάν υπάρχει ειδική απαίτηση
για ανάλογα µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή διακοπείσες δραστηριότητες.
•

∆ΠΧΑ 8 - Λειτουργικοί τοµείς

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010
∆ιευκρινίζεται ότι τα κατά λειτουργικό τοµέα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι υποχρεωτικό να δηµοσιεύονται µόνο στην περίπτωση που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία και υποχρεώσεις
συµπεριλαµβάνονται σε επιµετρήσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται από τον επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων.
•

∆ΛΠ 1 - Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010
Οι όροι µιας υποχρέωσης η οποία µπορεί να καταλήξει, οποιαδήποτε στιγµή, σε διευθέτηση µέσω της έκδοσης στοιχείων της καθαρής θέσης κατά την προαίρεση του αντισυµβαλλοµένου, δεν επηρεάζουν την ταξινόµησή του.
•

∆ΛΠ 7 - Κατάσταση ταµειακών ροών

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010
Ρητά αναφέρεται ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου µπορούν να ταξινοµηθούν ως ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση
αυτή θα επηρεάσει την παρουσίαση, στην κατάσταση ταµειακών ροών, του ενδεχόµενου τιµήµατος σε
µια συνένωση επιχειρήσεων η οποία ολοκληρώθηκε εντός του 2009 µε ταµειακή διευθέτηση.
•

∆ΛΠ 17 - Μισθώσεις

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010
Η τροποποίηση καταργεί τις ειδικές οδηγίες εφαρµογής αναφορικά µε την ταξινόµηση της γης
ως µίσθωση έτσι ώστε να παραµείνουν µόνο οι γενικές οδηγίες εφαρµογής.
•

∆ΛΠ 18 - Έσοδα

Το Σ∆ΛΠ πρόσθεσε οδηγίες (οι οποίες συνοδεύουν το πρότυπο) προκειµένου να καθορίσει εάν
µια εταιρεία ενεργεί ως κατ’ ουσία συµβαλλόµενος ή ως αντιπρόσωπος. Τα χαρακτηριστικά που λαµβάνονται υπόψη είναι εάν η εταιρεία:
Έχει πρωταρχική ευθύνη για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών
Επωµίζεται τον κίνδυνο των αποθεµάτων
Έχει ευχέρεια καθορισµού των τιµών
Επωµίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο
•

∆ΛΠ 36 - Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η µεγαλύτερη µονάδα που επιτρέπεται να κατανεµηθεί η
υπεραξία, η οποία αποκτήθηκε σε µια συνένωση επιχειρήσεων, είναι ο λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 8 πριν εφαρµοστούν οι κανόνες συγκέντρωσης για σκοπούς δηµοσίευσης.
•

∆ΛΠ 38 - Άυλα περιουσιακά στοιχεία

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009
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∆ιευκρινίζεται ότι οι µέθοδοι αποτίµησης που παρουσιάζονται προκειµένου για τον καθορισµό
της εύλογης αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου το οποίο αποκτάται σε µια συνένωση επιχειρήσεων και το οποίο δεν διαπραγµατεύεται σε ενεργό αγορά είναι µόνο παραδείγµατα και δεν είναι περιοριστικές αναφορικά µε τη µέθοδο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Σε περίπτωση που µια εταιρεία έχει
υιοθετήσει νωρίτερα το ∆ΠΧΑ 3 (τροποποιηµένο), η τροποποίηση του ∆ΛΠ 38 πρέπει να υιοθετηθεί
επίσης νωρίτερα.
•

∆ΛΠ 39 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα: αναγνώριση και επιµέτρηση

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι:
Το δικαίωµα προπληρωµής θεωρείται στενά συνδεδεµένο µε το κύριο συµβόλαιο όταν η
τιµή εξάσκησης ενός δικαιώµατος προπληρωµής αποζηµιώνει τον δανειζόµενο µέχρι κατά
προσέγγιση την παρούσα αξία του χαµένου τόκου για το υπόλοιπο διάστηµα του κύριου
συµβολαίου.
Η εξαίρεση σχετικά µε συµβόλαια µεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή σε µια συνένωση επιχειρήσεων για την αγορά ή πώληση του αποκτώµενου σε µελλοντική ηµεροµηνία,
εφαρµόζεται µόνο σε δεσµευτικά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, και όχι σε συµβόλαια παραγώγων όπου περεταίρω ενέργειες από οποιαδήποτε πλευρά πρέπει να ληφθούν.
(εφαρµόζεται για όλα τα συµβόλαια που δεν έχουν λήξει για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010)
Κέρδη και ζηµίες σε αντισταθµίσεις ταµειακών ροών µιας µελλοντικής συναλλαγής η
οποία τελικώς καταλήγει στην αναγνώριση ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου ή σε αντιστάθµιση ταµειακών ροών ήδη αναγνωρισµένων χρηµατοοικονοµικών µέσων πρέπει να επαναταξινοµούνται στην περίοδο όπου οι αντισταθµισµένες µελλοντικές ταµειακές ροές επηρεάζουν
το κέρδος ή τη ζηµιά.
(εφαρµόζεται για όλα τα συµβόλαια που δεν έχουν λήξει για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010)
•

∆ιερµηνεία 9 - Επανεκτίµηση των ενσώµατων παραγώγων

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009
Το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το πεδίο εφαρµογής της διερµηνείας 9 προκειµένου να διευκρινίσει ότι
δεν εφαρµόζεται σε πιθανές επανεκτιµήσεις, κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτώνται κατά τη συνένωση επιχειρήσεων µεταξύ εταιρειών ή επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο ή σχηµατισµό µιας κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που µια εταιρεία έχει υιοθετήσει νωρίτερα το ∆ΠΧΑ 3 (τροποποιηµένο), η τροποποίηση του ∆ΛΠ 38 πρέπει να υιοθετηθεί επίσης νωρίτερα.
•

∆ιερµηνεία 16 - Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετ/ση στο εξωτερικό

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009
Η τροποποίηση αναφέρει ότι σε µια αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, τα µέσα αντιστάθµισης µπορούν να διατηρηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες εντός
του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης και της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, δεδοµένου ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις το ∆ΛΠ 39 σχετικά µε το χαρακτηρισµό, την τεκµηρίωση και την αποτελεσµατικότητα που συνδέονται µε την αντιστάθµιση σε καθαρή επένδυση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης, µε εξαίρεση τα νέα
πρότυπα και διερµηνείες που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για
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τις χρήσεις που ξεκινούσαν από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 - Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων
Το ∆ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Από τις πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι η απαίτηση όπως
η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή
µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος («comprehensive income») που συνδυάζει όλα τα
στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα»
(«other comprehensive income») και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της προγενέστερης συγκριτικής περιόδου, δηλαδή σε µια τρίτη στήλη στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Ο Όµιλος έχει κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το
2009.
Εκτός από τις τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1, η εφαρµογή των παρακάτω τροποποιηµένων προτύπων και διερµηνειών δεν είχαν επίδραση στην παρουσίαση και στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών
καταστάσεων:
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα: παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 - Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων όσον αφορά τα «Χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή «puttable» µέσο)»
∆ΛΠ 39 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα: αναγνώριση και επιµέτρηση - αντικείµενα κατάλληλα
προς αντιστάθµιση
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23 - Κόστος δανεισµού
∆ΠΧΑ 2 (τροποποιηµένο) - Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών
∆ΠΧΑ 8 - Λειτουργικοί τοµείς
∆ιερµηνεία 13 - Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών
∆ιερµηνεία 15 - Συµβόλαια για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας
∆ιερµηνεία 16, «Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό»
Τροποποιήσεις στα ∆ΛΠ 39, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» και
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 - Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ και στο ∆ΛΠ 27 - Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις

3.

Βασικές λογιστικές αρχές
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνηµµένων ετήσιων οικο-

νοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009 δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση µε αυτές της προηγούµενης χρήσης -εκτός από την περίπτωση εφαρµογής του ∆ΛΠ 1- και έχουν ως ακολούθως:
(i)

Βάση ενοποίησης

Οι συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της
Μητρικής Εταιρείας καθώς και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η ANEK έχει τη δυνατότητα
άσκησης ελέγχου. Ο έλεγχος υφίσταται όταν η ANEK µέσω άµεσης ή έµµεσης κατοχής ποσοστών επί
των κεφαλαίων διατηρεί την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου ή έχει τη δύναµη άσκησης ελέγχου
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στα διοικητικά συµβούλια των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο
ουσιαστικός έλεγχος µεταφέρεται στη Μητρική και παύουν να ενοποιούνται από την ηµέρα κατά την
οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Η λογιστική µέθοδος εξαγοράς χρησιµοποιείται για την ενσωµάτωση των εξαγοραζόµενων θυγατρικών. Το κόστος µιας εξαγοράς υπολογίζεται ως το άθροισµα των εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής, των
µετοχών που εκδίδονται και των υποχρεώσεων που υφίστανται πλέον οποιουδήποτε κόστους σχετικό µε
την εξαγορά. Τα αποκτώµενα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην
εύλογη αξία τους, ανεξάρτητα του ύψους του ποσοστού της µειοψηφίας. Η διαφορά µεταξύ του κόστους
εξαγοράς και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων
που αναλήφθηκαν καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη
αξία, τότε η αρνητική υπεραξία που προκύπτει αναγνωρίζεται άµεσα στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών εµφανίζεται
στις ασώµατες ακινητοποιήσεις και δεν αποσβένεται, αλλά υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης σε ετήσια
βάση. Σε ενδεχόµενη πώληση συµµετοχών για τον υπολογισµό των κερδών / (ζηµιών) λαµβάνεται υπόψη η τυχόν υπεραξία. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών
έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλισθεί η συνέπεια µε τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν
από τον Όµιλο. Επίσης, όλες οι θυγατρικές συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις για την ίδια
περίοδο και την ίδια ηµεροµηνία µε τη Μητρική.
(ii)

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες

Οι συµµετοχές της Μητρικής Εταιρείας στις θυγατρικές της στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις
αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών / (ζηµιών) και των ιδίων κεφαλαίων που δεν αναλογούν στον Όµιλο και παρουσιάζονται διακριτά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Σε περίπτωση εξαγοράς δικαιωµάτων µειοψηφίας από την Εταιρεία η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος εξαγοράς
και της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εξαγοράζεται αναγνωρίζεται ως υπεραξία.
(iii)

Συµµετοχές σε συγγενείς

Οι συµµετοχές της ΑΝΕΚ σε άλλες εταιρείες στις οποίες ασκεί ουσιώδη επιρροή και δεν είναι θυγατρικές ή κοινοπραξίες, απεικονίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά καταχωρούνται στο
κόστος κτήσης, εµπεριέχοντας τυχόν υπεραξία που αναγνωρίζεται κατά την εξαγορά. Σύµφωνα µε τη
µέθοδο της καθαρής θέσης τα κέρδη / (ζηµιές) που προκύπτουν µετά την εξαγορά αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων, ενώ ποσά που καταχωρούνται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση της συγγενούς, αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου. Οι συµµετοχές σε συγγενείς στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις ενδεχόµενες ζηµιές αποµείωσης. Για τις συµµετοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις µόνιµης µείωσης της αξίας τους, προσδιορίζεται η
ανακτήσιµη αξία τους και η τυχόν ζηµιά αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης.
(iv)

Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης και µετατροπή ξένων νοµισµάτων

Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων της ANEK και των θυγατρικών
της είναι το ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών αυτών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και πα-
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θητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες
συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Τα κέρδη και οι ζηµιές που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου, αλλά και από την αποτίµηση στο τέλος της χρήσης των νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εξαιρουµένων τυχόν
συναλλαγών που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθµισης ταµειακών ροών που απεικονίζονται στα
ίδια κεφάλαια, µέσα στο κονδύλι «συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα». .
(v)

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στον
Όµιλο, τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα και περιλαµβάνουν την αξία πώλησης των
αγαθών και υπηρεσιών απαλλαγµένη από το φόρο προστιθέµενης αξίας, επιστροφές, εκπτώσεις και
αφού διενεργηθούν οι απαλοιφές των ενδοεταιρικών εσόδων. Τα παρακάτω συγκεκριµένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει, επίσης, να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου:
Έσοδα από ναύλους (εισιτήρια ή ναυλώσεις πλοίων)
Τα έσοδα από τα εισιτήρια αναγνωρίζονται στη χρονική στιγµή κατά την οποία οι επιβάτες / οχήµατα
πραγµατοποιούν το ταξίδι (ταξιδεύσαντα εισιτήρια). Τα έσοδα από τις ναυλώσεις πλοίων αναγνωρίζονται
µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις σχετικές συµβάσεις. Οι
κρατικές επιδοτήσεις άγονων γραµµών αναγνωρίζονται κατά την περίοδο που αφορούν και περιλαµβάνονται στον «κύκλο εργασιών».
Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών επί των πλοίων
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών επί των πλοίων αναγνωρίζονται κατά τη
στιγµή της πώλησης ή της παροχής της υπηρεσίας όπου και εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις.
Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών µη ναυτιλιακών εταιρειών
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται κατά τη στιγµή της πώλησης και λογιστικοποιούνται
µε την έκδοση των σχετικών τιµολογίων. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών λογίζονται κατά την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες.
Τόκοι
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση τη λογιστική αρχή του δεδουλευµένου.
Μερίσµατα
Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
(vi)

Πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις / Επενδύσεις σε ακίνητα

Τα πλοία, τα κτίρια, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός, αποτιµώνται στο ιστορικό (ή τεκµαρτό) κόστος προσαυξηµένα µε µεταγενέστερες προσθήκες και µειωµένα µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και
τις τυχόν ζηµιές αποµείωσής τους. Ως ιστορικό κόστος των κτιρίων, από την ηµεροµηνία µετάβασης
στα ∆ΠΧΠ (01.01.2004) και µετά, ελήφθη το τεκµαρτό κόστος σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1.
Τα οικόπεδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους όπως αυτή προσδιορίζεται από µελέτη ανεξάρτητου
εκτιµητή και οι διαφορές αναπροσαρµογής, όταν είναι θετικές καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως
αποθεµατικό αναπροσαρµογής ακινήτων (καθαρό από το σχετικό αναβαλλόµενο φόρο). Αν από την
αποτίµηση προκύψει αποµείωση της λογιστικής αξίας, τότε αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα, εκτός αν η µείωση αυτή αναστρέφει προηγούµενη αύξηση που υπήρχε στο «αποθεµατικό
αναπροσαρµογής».
Αναφορικά µε τα πλοία η διοίκηση του Οµίλου προέβη σε εκτίµηση της σχετικής ωφέλιµης διάρκειας ζωής η οποία προσδιορίστηκε σε 35 έτη από το έτος καθέλκυσης κάθε πλοίου. Θεωρείται ότι
δεν υφίστανται συστατικά µέρη µε διαφορετική ωφέλιµη ζωή εκτός από µεταγενέστερες δαπάνες
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που σχετίζονται µε προσθήκες και βελτιώσεις των πλοίων οι οποίες διαχωρίζονται και αποσβένονται
τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία πενταετία. Οι υπολειµµατικές αξίες των πλοίων ορίζονται αρχικά σε ποσοστό 20% επί του κόστους κτήσης, αλλά επανεξετάζονται ετησίως (λαµβάνοντας υπόψη τις
τρέχουσες τιµές αυτών, όπως προκύπτουν από εκτιµήσεις ανεξάρτητων οίκων) µε σκοπό την αρτιότερη προσέγγιση της αξίας τους στο τέλος της ωφέλιµης ζωής τους και αναπροσαρµόζονται όπου
χρειαστεί. Όλα τα πλοία του Οµίλου είναι εναρµονισµένα πλήρως µε τις διατάξεις της συνθήκης της
Στοκχόλµης.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές
προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την παραγωγική τους δυναµικότητα ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας τους.
Το κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή του ή όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση του.
Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από τη διάθεση ενός παγίου περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία αποµακρύνεται το σχετικό πάγιο.
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου περιλαµβάνονται εξολοκλήρου λογισµικά προγράµµατα
Η/Υ τα οποία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµιές
αποµείωσης.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν
την ωφέλιµη ζωή των σχετικών παγίων ως εξής:
Κατηγορία παγίου
Πλοία
Κτίρια
Βιοµηχανοστάσια
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπά µεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ

Ωφέλιµη ζωή
35
20 - 50
66
8
5-9
5-6
3-6

έτη
έτη
έτη
έτη
έτη
έτη
έτη

Η ωφέλιµη ζωή και οι υπολειµµατικές αξίες των κτιρίων αναπροσαρµόζονται όποτε κριθεί αναγκαίο
και αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές εκτιµήσεις του ανεξάρτητου εκτιµητή.
Τα επενδυτικά ακίνητα προορίζονται για τη δηµιουργία εσόδου από ενοίκια ή κέρδους από τη µεταπώλησή τους και αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις
τυχόν ζηµιές αποµείωσης.
(vii) Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (εκτός υπεραξίας)
Οι λογιστικές αξίες των µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ελέγχονται ετησίως για σκοπούς
αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να
µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός αν υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο στο αποθεµατικό αναπροσαρµογής για το ίδιο πάγιο. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσης. Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού
στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και
προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµεια-
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κών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου
και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. Ειδικότερα, ο έλεγχος αποµείωσης (impairment test) των λογιστικών αξιών των σηµαντικότερων περιουσιακών στοιχείων της Μητρικής και του Οµίλου περιλαµβάνει τα εξής:
α) Πλοία: µε βάση εκτιµήσεις ανεξάρτητων οίκων εµπειρογνώµων προσδιορίζονται οι τρέχουσες αξίες
των πλοίων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και συγκρίνονται µε τις αντίστοιχες λογιστικές. Όπου διαπιστωθεί ότι οι τελευταίες υπερβαίνουν τις τρέχουσες προσδιορίζεται η αξία χρήσης (value in
use) µονάδας ταµειακών ροών µε σκοπό να διαπιστωθεί αν συντρέχει λόγος αποµείωσης.
β) Συµµετοχές σε θυγατρικές: για τις συµµετοχές της Μητρικής λαµβάνεται υπόψη η καθαρή τους θέση,
καθώς και τυχόν υπεραξίες που δεν εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών.
(viii) Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η τιµή κόστους στην οποία περιλαµβάνεται η αξία κτήσης προσαυξηµένη µε τις λοιπές δαπάνες αγορών προσδιορίζεται µε την εφαρµογή της µεθόδου του µέσου σταθµικού κόστους. Η καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία των εµπορευµάτων και προϊόντων είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στην κανονική ροή λειτουργίας µείον τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των καυσίµων, λιπαντικών και υλικών επί των πλοίων, καθώς και των πρώτων και βοηθητικών υλών των εµποροβιοµηχανικών θυγατρικών εταιρειών είναι το κόστος αντικατάστασής τους. Προβλέψεις για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα σχηµατίζονται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
(ix)

Λογαριασµοί εισπρακτέοι

Οι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν
µη εισπρακτέα υπόλοιπα. Όλες οι απαιτήσεις του Οµίλου είναι βραχυπρόθεσµες (εισπρακτέες σε περίοδο µικρότερη του ενός έτους) και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις
εκτιµώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη σχηµατισµού πρόβλεψης για αποµείωση των
συγκεκριµένων απαιτήσεων. Κάθε οριστικά ανεπίδεκτο είσπραξης υπόλοιπο διαγράφεται µε αντίστοιχη
µείωση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στα «άλλα έξοδα».
(x)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ο Όµιλος θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική
λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα. Tα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από
µετρητά, καταθέσεις όψεως σε τράπεζες, καθώς και τραπεζικές υπεραναλήψεις οι οποίες απεικονίζονται
στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις.
(xi)

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές και προνοµιούχες µετοχές εµφανίζονται στο µετοχικό κεφάλαιο των ιδίων κεφαλαίων το οποίο απεικονίζει την αξία των µετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το
ποσό που έχει καταβληθεί πλέον της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στο λογαριασµό «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» των ιδίων κεφαλαίων. Πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται
µε την έκδοση νέων µετοχών καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά από το «υπέρ το άρτιο». Οι
ίδιες µετοχές αντιπροσωπεύουν µετοχές της Μητρικής οι οποίες αποκτήθηκαν και κατέχονται από την
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ίδια ή θυγατρικές της και εµφανίζονται στην αξία κτήσης τους αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά
την αγορά, πώληση ή ακύρωση των ιδίων µετοχών, τα σχετικά κονδύλια και τα αποτελέσµατα της εκάστοτε πράξης ή εκκαθάρισης αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση.
(xii)

Τραπεζικός δανεισµός

Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την εύλογή τους
αξία µειωµένη µε τα σχετικά έξοδα σύναψης του δανείου. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιµώνται
στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το µέρος των δανειακών υποχρεώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες εντός των επόµενων δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού εµφανίζονται ως βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις.
(xiii) Κόστος δανεισµού
Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιούνται και
περιλαµβάνουν τους τόκους από µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις, καθώς και την απόσβεση του κόστους λήψης των δανείων ανάλογα µε τη διάρκειά τους.
(xiv) Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού κατά τη συνταξιοδότηση
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση του προσωπικού (εκτός των πληρωµάτων των πλοίων) κατά τη συνταξιοδότηση, υπολογίζονται στην παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευµένες
κατά το τέλος της χρήσης µε βάση την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων κατά τη
διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές που γίνονται από ανεξάρτητους εκτιµητές και καθορίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προβεβληµένης πιστούµενης µονάδας (projected unit credit method). Οι
σχετικές προβλέψεις συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στις καταστάσεις αποτελεσµάτων
και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του
έτους (περιόδου), τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, τυχόν κόστος προϋπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που αναγνωρίστηκαν στη χρήση και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη.
Τα κόστη προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στη µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη
του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες, στην περίπτωση
που κατά την αρχή της χρήσης υπερβαίνουν το 10% των εκτιµώµενων υποχρεώσεων για παροχές, αναγνωρίζονται µε βάση τη µέθοδο του περιθωρίου (corridor approach) ισόποσα στη µέση υπολειπόµενη
περίοδο απασχόλησης των ενεργών υπαλλήλων και περιλαµβάνονται στο καθαρό κόστος αποχώρησης
λόγω συνταξιοδότησης της χρήσης. Οι υποχρεώσεις για τις ανωτέρω παροχές δεν προεξοφλούνται. Σε
σχέση µε τα πληρώµατα των πλοίων, βάσει της υφιστάµενης νοµοθεσίας αναφέρεται ότι δεν σωρεύουν
δικαιώµατα επί αποζηµιώσεων αποχώρησης λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης και κατά συνέπεια οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν σχετική πρόβλεψη.
(xv)

Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα

Τα πληρώµατα των πλοίων είναι ασφαλισµένα στο ΝΑΤ ενώ το διοικητικό προσωπικό της Οµίλου καλύπτεται, κυρίως, από τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που
χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να
συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται
από τον Όµιλο. Κατά τη συνταξιοδότηση, το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή
των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια, ο Όµιλος δεν έχει καµία νοµική ή
τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.

 Ποσά σε χιλιάδες € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 

34

Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Κατ αστ άσ εων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
σύµφωνα µε τ α ∆ι εθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

(xvi) Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί φορολογίας πλοίων (ν. 27/1975, άρθρο 2), τα κέρδη από
την εκµετάλλευση πλοίων απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος. Με βάση τον ίδιο νόµο τα πλοία υπό
ελληνική σηµαία υπόκεινται σε ειδικό φόρο, βάσει των κόρων της ολικής χωρητικότητάς τους. Ο φόρος
αυτός θεωρείται φόρος εισοδήµατος. Τα κέρδη από τις µη ναυτιλιακές δραστηριότητες φορολογούνται
σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος όπου βάσει του ν. 3296/2004 ο συντελεστής φόρου ανέρχεται σε 25%. Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν. 3697/2008, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των εταιρειών µειώνεται σταδιακά κατά µία
ποσοστιαία µονάδα κάθε έτος από το 2010 έως και το 2014, οπότε και θα διαµορφωθεί σε 20%. Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος έχουν υπολογισθεί είτε επί διαφορών λογιστικών και φορολογικών βάσεων των θυγατρικών εταιρειών που λειτουργούν στο κανονικό καθεστώς φορολογίας εισοδήµατος, είτε
επί διαφορών λογιστικών και φορολογικών βάσεων κονδυλίων των ναυτιλιακών εταιρειών του Οµίλου οι
οποίες (διαφορές) κατά την πραγµατοποίηση ή τακτοποίησή τους αναµένεται να επιδράσουν στον
προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος. Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζονται βάσει των
οικονοµικών καταστάσεων κάθε µιας εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Η δαπάνη για φόρο εισοδήµατος
περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο των πλοίων βάσει του ν. 27/1975, το φόρο εισοδήµατος των µη ναυτιλιακών δραστηριοτήτων που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας, τυχόν προβλέψεις για
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και διαφορές από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των θεσµοθετηµένων φορολογικών συντελεστών. Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται στην καθαρή θέση και όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
(xvii) Λειτουργικές / χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Λειτουργικές: µισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των λειτουργικών µισθωµάτων
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Χρηµατοδοτικές: µισθώσεις που αφορούν ενσώµατες ακινητοποιήσεις για τις οποίες ο Όµιλος διατηρεί
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη των µισθωµένων παγίων. Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται
κατά την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της εύλογης και της παρούσας αξίας των
ελάχιστων µισθωµάτων και αποσβένονται µε βάση την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των παγίων.
(xviii) Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν στην επιδότηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων,
αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί
και ότι όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα τηρηθούν. Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδα επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σε δόσεις -βάσει της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των επιχορηγούµενων παγίων- αφαιρετικά του κόστους
πωληθέντων. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν σε δαπάνες καταχωρούνται µε συστηµατικό τρόπο στα
έσοδα της περιόδου στην οποία απαιτείται να γίνει η συσχέτισή τους µε τις αντίστοιχες δαπάνες.
(xix) Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως
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αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων και τα
σχετικά ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της
δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν µακροπρόθεσµα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του
χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε ένα συντελεστή προ φόρων που αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της
αγοράς για τη χρονική αξία του χρήµατος και -όπου κρίνεται απαραίτητο- τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
(xx) Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη ή ζηµιές (µετά την
αφαίρεση των προνοµιούχων µερισµάτων, αν υπάρχουν) µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών
που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους (εξαιρώντας το µέσο όρο των µετοχών που έχουν
αποκτηθεί ως ίδιες µετοχές). Τα κέρδη ανά µετοχή επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη ή ζηµιές µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας
µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών.
(xxi) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα καταχωρούνται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης εκείνης όπου η
Γενική Συνέλευση των µετόχων εγκρίνει τη σχετική πρόταση διανοµής από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
(xxii) Πληροφορίες κατά τοµέα δραστηριότητας
Ο Όµιλος παρουσιάζει τις απαιτούµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 το οποίο προβλέπει µια
διοικητική προσέγγιση για τις πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα δραστηριότητας. Η σχετική πληροφόρηση που παρέχεται είναι αυτή που χρησιµοποιεί και εσωτερικά η διοίκηση για την αξιολόγηση
της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου. Με την υιοθέτηση του νέου προτύπου δεν επηρεάστηκε ουσιωδώς ο τρόπος µε τον οποίο αναγνωρίζονται οι λειτουργικοί τοµείς για σκοπούς πληροφόρησης. Η µεταβολή αφορά στο διαχωρισµό των µη ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του Οµίλου οι οποίες
εµφανίζονται σε διακριτή στήλη (τοµέα). Οι ναυτιλιακές δραστηριότητες εξακολουθούν να παρουσιάζονται σε τοµείς που προκύπτουν από τις γραµµές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα πλοία: γραµµές
εσωτερικού (ακτοπλοΐα) και γραµµές εξωτερικού (κυρίως Αδριατική).
(xxiii) Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις, τις επενδύσεις, τις βραχυπρόθεσµες και τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίµησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις
αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη σηµείωση. Τα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της ουσίας
και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Όλα τα παράγωγα που δεν
καταχωρούνται ως αντισταθµιζόµενα µέσα θεωρούνται ότι αποκτήθηκαν για εµπορικούς σκοπούς. Αρχικά, τα παράγωγα καταχωρούνται στον ισολογισµό στην εύλογη αξία τους (η οποία συµπίπτει µε το
κόστος συναλλαγής) κατά την ηµέρα σύναψης του συµβολαίου των παραγώγων και µεταγενέστερα απο-
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τιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα παράγωγα απεικονίζονται ως στοιχεία ενεργητικού όταν η εκτιµώµενη εύλογη αξία τους είναι θετική και ως υποχρέωση όταν είναι αρνητική. Οι µεταβολές της εύλογης
αξίας των παραγώγων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
(xxiv) Λοιπές επενδύσεις
Οι επενδύσεις, εκτός αυτών σε θυγατρικές, συνδεδεµένες και κοινοπραξίες, κατηγοριοποιούνται ως
διαθέσιµες προς πώληση, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και διακρατηθείσες ως τη λήξη. Γενικά, οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε τα προκύπτοντα κέρδη ή ζηµίες να αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων για τις επενδύσεις
διαθέσιµες προς πώληση και της κατάστασης αποτελεσµάτων για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εκφρασµένα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Οι διακρατηθείσες µέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιµώνται στο καθαρό αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και τα
σχετικά αποτελέσµατα της προεξόφλησης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µέσω της
διαδικασίας απόσβεσης ή κατά την εκποίηση. Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν
από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα συµψηφίζονται όταν ο Όµιλος, σύµφωνα µε το νόµο, έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει προκειµένου
να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.

4.

Πληροφόρηση κατά τοµέα
Όπως αναφέρεται προηγουµένως (σηµείωση 3 xxii) η βασική δραστηριότητα του Οµίλου είναι η

εκµετάλλευση πλοίων σε γραµµές εσωτερικού και εξωτερικού. Οι κυριότερες πηγές εσόδων προέρχονται από τους ναύλους επιβατών, Ι.Χ. και φορτηγών, καθώς και από την εµπορική εκµετάλλευση
(µπαρ, εστιατόρια και καταστήµατα) επί των πλοίων. Τα έσοδα των µη ναυτιλιακών εταιρειών του Οµίλου που συµµετέχουν στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών περιλαµβάνονται στις «λοιπές δραστηριότητες». Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η γεωγραφική κατανοµή της δραστηριότητας του Οµίλου και της Εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2008:
01.01.09 - 31.12.09

Ναυτιλιακές δραστηριότητες
Λοιπές
Εσωτερικό
Εξωτερικό δραστηρ/τες

Σύνολο

Ο Όµιλος
Έσοδα από ναύλους
Έσοδα πωλήσεων επί των πλοίων (on board)
Λοιπά
Σύνολο εσόδων

123.855
14.783
644
139.282

116.693
13.430
350
130.473

4.817
4.817

240.548
28.213
5.811
274.572

Κόστος πωληθέντων

111.210

111.105

2.735

225.050

28.072

19.368

2.082

49.522

766
4.898

216
7.581

-

982
12.479

135.578
-

245.653
-

-

381.231
156.757
537.988

Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Προσθήκες στην αξία των πλοίων
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων
Μη κατανεµηθέν ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού
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01.01.09 - 31.12.09

Ναυτιλιακές δραστηριότητες
Λοιπές
Εσωτερικό
Εξωτερικό δραστηρ/τες

Σύνολο

Η Εταιρεία
Έσοδα από ναύλους
Έσοδα πωλήσεων επί των πλοίων (on board)
Λοιπά
Σύνολο

117.309
14.552
619
132.480

108.062
13.430
349
121.841

-

225.371
27.982
968
254.321

Κόστος πωληθέντων

106.038

101.183

-

207.221

26.442

20.658

-

47.100

764
4.898

216
7.581

-

980
12.479

127.644
-

245.653
-

-

373.297
143.326
516.623

Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Προσθήκες στην αξία των πλοίων
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων
Μη κατανεµηθέν ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

01.01.08 - 31.12.08

Ναυτιλιακές δραστηριότητες
Λοιπές
Εσωτερικό
Εξωτερικό δραστηρ/τες

Σύνολο

Ο Όµιλος
Έσοδα από ναύλους
Έσοδα πωλήσεων επί των πλοίων (on board)
Λοιπά
Σύνολο εσόδων

118.586
15.121
321
134.028

128.824
14.724
134
143.682

4.646
4.646

247.410
29.845
5.101
282.356

Κόστος πωληθέντων

104.741

120.476

2.717

227.934

Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

29.287

23.206

1.929

54.422

Προσθήκες στην αξία των πλοίων
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου

79.212
3.184

979
7.570

-

80.191
10.754

Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων
Μη κατανεµηθέν ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

139.709
-

253.019
-

-

392.728
135.392
528.120

Η Εταιρεία
Έσοδα από ναύλους
Έσοδα πωλήσεων επί των πλοίων (on board)
Λοιπά
Σύνολο

105.681
14.175
285
120.141

117.103
14.724
134
131.961

-

222.784
28.899
419
252.102

Κόστος πωληθέντων

90.472

109.373

-

199.845

Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

29.669

22.588

-

52.257

Προσθήκες στην αξία των πλοίων
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου

79.199
3.184

979
7.570

-

80.178
10.754

131.777
-

253.019
-

-

384.796
126.566
511.362

Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων
Μη κατανεµηθέν ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

Στα έσοδα από ναύλους εσωτερικού περιλαµβάνονται έσοδα από επιδοτήσεις γραµµών δηµόσιας
υπηρεσίας ποσού € 9.778 χιλ. για την Εταιρεία και € 13.771 χιλ. για τον Όµιλο. Αντίστοιχα, την περυ-
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σινή περίοδο τα έσοδα επιδοτήσεων ήταν € 3.420 χιλ. για τον Όµιλο (€ 0 για την Εταιρεία). Οι προσθήκες, οι αποσβέσεις και οι αναπόσβεστες αξίες των πλοίων κατανεµήθηκαν στις γεωγραφικές δραστηριότητες ανάλογα µε το χρόνο εκµετάλλευσης κάθε πλοίου στις γραµµές εσωτερικού και εξωτερικού. Οποιαδήποτε περαιτέρω κατανοµή θα ήταν αυθαίρετη δεδοµένου ότι τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού από τα οποία προκύπτουν τα έσοδα και τα κόστη του Οµίλου είναι κοινά και δεν µπορούν
να διαχωριστούν σε τοµείς.

5.

Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων που εµφανίζεται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2009

και 2008 αναλύεται ως εξής:
Ο Όµιλος
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08
Κόστος µισθοδοσίας κ.λπ. παροχές πληρωµάτων
Καύσιµα, λιπαντικά και αναλώσεις υλικών
Ασφάλιστρα / έξοδα λιµένων / υδροληψία
Επισκευές, συντηρήσεις και λοιπά λειτουργικά
έξοδα πλοίων
Αποσβέσεις

6.

Η Εταιρεία
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08

57.414
98.509
16.786

51.502
115.920
15.117

54.663
91.148
15.560

46.310
101.320
13.122

39.098
13.243
225.050

34.083
11.312
227.934

33.371
12.479
207.221

28.339
10.754
199.845

Έξοδα διοίκησης / διάθεσης
Τα έξοδα διοίκησης για τις χρήσεις 2009 και 2008 αναλύονται παρακάτω:
Ο Όµιλος
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08

Κόστος µισθοδοσίας κ.λπ. έξοδα προσωπικού
Λοιπά έξοδα διοίκησης
Αποσβέσεις

6.815
4.472
496
11.783

6.434
4.098
692
11.224

Η Εταιρεία
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08
6.414
3.893
475
10.782

5.991
3.500
677
10.168

Αντίστοιχα, τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08
Κόστος µισθοδοσίας κ.λπ. έξοδα προσωπικού
Προµήθειες πωλήσεων
Λοιπά έξοδα διάθεσης
Αποσβέσεις

6.841
15.642
3.850
157
26.490

6.037
17.710
3.367
147
27.261

Η Εταιρεία
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08
6.538
14.966
3.309
110
24.923

5.587
16.395
3.023
107
25.112

Στο «κόστος µισθοδοσίας» διοίκησης και διάθεσης της Εταιρείας περιλαµβάνεται πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία συνολικού ύψους € 311 χιλ. (€ 344 χιλ. για τον
Όµιλο).
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7.

Άλλα έσοδα / έξοδα
Τα άλλα έσοδα που παρουσιάζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08

Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, ενοίκια, προµήθειες και λοιπά πρόσθετα έσοδα πωλήσεων
Λοιπές επιδοτήσεις / επιχορηγήσεις
Έσοδα από claims και λοιπά

405
647
348
1.400

Η Εταιρεία
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08

715
587
287
1.589

512
641
168
1.321

524
528
116
1.168

Αντίστοιχα, τα άλλα έξοδα αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08
Προβλέψεις (επισφαλείς απαιτήσεις και λοιπές)
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων
Προσαυξήσεις φορολογ. ελέγχου (λοιποί φόροι)
Λοιπά έξοδα

8.

1.109
745
1.854

Η Εταιρεία
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08

1.160
350
218
668
2.396

1.000
312
1.312

1.079
350
218
491
2.138

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και έσοδα αναλύονται, αντίστοιχα, ως εξής:
Ο Όµιλος
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08

Η Εταιρεία
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08

Χρεωστικοί τόκοι δανείων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές

13.632
729
3
14.364

16.949
2.151
33
19.133

13.362
672
1
14.035

16.681
1.897
10
18.588

Πιστωτικοί τόκοι
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές

110
20
130

1.190
49
1.239

106
7
113

1.178
28
1.206

∆εν υπήρξαν κόστη δανεισµού που να κεφαλαιοποιήθηκαν µέσα στη χρήση.

9.

Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες
Στα αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες του Οµίλου και της Μητρικής για τις χρή-

σεις 2009 και 2008 περιλαµβάνονται:
Ο Όµιλος
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08
Κέρδη / (ζηµιές) πώλησης και αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στην εύλογη αξία
Έσοδα από µερίσµατα

(1.957)
40
(1.917)

(4.188)
43
(4.145)

Η Εταιρεία
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08

(1.946)
813
(1.133)
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Κατά την αποτίµηση των χρεογράφων (εισηγµένων στο Χ.Α. και µη) του εµπορικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, βάσει της τρέχουσας αξίας τους στις 31.12.2009, προέκυψαν κέρδη ύψους € 272
χιλ. Από τις πωλήσεις χρεογράφων και συµµετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσης προέκυψαν κέρδη €
1.133 χιλ., ενώ από την πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων προέκυψαν ζηµιές € 3.234 χιλ. Οι
προµήθειες, τα έξοδα των αγορών και των πωλήσεων χρεογράφων και συµµετοχών ανήλθαν σε € 117
χιλ. Τέλος, κατά τη διάρκεια της χρήσης η Μητρική εισέπραξε ως µερίσµατα € 784 χιλ. από την
«ANEK LINES ITALIA», € 15 χιλ. από την «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» και € 14 χιλ. από λοιπές εταιρείες.

10. Πάγια περιουσιακά στοιχεία / Επενδύσεις σε ακίνητα
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Οι πίνακες κίνησης των ενσώµατων παγίων στοιχείων για τον Όµιλο και την Εταιρεία παρουσιάζονται παρακάτω:
Πλοία

Οικόπεδα
& κτίρια

Λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοπ.
υπό εκτέλ.

Σύνολο

Αξία κτήσης 01.01.08
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Αναπροσαρµογές
Μεταφορές
Αξία κτήσης 31.12.08
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Μεταφορές
Αξία κτήσης 31.12.09

472.074
2.173
78.018
552.266
982
(7)
553.241

13.232
966
231
(83)
14.346
121
(109)
14.358

6.540
4.574
(12)
11.103
268
(5)
(14)
11.352

32.928
45.090
(78.018)
1.237
123
1.360

524.775
52.803
(12)
231
(83)
577.715
2.608
(12)
580.311

Σωρευµένες αποσβέσεις 01.01.08
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Μεταφορές
Σωρευµένες αποσβέσεις 31.12.08
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις 31.12.09

148.784
10.754
159.538
12.479
(7)
172.010

895
262
(20)
1.137
201
1.338

4.746
759
5.505
957
6.462

-

154.425
11.775
(20)
166.180
13.637
(7)
179.810

Αναπόσβεστη αξία 31.12.08
Αναπόσβεστη αξία 31.12.09

392.728
381.231

13.209
13.020

5.598
4.890

1.360

411.535
400.501

Πλοία

Οικόπεδα
& κτίρια

Λοιπός
Ακινητοπ.
εξοπλισµός υπό εκτέλ.

Σύνολο

452.844
2.160
78.018
533.022
980
(7)
533.995

8.839
297
70
(83)
9.122
45
(109)
9.058

Ο Όµιλος

Η Εταιρεία
Αξία κτήσης 01.01.08
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Αναπροσαρµογές
Μεταφορές
Αξία κτήσης 31.12.08
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Μεταφορές
Αξία κτήσης 31.12.09

2.677
75
2.752
170
2.922
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Πλοία

Οικόπεδα
& κτίρια

Σωρευµένες αποσβέσεις 01.01.08
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Μεταφορές
Σωρευµένες αποσβέσεις 31.12.08
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις 31.12.09

137.472
10.754
148.226
12.479
(7)
160.698

768
215
(20)
963
142
1.105

2.200
192
2.392
185
2.577

-

140.440
11.161
(20)
151.581
12.806
(7)
164.380

Αναπόσβεστη αξία 31.12.08
Αναπόσβεστη αξία 31.12.09

384.796
373.297

8.159
7.953

360
345

1.209

393.315
382.804

Η Εταιρεία

Λοιπός
Ακινητοπ.
εξοπλισµός υπό εκτέλ.

Σύνολο

Για τα οικόπεδα και τα κτίρια των εταιρειών του Οµίλου, στο τέλος της προηγούµενης χρήσης, λήφθηκαν εκτιµήσεις της αξίας τους από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα και οι αναπροσαρµογές που
προέκυψαν καταχωρήθηκαν, κατά περίπτωση, στα ίδια κεφάλαια ή στα αποτελέσµατα (για περισσότερες πληροφορίες για τις µεθόδους και που χρησιµοποιήθηκαν και τις αναπροσαρµογές βλ. «Ετήσια
Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2008»). Για τη χρήση 2009 δεν συνέτρεξαν λόγοι αποµείωσης της αξίας
των κτιρίων, οικοπέδων και λοιπού εξοπλισµού.
Οι «ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» για τη χρήση 2009 αφορούν στο κόστος διαµόρφωσης
γραφείων µισθωµένου κτιρίου.
Επενδύσεις σε ακίνητα
Στις «επενδύσεις σε ακίνητα» περιλαµβάνονται ιδιόκτητα γραφεία (και η αναλογία οικοπέδου)
της Μητρικής τα οποία είναι εκµισθωµένα, καθώς και η αξία οικοπέδων της θυγατρικής «ΕΤΑΝΑΠ» τα
οποία βρίσκονται εκτός παραγωγικού κυκλώµατος και κατέχονται µε σκοπό την κεφαλαιακή ενίσχυση
της εταιρείας. Τα έσοδα από την εκµίσθωση του κτιρίου της Μητρικής για τη χρήση 2009 ανήλθαν σε €
37 χιλ., ενώ δεν πραγµατοποιήθηκαν σχετικά έξοδα εκτός από αποσβέσεις. Η κίνηση των επενδύσεων
σε ακίνητα του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Ο Όµιλος Η Εταιρεία
Αξία κτήσης 01.01.08
Προσθήκες / (µειώσεις) χρήσης
Αναπροσαρµογές
Μεταφορές
Αξία κτήσης 31.12.08
Προσθήκες / (µειώσεις) χρήσης
Αξία κτήσης 31.12.09
Σωρευµένες αποσβέσεις 01.01.08
Αποσβέσεις χρήσης
Μεταφορές
Σωρευµένες αποσβέσεις 31.12.08
Αποσβέσεις χρήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις 31.12.09
Αναπόσβεστη αξία 31.12.08
Αναπόσβεστη αξία 31.12.09

2.408
62
(473)
83
2.081
2.081

1.351
(473)
83
961
961

159
45
20
224
5
229

159
45
20
224
5
229

1.857
1.852

737
731

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Το σύνολο των άυλων παγίων στοιχείων αφορά σε λογισµικά προγράµµατα Η/Υ του Οµίλου η
κίνηση των οποίων για τις χρήσεις 2009 και 2008 είχε ως εξής:
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2009

2008

Αξία κτήσης 01.01.2009 & 01.01.2008
Προσθήκες χρήσης
Αξία κτήσης 31.12.09 & 31.12.2008

1.822
129
1.951

1.793
29
1.822

Σωρευµένες αποσβέσεις 01.01.09 & 01.01.08
Αποσβέσεις χρήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις 31.12.09 & 31.12.08

1.534
254
1.788

1.202
332
1.534

163

288

Αναπόσβεστη αξία 31.12.09 & 31.12.08

∆εν συνέτρεξε λόγος αποµείωσης της αξίας των άυλων παγίων στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις.

Εύλογες αξίες πλοίων
Κατά την 31.12.2009 λήφθηκαν εκτιµήσεις ανεξάρτητων οίκων εµπειρογνώµων ώστε να προσδιοριστούν οι τρέχουσες αξίες των πλοίων του Οµίλου. Ο µέσος όρος των εκτιµήσεων αυτών υπερέβαινε
την αντίστοιχη λογιστική αξία των πλοίων, ωστόσο, προσδιορίστηκε και η αξία χρήσης (value in use)
µονάδας ταµειακών ροών σε επίπεδο στόλου. Η αξία χρήσης, όπως προέκυψε µε βάση το µοντέλο της
προεξόφλησης των ελεύθερων ταµειακών ροών (DCF), υπερτερεί σηµαντικά της λογιστικής αξίας και,
ως εκ τούτου, δεν συνέτρεξε λόγος αποµείωσης. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του προεξοφλητικού επιτοκίου είναι τα εξής:
Επιτόκιο µηδενικού κινδύνου (risk free rate)

6,00%

Συντελεστής beta Εταιρείας

0,93

Απόδοση κινδύνου (equity risk premium)

4,50%

Κίνδυνος χώρας (country risk premium)

1,58%

Επιχορηγήσεις παγίων
Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επιχορηγήσεων παγίων της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2009
ανέρχεται σε € 462 χιλ. (€ 857 χιλ. για τον Όµιλο) εκ των οποίων τα € 433 χιλ. (€ 752 χιλ. για τον Όµιλο) εµφανίζονται στις «µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» και τα € 29 χιλ. (€ 105 χιλ. για τον Όµιλο)
περιλαµβάνονται στις «λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις». Η κίνηση των επιχορηγήσεων παγίων
κατά τη διάρκεια της χρήσης είχε ως εξής:

Αρχικό υπόλοιπο (µακροπρόθεσµες & βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις)
Εγκριθείσες επιχορηγήσεις
∆ιαγραφή επιχορηγήσεων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Αναπόσβεστο υπόλοιπο επιχορηγήσεων
Μεταφορά στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις παγίων ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

1.309
(10)
(442)
857
(105)
752

809
(347)
462
(29)
433

Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου υφίστανται τα ακόλουθα βάρη:
α) ναυτικές υποθήκες επί των πλοίων € 331,9 εκατ. και
β) προσηµειώσεις επί των ακινήτων ποσού € 5,6 εκατ. και ενέχυρα επί των µηχανηµάτων (των θυγατρι-
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κών «ΕΤΑΝΑΠ» και «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ») ποσού € 2,5 εκατ.
Τα ανωτέρω βάρη υφίστανται σε ασφάλεια δανειακών υποχρεώσεων το συνολικό ύψος των οποίων κατά την 31.12.2009 ανέρχεται σε € 241,7 εκατ.

Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν ως δαπάνες στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν επιµεριστεί ως εξής:
Ο Όµιλος
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης

13.243
496
157
13.896

11.312
692
147
12.151

Η Εταιρεία
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08
12.479
475
110
13.064

10.754
677
107
11.538

11. Συµµετοχές σε θυγατρικές & συγγενείς / Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Θυγατρικές
Οι συµµετοχές της Μητρικής σε θυγατρικές εταιρείες, τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής και οι
κινήσεις - µεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 αναφέρονται στη σηµείωση 1. Οι αξίες των
συµµετοχών στις θυγατρικές που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ως εξής:
Εταιρεία

31.12.09 31.12.08

ΛΑΝΕ
ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε.
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΕΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΤΙ.ΣΙ. ΣΕΪΛΙΝΓΚ Ν.Ε.
ANEK LINES LUXEMBOURG S.A.

2.556
2.118
248
297
5
5.224

2.556
2.118
248
297
5
31
5.255

∆εν συνέτρεξε λόγος αποµείωσης της αξίας των συµµετοχών στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις. Για τις εµποροβιοµηχανικές εταιρείες του Οµίλου δεν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης της αξίας
τους βάσει της εσωτερικής λογιστικής τους αξίας. Επίσης, για τη θυγατρική «ΛΑΝΕ» δεν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης της αξίας της αν ληφθεί υπόψη η αναµορφωµένη -µε την τρέχουσα αξία των πλοίων
της εταιρείας- καθαρή της θέση.
Συγγενείς
Η αξία της συµµετοχής στη συγγενή «ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l.» στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της 31.12.2009 ανέρχεται σε € 1.241 χιλ. και είναι προσαυξηµένη σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση µε το µέρος των κερδών της χρήσης 2009 που αντιστοιχούν στον Όµιλο και µειωµένη
κατά το ποσό των εισπραχθέντων µερισµάτων από την εν λόγω εταιρεία. Τα βασικά µεγέθη των οικονοµικών καταστάσεων της συγγενούς για τη χρήση 2009 έχουν ως εξής:
Σύνολο ενεργητικού

3.924

Σύνολο κύκλου εργασιών

7.352

µείον: Σύνολο υποχρεώσεων

1.390

Κέρδη χρήσης προ φόρων

1.269

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.534

Κέρδη χρήσης µετά φόρων
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Κατά τη διάρκεια της χρήσης η «ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l.» προέβη σε διανοµή µερίσµατος ύψους € 1.600 χιλ. συνολικά εκ του οποίου το ποσό των € 784 χιλ. αναλογεί στην Εταιρεία και περιλαµβάνεται στα επενδυτικά αποτελέσµατα των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων.
Το κονδύλι των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων «κέρδη από συγγενείς» (€ 391 χιλ.) αντιπροσωπεύει το ποσοστό συµµετοχής της Μητρικής στα καθαρά αποτελέσµατα της συγγενούς για τη χρήση 2009.
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Στις λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις περιλαµβάνεται και ποσό € 34,5 εκατ. που αφορά στην
απόκτηση του 33,35% της «HELLENIC SEAWAYS».

12. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα κατά την 31.12.2009 και 31.12.2008 αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
31.12.09
31.12.08
Καύσιµα και λιπαντικά
Εµπορεύµατα, προϊόντα, α’ και βοηθητικές
ύλες, υλικά και είδη συσκευασίας
Ανταλλακτικά

Η Εταιρεία
31.12.09
31.12.08

2.493

2.812

2.390

2.636

3.916
4.392
10.801

3.593
4.444
10.849

3.356
4.209
9.955

2.989
4.194
9.819

Επί των αποθεµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται βάρη. Επίσης, δεν συνέτρεξε
περίπτωση αποµείωσης της αξίας των αποθεµάτων.
13. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
Στις εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
Ο Όµιλος
31.12.09
31.12.08
Πελάτες (ανοιχτά υπόλοιπα)
Επιταγές και γραµµάτια

33.285
48.897
82.182
(8.368)
73.814

Μείον: πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

33.435
51.042
84.477
(7.671)
76.806

Η Εταιρεία
31.12.09
31.12.08
30.014
47.515
77.529
(8.145)
69.384

28.083
57.422
85.505
(7.393)
78.112

Κατά τον έλεγχο αποµείωσης των εµπορικών απαιτήσεων προέκυψε ανάγκη για επιπλέον πρόβλεψη ποσού € 1.000 χιλ. για την Εταιρεία και € 1.109 χιλ. για τον Όµιλο.
Η κίνηση του λογαριασµού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

7.671
1.109
(412)
8.368

7.393
1.000
(248)
8.145

Αρχικό υπόλοιπο
Πρόσθετη πρόβλεψη
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης

Η πιστωτική πολιτική του Οµίλου όσον αφορά στις εµπορικές απαιτήσεις κυµαίνεται -κατά περίπτωση- από 1 έως 4 µήνες. Μέρος των απαιτήσεων που είναι πέραν των ορίων πιστωτικής πολιτικής,

 Ποσά σε χιλιάδες € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 

45

Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Κατ αστ άσ εων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
σύµφωνα µε τ α ∆ι εθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

αλλά όχι αποµειωµένες, αφορά σε απαιτήσεις από το ελληνικό δηµόσιο. Η χρονική ενηλικίωση των
απαιτήσεων από πελάτες έχει ως εξής:
Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

61.975

58.503

8.661
2.166
1.012
73.814
8.368
82.182

8.347
2.028
506
69.384
8.145
77.529

Πλήρως εξυπηρετούµενες απαιτήσεις
Σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένες
< 90 ηµέρες
90 – 180 ηµέρες
> 180 ηµέρες
Αποµειωµένες απαιτήσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις την 31.12.2009 και 31.12.2008 αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
31.12.09
31.12.08
Χρεώστες διάφοροι
Λοιπές απαιτήσεις από το δηµόσιο
Προκαταβολές σε προµηθευτές
Έσοδα εισπρακτέα & προπληρωθ. έξοδα

2.994
467
560
2.660
6.681

Η Εταιρεία
31.12.09
31.12.08

1.676
2.046
820
267
4.809

3.555
1
533
2.544
6.633

1.661
1.438
1.000
9
4.108

14. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στις
συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ως εξής:
Ο Όµιλος
31.12.09
31.12.08
Μετοχές εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α.
Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων
Λοιπές επενδύσεις

798
481
1.279

1.192
8.246
424
9.862

Η Εταιρεία
31.12.09
31.12.08
798
457
1.255

1.192
8.246
408
9.846

15. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Η ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων έχει ως εξής:
Ο Όµιλος
31.12.09 31.12.08
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Τραπεζικές καταθέσεις (όψεως και προθεσµίας)

831
4.967
5.798

Η Εταιρεία
31.12.09 31.12.08

677
9.696
10.373

652
3.967
4.619

665
9.082
9.747

Όλα τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου είναι σε ευρώ.

16. Μετοχικό κεφάλαιο / ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της Μητρικής -µετά και την τελευταία αύξηση κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε στη χρήση 2007- ανέρχεται σε € 161.299.191,00 διαιρούµενο σε 157.360.940 κοινές και

 Ποσά σε χιλιάδες € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 

46

Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Κατ αστ άσ εων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
σύµφωνα µε τ α ∆ι εθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

3.938.251 προνοµιούχες µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,00 η κάθε µία. Οι προνοµιούχες
µετοχές απολαµβάνουν µόνο τα εκ του νόµου οριζόµενα προνόµια, δηλαδή της προνοµιακής απόληψης πρώτου µερίσµατος και της προνοµιακής συµµετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης. Ο µέσος
σταθµισµένος αριθµός των µετοχών σε κυκλοφορία για τις χρήσεις 2009 και 2008 ανήλθε σε
161.299.191 τεµάχια.
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Η υπέρ το άρτιο διαφορά που προέκυψε κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στη χρήση 2007 ανήλθε σε € 5.078 χιλ. και µετά την αφαίρεση των εξόδων της αύξησης διαµορφώθηκε σε € 1.080 χιλ.

17. Αποθεµατικά
Τα αποθεµατικά κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και 2008 αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
31.12.09 31.12.08
Τακτικό αποθεµατικό
Αποθεµατικά καταστατικού
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής ακινήτων
Λοιπά αποθεµατικά

14.238
12.642
2.183
6.351
35.414

14.220
12.417
2.183
6.351
35.171

Η Εταιρεία
31.12.09 31.12.08
14.153
12.417
970
6.354
33.894

14.153
12.417
970
6.354
33.894

Τακτικό αποθεµατικό
Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατούν από τα
κέρδη κάθε χρήσης ποσοστό 5% και να σχηµατίζουν τακτικό αποθεµατικό έως ότου αυτό να φτάσει το
ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας το
παραπάνω ποσοστό ανέρχεται σε 10%. Η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού απαγορεύεται.
Αποθεµατικά καταστατικού
Αφορούν σε προαιρετικό σχηµατισµό επιπλέον αποθεµατικού από τα καθαρά κέρδη κάθε χρήσης
σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας.
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής ακινήτων (καθαρά από το σχετικό αναβαλλόµενο φόρο)
Πρόκειται για αποθεµατικά επανεκτίµησης των οικοπέδων στην εύλογη αξία τους όπως αυτή προσδιορίζεται από ανεξάρτητο εκτιµητή. Η τελευταία αναπροσαρµογή έγινε στις 31.12.2008.
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελούνται, κυρίως, από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και από αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο. Τα αποθεµατικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση σε περίπτωση διανοµής τους,
αλλά στην παρούσα φάση η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και ως
εκ τούτου δεν λογιστικοποιήθηκαν οι σχετικοί αναβαλλόµενοι φόροι.
18. Αποτελέσµατα εις νέο
Η κίνηση του λογαριασµού «αποτελεσµάτων εις νέο» για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά τη
διάρκεια της χρήσης είχε ως εξής:
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Αρχικό υπόλοιπο
∆ιανοµή µερίσµατος χρήσης 2008
Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού
Σχηµατισµός ειδικών αποθεµατικών
Επίδραση από διαγραφή θυγατρικών
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2009
Υπόλοιπο εις νέο τέλους χρήσης

Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

(739)
(18)
(225)
5.853
(5.788)
(917)

1.898
(3.818)
(1.920)

19. Μακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Οι µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου κατά την 31.12.2009 ανέρχονται σε €
200.785 χιλ. εκ των οποίων τα € 198.614 χιλ. αφορούν στην Εταιρεία.
Με την αναδιάρθρωση του µακροπρόθεσµου δανεισµού της Μητρικής, που έγινε στη χρήση
2008, συνάφθηκαν κοινοπρακτικά δάνεια συνολικού ύψους € 245 εκατ., µε συνασπισµό τραπεζών,
κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) και διάρκειας 8 ετών (µε τελική ηµεροµηνία αποπληρωµής την 31η Μαρτίου 2016).
Οι ηµεροµηνίες λήξης (εξέλιξη πληρωµών) των µακροπρόθεσµων δανείων της Εταιρείας κατά την
31.12.2009 έχουν ως εξής:
ποσά σε χιλ. €
Εντός του επόµενου έτους
Μεταξύ 1 και 5 ετών
Άνω των 5 ετών

18.000
72.000
128.000

Για τα ανωτέρω κοινοπρακτικά δάνεια έχουν παρασχεθεί εµπράγµατες εγγυήσεις (ναυτικές υποθήκες επί των πλοίων, εκχώρηση προϊόντος ασφαλιστικής αποζηµίωσης) υπέρ των δανειστριών τραπεζών (βλ. σηµείωση 10).
Σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα πρόωρης αποπληρωµής
των δανείων αυτών χωρίς καµµία επιβάρυνση. Στις δανειακές συµβάσεις προβλέπονται περιπτώσεις
καταγγελίας οι οποίες, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν µη εµπρόθεσµη καταβολή πληρωµών, µη συµµόρφωση µε τις γενικές και οικονοµικές διασφαλίσεις που έχουν παρασχεθεί, καθώς και παροχή πληροφοριών. Επίσης, στις συµβάσεις περιέχονται οικονοµικές ρήτρες οι οποίες περιλαµβάνουν προϋποθέσεις διατήρησης ελάχιστης αναλογίας του δανεισµού προς τις εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Επιπλέον,
η Εταιρεία έχει παράσχει συγκεκριµένες εξασφαλίσεις αναφορικά µε τη συµµόρφωσή της µε νόµους
και κανονισµούς, τη διατήρηση της φύσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε περιβαλλοντικά
ζητήµατα και µε το καθεστώς ασφαλιστικής κάλυψης.
Τα υπόλοιπα των ανωτέρω δανείων που εµφανίζονται στους συνηµµένους ισολογισµούς αποτιµήθηκαν στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και δεν διαφέρουν ουσιωδώς από την εύλογη αξία τους. Το µέσο πραγµατικό κόστος µακροπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρείας
για τη χρήση 2009 ανήλθε σε 4,45%. Το σύνολο των τόκων των µακροπρόθεσµων δανείων της Εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2008 ανήλθε σε € 10.189 χιλ. και € 15.614 χιλ., αντίστοιχα.
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Η Εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασµών σε ευρώ κυµαινόµενου
επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) οι οποίοι έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες, κυρίως, µε εκχώ-

 Ποσά σε χιλιάδες € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 

48

Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Κατ αστ άσ εων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
σύµφωνα µε τ α ∆ι εθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ρηση επιταγών εισπρακτέων σε εγγύηση των ανωτέρω χορηγήσεων. Επίσης, έχει συναφθεί βραχυπρόθεσµο δάνειο ύψους € 15 εκατ. για το οποίο έχει παρασχεθεί ναυτική υποθήκη. Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των µακροπρόθεσµων δόσεων πληρωτέων στην επόµενη χρήση) του Οµίλου στις 31.12.2009 ανέρχεται σε € 75.904 χιλ. έναντι € 50.256
χιλ. στις 31.12.2008, ενώ για την Εταιρεία σε € 72.153 χιλ. έναντι € 48.640 την προηγούµενη χρήση.
Το συνολικό ποσό των τόκων επί των ανωτέρω δανείων της Μητρικής για τις χρήσεις 2009 και
2008 ανήλθε σε € 2.347 χιλ. και € 1.067 χιλ., αντίστοιχα.

20. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και φόρος εισοδήµατος
Η Μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία δεν υπόκεινται
σε φορολογία εισοδήµατος για τα κέρδη που προκύπτουν από την εκµετάλλευση των πλοίων τους. Ως
φόρος εισοδήµατος θεωρείται αυτός του ν. 27/1975 (φόρος βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας των
πλοίων). Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Μητρικής και των ενοποιούµενων θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Εταιρεία

Ανέλεγκτες χρήσεις

ΑΝΕΚ
ΛΑΝΕ
ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε.
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΕΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΤΙ.ΣΙ. ΣΕΪΛΙΝΓΚ Ν.Ε.

2008
1994
2006
2003
2008
2008

–
–
–
–
–
–

2009
2009
2009
2009
2009
2009

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι εταιρείες του Οµίλου έχουν σχηµατίσει προβλέψεις
για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν κατά το µελλοντικό φορολογικό κλείσιµο των
ανέλεγκτων χρήσεων. Οι σωρευµένες προβλέψεις ανέρχονται σε € 25 χιλ. για την Εταιρεία και σε €
118 χιλ. για τον Όµιλο. Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων για τις
χρήσεις 2009 και 2008 για την Εταιρεία και τον Όµιλο αναλύεται ως εξής:
Ο Όµιλος
31.12.09 31.12.08
Φόρος εισοδ. επί των φορολογητέων αποτελεσµάτων
Φόρος ν. 27/1975 επί κ.ο.χ. πλοίων
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου & προβλέψεις
Αναβαλλόµενοι φόροι προσωρινών διαφορών
∆ιαφορά αναβαλλόµενων φόρων λόγω µεταβολής
φορολογικού συντελεστή

Η Εταιρεία
31.12.09 31.12.08

127
163
30
18

154
142
56
(64)

158
10
(1)

136
22
(78)

338

(71)
217

167

(37)
43

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος έχουν λογισθεί επί των διαφορών λογιστικών και φορολογικών βάσεων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των θυγατρικών που εµπίπτουν στο κανονικό
καθεστώς φορολογίας εισοδήµατος καθώς και επί διαφορών λογιστικών και φορολογικών βάσεων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Μητρικής οι οποίες (διαφορές) αναµένεται να έχουν φορολογική επίδραση κατά τον αντιλογισµό ή την τακτοποίησή τους. Το υπόλοιπο των αναβαλλόµενων φόρων
του Οµίλου ύψους € 987 χιλ. (€ 309 χιλ. για τη Μητρική) προέρχεται, κατά κύριο λόγο, από τις αποτιµήσεις των οικοπέδων και των κτιρίων στην εύλογή τους αξία, δεδοµένου ότι το κέρδος που θα προκύψει σε ενδεχόµενη πώλησή τους θα φορολογηθεί µε βάση τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος.
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21. Παροχές στους εργαζόµενους / Λοιπές προβλέψεις
Το κόστος µισθοδοσίας προσωπικού που συµπεριλαµβάνεται στα αποτελέσµατα των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων αναλύεται ως εξής:
Ο Όµιλος
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Λοιπές παροχές προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία
Αποζηµιώσεις
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού

59.860
3.182
7.305
380
344
71.071

54.488
2.575
6.652
50
208
63.973

Η Εταιρεία
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08
56.921
3.173
6.854
356
311
67.615

49.162
2.540
5.959
47
181
57.889

Οι βραχύχρονες παροχές προς τα διοικητικά στελέχη αναφέρονται παρακάτω (σηµείωση 25 «υπόλοιπα και συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη»).
Αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία στους συνηµµένους ισολογισµούς έχει ως ακολούθως:
Ο Όµιλος
31.12.09 31.12.08
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Παροχές που πληρώθηκαν
Πρόβλεψη αναγνωρισµένη στα αποτελέσµατα
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης

3.455
(447)
344
3.352

3.247
208
3.455

Η Εταιρεία
31.12.09 31.12.08
3.227
(437)
311
3.101

3.045
181
3.227

Οι επιπλέον προβλέψεις που σχηµατίστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης για αποζηµίωση προσωπικού περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης.
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου που απορρέουν από την υποχρέωσή του να καταβάλλει αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης προσδιορίζονται µε βάση αναλογιστική µελέτη από ανεξάρτητη εταιρεία
αναλογιστών. Οι βασικές παραδοχές της αναλογιστικής µελέτης έχουν ως εξής:
Προεξοφλητικό επιτόκιο ................................................. 6,0%
Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση µισθολογίου ............... 4,9%
Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης πληθωρισµού .................... 2%
Μέση ετήσια αύξηση του Α.Ε.Π.......................................... 3%
Αναµενόµενος µ.ο. υπολειπόµενης εργασιακής ζωής ... 17,3 έτη
Η παραπάνω σωρευµένη πρόβλεψη αφορά στους εργαζοµένους του Οµίλου εκτός από τα πληρώµατα πλοίων για τα οποία η υφιστάµενη νοµοθεσία αναφέρει ότι δεν σωρεύουν δικαιώµατα αποζηµίωσης σε περίπτωση αποχώρησης λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης.
Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις του Οµίλου κατά την 31.12.2009 ύψους € 496 χιλ. (€ 145 χιλ. για την
Εταιρεία) αφορούν, κατά κύριο λόγο, σε διαφορές φορολογικού ελέγχου και σε πρόσθετες ασφαλιστικές
εισφορές πληρωµάτων και προσαυξήσεις που ενδεχοµένως καταλογισθούν από το ΝΑΤ κατά τις εκκαθαρίσεις των αποδόσεων των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών από το εν λόγω ταµείο.
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22. Υποχρεώσεις σε προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Στις εµπορικές υποχρεώσεις περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
Ο Όµιλος
31.12.09 31.12.08
Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες

31.268
7.613
38.881

30.252
5.111
35.363

Η Εταιρεία
31.12.09 31.12.08
28.791
6.413
35.204

26.614
4.123
30.737

Αντίστοιχα, οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
31.12.09 31.12.08
Υποχρεώσεις σε φόρους και ασφαλιστ. οργανισµούς
Προκαταβολές πελατών
Πιστωτές διάφοροι
∆εδουλευµένα έξοδα & έσοδα επόµενων χρήσεων

3.308
554
8.032
2.068
13.962

3.735
3.114
6.532
1.868
15.249

Η Εταιρεία
31.12.09 31.12.08
2.735
423
7.178
1.975
12.311

2.832
2.804
5.612
1.699
12.947

23. Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί
στους µετόχους της Μητρικής µε το σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της
χρήσης:
Ο Όµιλος
01.01.0901.01.0831.12.09
31.12.08
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους που αναλογούν στους µετόχους της Μητρικής
Σταθµισµένος αριθµός µετοχών
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε €)

Η Εταιρεία
01.01.0901.01.0831.12.09
31.12.08

(5.788)
(5.886)
(3.818)
(3.543)
161.299.191 161.299.191 161.299.191 161.299.191
(0,0359)

(0,0365)

(0,0237)

(0,0220)

24. Μερίσµατα
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εµπορικής νοµοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες
να διανέµουν κάθε έτος πρώτο µέρισµα που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών µετά φόρων και µετά το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού. Για τη χρήση του 2008 δεν διανεµήθηκε
µέρισµα δεδοµένων των αρνητικών αποτελεσµάτων της Εταιρείας. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν θα προτείνει τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2009.

25. Υπόλοιπα και συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Τα υπόλοιπα (απαιτήσεις / υποχρεώσεις) µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το
∆ΛΠ 24, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και 2008 έχουν ως εξής:
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Ο Όµιλος
31.12.09 31.12.08
Απαιτήσεις από:
- θυγατρικές
- συγγενείς
- λοιπά συνδεόµενα µέρη
- διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆Σ

Υποχρεώσεις σε:
- θυγατρικές
- συγγενείς
- λοιπά συνδεόµενα µέρη
- διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆.Σ.

Η Εταιρεία
31.12.09 31.12.08

5
17
22

151
17
168

601
17
618

8.427
151
17
8.595

27
10.225
38
10.290

1.307
28
1.335

153
27
10.225
30
10.435

1.307
7
1.314

Οι αγορές και οι πωλήσεις µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής:
Ο Όµιλος
01.01.09- 01.01.0831.12.09
31.12.08
Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από:
- θυγατρικές
- συγγενείς
- λοιπά συνδεόµενα µέρη

Η Εταιρεία
01.01.09- 01.01.0831.12.09 31.12.08

3.153
11.892
15.045

4.220
8.322
12.542

884
3.153
11.892
15.929

298
4.220
8.322
12.840

189
189

220
220

119
166
285

108
195
303

Πωλήσεις υπηρεσιών σε:
- θυγατρικές
- λοιπά συνδεόµενα µέρη

Η τιµολόγηση των συναλλαγών µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου έγινε µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους της αγοράς. Πέραν των ανωτέρω και των ενδοεταιρικών µερισµάτων και αµοιβών µελών ∆.Σ.
και στελεχών που αναφέρονται παρακάτω, δεν υπήρχαν άλλες συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των
συνδεδεµένων µερών κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24.
Ενδοεταιρικά µερίσµατα
Στα επενδυτικά αποτελέσµατα της Μητρικής για τη χρήση 2009 περιλαµβάνονται έσοδα µερισµάτων από τη θυγατρική «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» ποσού € 15 χιλ. και από τη συγγενή «ANEK LINES ITALIA»
ποσού € 784 χιλ. Επίσης, η «ΕΤΑΝΑΠ» εισέπραξε µερίσµατα από τη «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» ποσού € 24 χιλ.
Αµοιβές µελών ∆.Σ. και στελεχών
Οι µικτές αµοιβές των διευθυντών της Εταιρείας και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για
τις χρήσεις 2009 και 2008 αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
01.01.0901.01.0831.12.09
31.12.08
Εκτελεστικά µέλη ∆.Σ.
Μη εκτελεστικά µέλη ∆.Σ.
∆ιευθυντικά στελέχη

725
33
836
1.594

646
27
796
1.469

Η Εταιρεία
01.01.0901.01.0831.12.09
31.12.08
528
20
836
1.384
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Οι αµοιβές των µελών του ∆.Σ. εγκρίνονται από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν υπάρχουν προγράµµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών για τα µέλη του
∆.Σ. και τα στελέχη, ούτε άλλες παροχές που να εξαρτώνται από την αξία των µετοχών.
Αµοιβές νόµιµων ελεγκτών
Οι αµοιβές που χρεώθηκαν κατά τη χρήση 2009 από τους νόµιµους ελεγκτές για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασµών σε επίπεδο Οµίλου, ανήλθαν σε € 189 χιλ., ενώ δεν παρασχέθηκαν άλλες υπηρεσίες.

26. ∆εσµεύσεις και συµβατικές υποχρεώσεις
Λειτουργικές µισθώσεις
Την 31η ∆εκεµβρίου 2009 η Εταιρεία είχε συµφωνίες λειτουργικής µίσθωσης που αφορούσαν,
κυρίως, στην ενοικίαση κτιρίων και στη ναύλωση πλοίων και λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες εντός
της επόµενης πενταετίας (έως το 2014). Τα έξοδα ενοικίασης και ναυλώσεων που περιλαµβάνονται στη
συνηµµένη κατάσταση των αποτελεσµάτων της χρήσης 2009 ανέρχονται σε € 13.933 χιλ., ενώ το 2008
ήταν € 10.060 χιλ. Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης κτιρίων και πλοίων βάσει
µη ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2009 έχουν ως εξής:
Εντός του επόµενου έτους
Από το 2ο έως και το 5ο έτος

11.982
4.570

∆εν υπάρχουν άλλες συµφωνίες λειτουργικών µισθώσεων που να λήγουν πέραν της πενταετίας.
Οι συµφωνίες των λοιπών εταιρειών του Οµίλου είναι ασήµαντης αξίας.
Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις
Στις 18 Μαΐου 2009 η Μητρική Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε την εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ» για τη µεταβίβαση του 33,35% της «HELLENIC SEAWAYS», αντί συνολικού τιµήµατος € 125 εκατ. µε τµηµατικές καταβολές µέχρι το τέλος του 2012. Στα πλαίσια της συµφωνίας αυτής,
η ΑΝΕΚ µέχρι την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων είχε καταβάλει το ποσό των € 34,5 εκατ., ενώ άλλα € 13,0 εκατ. καταβλήθηκαν στις αρχές του 2010 (σύνολο € 47,5 εκατ. τα οποία προήλθαν από δανεισµό και διαθέσιµα της Εταιρείας), εκπληρώνοντας τους συµβατικούς όρους.
Λοιπές δεσµεύσεις
Υφίστανται δεσµεύσεις σε εταιρείες του Οµίλου που έχουν υπαχθεί σε επιχορηγούµενα από το
ελληνικό δηµόσιο επενδυτικά σχέδια, καθώς και σε υποχρεώσεις που προκύπτουν από συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας σε επιδοτούµενες άγονες γραµµές (εγγυητικές επιστολές κ.λπ.).
27. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις - επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Σε βάρος των εταιρειών του Οµίλου δεν εκκρεµούν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή άλλες
υποχρεώσεις που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάστασή του.
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις του Οµίλου την 31.12.2009 που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς του, αφορούν σε εγγυήσεις που έχει παράσχει για εξασφάλιση υποχρεώσεων
(κυρίως άγονες γραµµές) και καλής εκτέλεσης έργων οι οποίες ανέρχονται σε € 3.543 χιλ. Αντίστοιχα,
έχει λάβει εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων ύψους € 18.721 χιλ. Επίσης, όπως αναφέρθηκε προ-
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ηγουµένως (σηµείωση 20), οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών του Οµίλου για ορισµένες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές, αλλά έχουν διενεργηθεί οι απαραίτητες προβλέψεις για ενδεχόµενους πρόσθετους φόρους.

28. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Πιστωτικός κίνδυνος
Οι πιστωτικοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο Όµιλος δεν είναι σηµαντικοί λόγω των διαδικασιών
πιστωτικού ελέγχου που εφαρµόζει µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του ενδεχόµενου δηµιουργίας επισφαλειών. Ο Όµιλος εκτίθεται σε περιορισµένο βαθµό στον κίνδυνο αδυναµίας είσπραξης υπολοίπων
πελατών καθώς υφίσταται σηµαντική διασπορά των απαιτήσεων σε πολλούς διαφορετικούς πελάτες,
ενώ, όπου κρίνεται απαραίτητο, λαµβάνονται επιπλέον εγγυήσεις για τη µεγαλύτερη εξασφάλιση των
πιστώσεων που χορηγούνται. Σε περιπτώσεις ειδικών πιστωτικών κινδύνων, ο Όµιλος προχωρεί στη δηµιουργία προβλέψεων για ζηµιές απαξίωσης απαιτήσεων. Επιπροσθέτως, οι εταιρείες του Οµίλου εφαρµόζουν µε συνέπεια ολοκληρωµένο σύστηµα πιστωτικής πολιτικής έναντι των πελατών τους µε συγκεκριµένα πιστωτικά όρια ανά πελάτη που ελέγχεται σε συνεχή βάση ενώ παρακολουθείται συνεχώς
και η χρηµατοοικονοµική κατάστασή τους ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες σχηµατισµού
επισφαλών απαιτήσεων. Η διοίκηση θεωρεί ότι για τη χρήση του 2009 δεν υφίσταται κάποιος σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να µην έχει καλυφθεί είτε από ασφαλιστική κάλυψη είτε από αντίστοιχη
πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. Αναφορικά µε τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ο Όµιλος δεν
διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο καθώς υπάρχει φυσική αντιστάθµιση κινδύνου, δεδοµένου ότι µε
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε τα οποία συνεργάζεται υπάρχουν και δανειακές συµβάσεις. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού αναλύεται ως εξής:
Ο Όµιλος
01.01.0901.01.0831.12.09
31.12.08
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

73.814
6.681
5.798
86.293

76.806
4.809
10.373
91.988

Η Εταιρεία
01.01.0901.01.0831.12.09
31.12.08
69.384
6.633
4.619
80.636

78.112
4.108
9.747
91.967

Η χρονική ενηλικίωση των υπολοίπων των εµπορικών απαιτήσεων και η κίνηση των προβλέψεων
αποµείωσης παρατίθενται προηγουµένως στη σηµείωση 13.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισµένος λόγω της ύπαρξης ικανοποιητικών διαθεσίµων και
εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Για την αποφυγή του ενδεχοµένου δηµιουργίας ελλείψεων επαρκούς ρευστότητας, ο Όµιλος φροντίζει να υπάρχουν πάντα διαθέσιµες τραπεζικές πιστώσεις για την
κάλυψη έκτακτων αναγκών σε περιόδους χαµηλής ρευστότητας. Η Εταιρεία συντάσσει βραχυχρόνια
και µακροχρόνια ταµειακά προγράµµατα από τα οποία προκύπτουν εγκαίρως οι ταµειακές της ανάγκες. Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της Εταιρείας στις 31.12.2009 έχει ως εξής:
Εντός 6 µηνών

6 έως 12 µήνες

1 έτος και άνω

9.000
35.204
12.311

9.000
-

200.000
-

Μακροπρόθεσµα δάνεια
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
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Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όµιλος δεν εκτίθενται σε ιδιαίτερο συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς
όλες σχεδόν οι συναλλαγές µε πελάτες και προµηθευτές εκτός Ελλάδος διενεργούνται µε βάση το ευρώ.
Πολύ περιορισµένος συναλλαγµατικός κίνδυνος ενδεχοµένως να δηµιουργηθεί από την αξία των αγορών ανταλλακτικών και λοιπών υλικών ή υπηρεσιών από χώρες εκτός ευρωζώνης η οποία όµως είναι
πολύ µικρή σε σχέση µε το σύνολο των αγορών και δαπανών. Επίσης, όλα τα δάνεια που έχει συνάψει
ο Όµιλος είναι σε ευρώ, οπότε δεν υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος από την αποπληρωµή τους.
Ανταγωνισµός
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε αγορές µε έντονο ανταγωνισµό τόσο στο εσωτερικό όσο και στην
Αδριατική. Για να ανταπεξέλθει µε επιτυχία στις συνθήκες που κάθε φορά διαµορφώνονται στην αγορά
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αναπροσαρµόζοντας τη στρατηγική της και τους όρους της
εµπορικής και πιστωτικής της πολιτικής ώστε να διασφαλίσει και να αποκτήσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερα µερίδια αγοράς.
Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε το επιτόκιο Euribor το οποίο επηρεάζεται
σηµαντικά από την πορεία της διεθνούς οικονοµίας και του πληθωρισµού στην ευρωζώνη. Ενδεχόµενη
αύξηση του Euribor θα οδηγούσε σε πρόσθετη χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση. Στην υπό εξέταση
χρήση, πάντως, παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση των επιτοκίων δανεισµού της ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Όπως προβλέπεται από τις δανειακές συµβάσεις, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα επιλογής της
διάρκειας ισχύος του επιτοκίου (interest period), ώστε οι επιπτώσεις από τυχόν αύξησή του στα αποτελέσµατα και στις ταµειακές ροές να είναι όσο το δυνατόν µικρότερες. Η ευαισθησία της µεταβλητότητας
των επιτοκίων των µακροπρόθεσµων δανείων επί των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων έχει ως
εξής:
Μεταβλητότητα

Επίδραση στα αποτελέσµατα

επιτοκίων
± 0,5%

και στα ίδια κεφάλαια
(-/+) € 1,1 εκατ.
(-/+) € 2,3 εκατ.

± 1%

Κίνδυνος διακύµανσης τιµών καυσίµων
Το κόστος των καυσίµων αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό κόστος του Οµίλου µε άµεση επίδραση στα αποτελέσµατα της κάθε περιόδου, εποµένως η διακύµανση των τιµών του πετρελαίου είναι ο
σηµαντικότερος κίνδυνος που αντιµετωπίζει ο Όµιλος. Οι τιµές των καυσίµων διακανονίζονται σε ευρώ,
αλλά εµµέσως επηρεάζονται από την ισοτιµία ευρώ / δολαρίου στη βάση της οποίας διαµορφώνονται οι
διεθνείς τιµές platts. Η τιµή του πετρελαίου, µετά τη δραµατική αύξηση που σηµείωσε κατά τη διάρκεια του 2008 σε διεθνές επίπεδο, µειώθηκε και κυµάνθηκε σε χαµηλότερα επίπεδα κατά το 2009.
Ωστόσο, από την έναρξη ως το τέλος του έτους υπήρξε συνεχής αυξητική τάση, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τρίµηνο. Η διοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί στενά την πορεία των τιµών των καυσίµων και όποτε κρίνεται σκόπιµο αναπροσαρµόζει τις τιµές των ναύλων. Η ευαισθησία του αποτελέσµατος και των
ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας από µια µεταβολή του µέσου κόστους των καυσίµων ανά µετρικό τόνο ceteris paribus-έχει ως εξής:
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Μεταβλητότητα τιµών

Επίδραση στα αποτελέσµατα και

καυσίµων
±5% / µετρικό τόνο

στα ίδια κεφάλαια
(-/+) € 3,8 εκατ.

± 10% / µετρικό τόνο

(-/+) € 7,6 εκατ.

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαιουχικού κινδύνου
Ο Όµιλος έχει ως κύριο στόχο την αποδοτική διαχείριση των κεφαλαίων του ώστε να διατηρηθεί
η υψηλή πιστοληπτική του ικανότητα στην αγορά για χρηµατοδότηση µε ευνοϊκούς όρους µε απώτερο
σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του στο µέλλον και την εξασφάλιση ικανοποιητικής
µερισµατικής απόδοσης στους µετόχους. Πολιτική του Οµίλου παραµένει η διατήρηση υψηλής φερεγγυότητας, και στα πλαίσια της προσαρµογής της κεφαλαιακής του διάρθρωσης, ο Όµιλος δύναται να
προσαρµόσει το ποσό των πληρωτέων µερισµάτων, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει
νέες µετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το δανεισµό. Ο Όµιλος ελέγχει και
παρακολουθεί την κεφαλαιακή του επάρκεια µε βάση το συντελεστή µόχλευσης, ο οποίος υπολογίζεται
διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ως «καθαρός δανεισµός»
νοείται το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) µείον τα ταµειακά διαθέσιµα ενώ ως «συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια», λαµβάνεται το άθροισµα των ιδίων
κεφαλαίων πλέον του καθαρού δανεισµού. Η διοίκηση στοχεύει στη διατήρηση του συντελεστή µόχλευσης σε όσο το δυνατόν χαµηλότερα επίπεδα.
31.12.2009

31.12.2008

276.688

268.957

(5.798)

(10.373)

Καθαρός δανεισµός (α)

270.890

258.584

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

202.869

202.346

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια (β)

473.759

460.930

57,18%

56,10%

Συνολικός δανεισµός
Μείον: χρηµατικά διαθέσιµα

Συντελεστής µόχλευσης (α) / (β)

Παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά
κατηγορία
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής:
Ο Όµιλος
31.12.2009 31.12.2008
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Χρηµατ/κά στοιχεία στην εύλογη αξία

Η Εταιρεία
31.12.2009 31.12.2008

73.814
6.681
5.798
1.279
87.572

76.806
4.809
10.373
9.862
101.850

69.384
6.633
4.619
1.255
81.891

78.112
4.108
9.747
9.846
101.813

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
επιµετρούµενες στο αναπόσβεστο κόστος

200.785

218.701

198.614

216.331

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
επιµετρούµενες στο αναπόσβεστο κόστος
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

75.904
50.775
327.464

50.256
48.744
317.701

72.153
45.540
316.307

48.640
41.985
306.956
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29. Μεταγενέστερα γεγονότα
Το Μάρτιο του 2010 υπογράφηκε παράταση της ναύλωσης του υπό διαχείριση πλοίου «ΕΓ/ΟΓ
ΑΡΙΑ∆ΝΗ». ∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 γεγονότα τα οποία θα επηρέαζαν ουσιωδώς την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας ή που θα έπρεπε να αναφερθούν στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων.

Χανιά, 26 Μαρτίου 2010

Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Σπυρίδων Ι. Πρωτοπαπαδάκης
Α.∆.Τ. ΑΑ 490648

Ιωάννης Ι. Βαρδινογιάννης
Α.∆.Τ. Π 966572

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

Στυλιανός Ι. Στάµος
Α.∆.Τ. Μ 068570

Ιωάννης Ε. Σπανουδάκης
Α.Μ. Αδείας ΟΕΕ 20599 Α’ τάξης
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009
AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Α. Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07
Έδρα: Λεωφόρος Καραµανλή, Χανιά
Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και του Οµίλου. Συνιστούµε εποµένως
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία: Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταρειών και Πίστεως
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Ειρηναίος Γαλανάκης τέως Μητροπολίτης Κισάµου & Σελίνου (Πρόεδρος), Κατσανεβάκης Γεώργιος (Α΄ Αντιπρόεδρος Προεδρεύων), Πρωτοπαπαδάκης Σπυρίδων (Β΄ Αντιπρόεδρος), Αρχοντάκης Γεώργιος (Γ΄ Αντιπρόεδρος)
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.anek.gr
Βαρδινογιάννης Ιωάννης (∆ιευθύνων Σύµβουλος), Μπαλής Αριστοτέλης (Αναπλ. ∆ιευθύνων Σύµβουλος),
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 26 Μαρτίου 2010
Αποστολάκης Eµµανουήλ (Μέλος), Βιρβιδάκης Κυριάκος (Μέλος), Γαλανάκης Εµµανουήλ (Μέλος), Γεωρβασάκης
Ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές: ∆ιαµαντουλάκης Εµµανουήλ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13101), Ζαχαρίας Νικόλαος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15831)
Μιχαήλ (Μέλος), Καντηλιεράκης ∆ηµήτριος (Μέλος), Μαρακάκης Μιχαήλ (Μέλος), Μαρινάκης Γεώργιος (Μέλος), Μπαιρακτάρης
Ελεγκτικές εταιρείες: GRANT THORNTON, ΣΟΛ ΑΕ
Ευάγγελος (Μέλος), Μπαουράκης Γεώργιος (Μέλος)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ενοποιηµένα στοιχεία

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

31.12.2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα

Εταιρεία

31.12.2008

31.12.2009

411.535

382.804

393.315

1.852

1.857

731

737

Κύκλος εργασιών

288

Μικτά κέρδη

288

130

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

37.099

1.741

41.112

5.390

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και

Αποθέµατα

10.801

10.849

9.955

9.819

επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

73.814

76.806

69.384

78.112

13.758
537.988

25.044
528.120

12.507
516.623

23.701
511.362

161.299

Μετοχικό κεφάλαιο

161.299

161.299

161.299

(3.500)
(3.543)

-

-

485
-

(744)
255

-

(53)
(3.596)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)

(5.303)

(6.375)

(3.818)

Ιδιοκτήτες µητρικής

(5.788)

(5.785)

-

485

(590)

-

-

(0,0359)

(0,0365)

(0,0237)

(0,0220)

-

-

-

-

24.249

26.909

24.121

27.312

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)

5.993
202.869

5.535
202.346

194.353

198.171

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

200.785

218.701

198.614

216.331

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

5.587

6.205

3.988

4.536

72.153

48.640
43.684
313.191

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

537.988

528.120

516.623

511.362

52.257
16.007

(3.818)

36.872

47.515
322.270

47.100
11.404
(3.651)

198.171

50.256

54.422
15.130
(6.630)

33.054

50.612
325.774

252.102

49.522
10.795

(6.413)

194.353

75.904

254.321

(5.886)

35.512

52.843
335.119

282.356

(5.303)

196.811

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

31.12.2008

274.572

(4.965)

35.577

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

31.12.2009

(5.788)

196.876

Προβλέψεις & λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

31.12.2008

Ιδιοκτήτες µητρικής

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

από 01.01 έως

31.12.2009

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εταιρεία

από 01.01 έως

31.12.2008

400.501
163

Ενοποιηµένα στοιχεία

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ευρώ)
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ενοποιηµένα στοιχεία

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Εταιρεία

από 01.01 έως
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ενοποιηµένα στοιχεία

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2009 και 01.01.2008, αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
∆ιαγραφή θυγατρικών από ενοποίηση
Λοιπές κινήσεις στα ίδια κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2009 και 31.12.2008, αντίστοιχα)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

Εταιρεία

31.12.2009
202.346

31.12.2008
216.463

31.12.2009
198.171

31.12.2008
209.832

(5.303)

(6.375)

(3.818)

(3.596)

-

630

-

-

(27)

(8.176)

-

(8.065)

5.853
-

(196)

-

-

202.869

202.346

194.353

198.171

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
Αποµειώσεις / (αναστροφή) αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση παγίων στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές

Ο Όµιλος

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)
α) Εισροές
β) Εκροές
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Η Εταιρεία

189

285

15.045

15.929

5

601

10.252

10.405

1.594

1.384

17
38

17
30

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

(4.965)

(6.413)

(3.651)

(3.500)

13.896

12.151

13.064

11.538

(442)

(372)

(347)

(234)

-

350

-

(7)

(15)

(2)

-

849
(7)

1.257
2

705
(6)

1.275
(1)

1.526

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (µείον πιστωτικοί τόκοι)

1. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009, η έδρα τους, το ποσοστό συµµετοχής της Μητρικής, καθώς
και η µέθοδος ενοποίησης, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 1 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 2. ∆εν υπήρξε καµµία µεταβολή στη µέθοδο
ενσωµάτωσης, στα ποσοστά συµµετοχής ή στη σύνθεση των εταιρειών που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση, µε εξαίρεση τη θυγατρική ΑΝΕΚ LINES LUXEMBOURG SA, η οποία εκκαθαρίστηκε εντός του τρίτου τριµήνου του 2009 και τη θυγατρική
CHAMPION FERRIES LTD η οποία µεταβιβάστηκε στα τέλη της χρήσης 2009. 3. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της καθαρής
θέσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας SEA STAR CAPITAL PLC, η οποία κατέχει το 32,50% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ και εδρεύει
στην Κύπρο. 4. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2008, µε εξαίρεση αυτήν της πρώτης εφαρµογής του
τροποποιηµένου ∆.Λ.Π. 1 "Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων". Επίσης, στη χρήση 2009 έγινε αναταξινόµηση του κονδυλίου "έσοδα επιδοτούµενων
γραµµών δηµόσιας υπηρεσίας" το οποίο από τα "άλλα έσοδα" µεταφέρθηκε στον "κύκλο εργασιών" µε συνέπεια ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών καθώς και τα
ενοποιηµένα µικτά κέρδη στις 31.12.2008, να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 3.420 χιλ. Η αναταξινόµηση αυτή δεν είχε καµµία επίπτωση στα αποτελέσµατα µετά από
φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ή στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της µητρικής της προηγούµενης
οικονοµικής χρήσης. 5. Για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, έχουν διενεργηθεί προβλέψεις συνολικού ποσού € 6.679 χιλ. για τον Όµιλο (€ 6.561
χιλ. για την Εταιρεία). Επίσης, για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχει διενεργηθεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 118 χιλ. (€ 25 χιλ. για
την Εταιρεία), ενώ οι σωρευτικές λοιπές προβλέψεις ανέρχονται σε € 270 χιλ. για τον Όµιλο (€ 120 χιλ. για την Εταιρεία). Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των
εταιρειών του Οµίλου αναφέρονται στη σηµείωση 20 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού των εταιρειών του
Οµίλου κατά την 31.12.2009 ανερχόταν σε 1.362 άτοµα (1.279 για την Εταιρεία) και την 31.12.2008 σε 1.279 άτοµα (1.237 για την Εταιρεία). 7. Τα "λοιπά συνολικά
έσοδα µετά από φόρους" του Οµίλου για τη χρήση 2008 ποσού € 255 χιλ. περιλαµβάνουν: € 384 χιλ. από σχηµατισµό αποθεµατικού αναπροσαρµογής ακινήτων
(καθαρό από αναβαλλόµενους φόρους) και δαπάνες αύξησης κεφαλαίου € (129) χιλ. Αντίστοιχα, τα "λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους" της Μητρικής για τη
χρήση 2008 ποσού (€ 53 χιλ.) περιλαµβάνουν: € 62 χιλ. από σχηµατισµό αποθεµατικού αναπροσαρµογής ακινήτων (καθαρό από αναβαλλόµενους φόρους) και
δαπάνες αύξησης κεφαλαίου € (115) χιλ. 8. Οι "λοιπές κινήσεις στα ίδια κεφάλαια" για τη χρήση 2008 αφορούν σε µεταφορά επιχορήγησης θυγατρικής στις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 9. Στη λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν µετοχές της Μητρικής που να κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και
συγγενείς της επιχειρήσεις. 10. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως
αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

από 01.01 έως

31.12.2009

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Επίδραση από παύση ενοποίησης θυγατρικών
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.649

1.133

350

2.126

1.991

-

-

-

14.236

17.742

13.927

17.230

27.077

28.351

24.823

28.784

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

23

1.159

(136)

991

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(4.316)

(6.064)

5.141

(7.705)

9.633

5.576

3.082

5.584

(13.112)

(19.116)

(12.781)

(18.692)

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Καταβληµένοι φόροι εισοδήµατος
Σύνολο εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Προκαταβολές για αγορά συµµετοχών
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων & λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

(350)

(400)

(163)

(172)

18.955

9.506

19.966

8.790

-

(18.164)

(17.534)

-

(35.750)

-

(35.750)

6.735

4.976

6.735

4.976

(2.737)

(52.896)

(2.389)

(47.651)

-

12

27

2

-

111

1.192

106

1.178

797
(30.832)

1.966
(62.269)

813
(30.483)

2.063
(57.598)

-

630

-

-

Πληρωµή εξόδων αύξησης µετοχικού κεφαλαίου

-

(130)

-

(115)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

25.678

23.930

23.513

21.093

(9.643)

(18.000)

(9.000)

(18.210)

Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις επιχορηγήσεων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
& ισοδύναµα της χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Μείον: ταµειακά διαθέσιµα έναρξης θυγατρικών που έπαψαν να ενοποιούνται
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

-

198

-

-

(135)
7.333

(8.106)
6.879

(124)
5.389

(8.055)
3.923

(4.544)

(45.884)

(5.128)

(44.885)

10.373
(31)

56.257
-

9.747
-

54.632
-

5.798

10.373

4.619

9.747

Χανιά, 26 Μαρτίου 2010
Ο Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ι. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΑ 490648

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. Π 966572

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΣ
Α.∆.Τ. Μ 068570

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ
Α.Μ. Αδείας ΟΕΕ 20599 Α' Τάξης

 Ποσά σε χιλιάδες € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 

58

-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005
Οι παρακάτω γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις στις οποίες προέβη η ΑΝΕΚ κατά τη διάρκεια
της χρήσης 2009 έχουν δηµοσιευτεί στο ηµερήσιο δελτίο τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και είναι
αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr και της Εταιρείας www.anek.gr.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ

27/1/2009

Προαναγγελία Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης

18/2/2009

Αναγγελία Α΄ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης
Ανακοίνωση Άλλων Σηµαντικών Γεγονότων

24/2/2009
(ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)
03/03/2009

Αναβολή Α΄ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης

12/03/2009

Αποφάσεις Β' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης

17/03/2009

Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2009

27/03/2009

Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών/λογιστικών καταστάσεων

14/04/2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008

04/05/2009

Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

07/05/2009

Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
∆ιευκρινήσεις επί δηµοσιευµάτων

08/05/2009
(ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)
08/05/2009

Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ανακοίνωση Άλλων Σηµαντικών Γεγονότων

11/05/2009
(∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ)
Ανακοίνωση για Επιχειρηµατικές Εξελίξεις στην Εταιρεία
13/05/2009
(ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ)
13/05/2009

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας του Ν.3556/2007
Ανακοίνωση Άλλων Σηµαντικών Γεγονότων

14/05/2009
(ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)
Ανακοίνωση για Επιχειρηµατικές Εξελίξεις στην Εταιρεία
18/05/2009
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ)
22/5/2009

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009

01/06/2009

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

05/06/2009

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου

26/06/2009

Ανακοίνωση Άλλων Σηµαντικών Γεγονότων (ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)

28/08/2009

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

29/09/2009

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Ανωτάτων ∆ιευθυντικών Στελεχών

27/11/2009

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009

27/11/2009

Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών/λογιστικών καταστάσεων

 Ποσά σε χιλιάδες € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 
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Η παροφςα ετιςια οικονομικι ζκκεςθ τθσ χριςθσ 2010 ςυντάχκθκε ςφμφωνα με το άρκρο 4 του ν. 3556/2007 και εγκρίκθκε από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 30ησ
Μαρτίου 2011. Η παροφςα οικονομικι ζκκεςθ, κακϊσ και οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, οι εκκζςεισ ελζγχου των
ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν και οι εκκζςεισ των Δ.. των κυγατρικϊν εταιρειϊν ζχουν αναρτθκεί ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ τθσ Εταιρείασ www.anek.gr.

ΔΗΛΩ  ΕΙ ΕΚΠΡΟ  ΩΠ ΩΝ Σ ΟΤ Δ ΙΟ ΙΚ ΗΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤ ΛΙΟ Τ
(ςφμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007)

Φα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ ΑΟΩΟΧΞΘΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΘΥ ΕΦΑΙΤΕΙΑΥ ΜΤΘΦΘΥ Α.Ε.:

-

Γεϊργιοσ Ματςανεβάκθσ, Α’ Αντιπρόεδροσ,

-

Υπυρίδων Σρωτοπαπαδάκθσ, Β’ Αντιπρόεδροσ,

-

Ιωάννθσ Βαρδινογιάννθσ, Δ/νων Υφμβουλοσ

δθλϊνουμε ότι, εξ όςων γνωρίηουμε:

θ

α) οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ) για τθ χριςθ από τθν 1 Ιανουαρίου 2010 ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010, οι οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και
του πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ και τα αποτελζςματα χριςθσ τθσ ΑΝΩΝΥΜΘΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
ΚΘΤΘΣ Α.Ε., κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ
ςφνολο, και
β) θ ετιςια ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι τθν εξζλιξθ, τισ επιδόςεισ και τθ κζςθ τθσ Εταιρείασ κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ
εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιγραφισ των κυριότερων κινδφνων και αβεβαιοτιτων που αντιμετωπίηουν.

Χανιά, 30 Μαρτίου 2011

Ο Α’ Αντιπρόεδροσ

Ο Β’ Αντιπρόεδροσ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ

ΓΕΩΓΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΘΣ
Α.Δ.Τ. Ν 958145

ΣΡΥΙΔΩΝ Ι. ΡΩΤΟΡΑΡΑΔΑΚΘΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 490648

ΙΩΑΝΝΘΣ Ι. ΒΑΔΙΝΟΓΙΑΝΝΘΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 966572

ΑΝΩΝΥΜΘ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΘΤΘΣ Α.Ε.
Α.Μ.Α.Ε. 11946/06/Β/86/07
ΛΕΩΦΟΟΣ ΚΑΑΜΑΝΛΘ, 73100 ΧΑΝΙΑ, ΚΘΤΘ
ΤΘΛ. : 28210 24000, FAX: 28210 36200
e-mail: info@anek.gr
www.anek.gr
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ΕΚΘ ΕΗ ΔΙΟ ΙΚΗΣ ΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤ Λ ΙΟ Τ ΓΙΑ ΣΗ ΧΡΗ Η 2 0 10
Η παροφςα ετιςια ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. για τθ
χριςθ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2010 ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920 (άρκρα
α

43 , 107 και 136) και είναι εναρμονιςμζνθ με τισ διατάξεισ του ν. 3556/2007 και τθν απόφαςθ 7/448/11.10.2007 τθσ
Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ.
τθν παροφςα ζκκεςθ περιλαμβάνονται πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθν εξζλιξθ των δραςτθριοτιτων του Ομίλου και
τθσ Εταιρείασ, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ, ςτα αποτελζςματα, ςτισ ςθμαντικζσ μεταβολζσ και γεγονότα που ζλαβαν
χϊρα κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2010. Επίςθσ, περιγράφονται οι ςθμαντικότεροι κίνδυνοι που ενδζχεται να αντιμετωπίςει θ Εταιρεία ςτο μζλλον, θ προβλεπόμενθ πορεία για τθν τρζχουςα χριςθ και αναφζρονται οι ςθμαντικότερεσ
ςυναλλαγζσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των ςυνδεδεμζνων με αυτι μερϊν. Σζλοσ, περιλαμβάνεται διλωςθ Εταιρικισ
α

Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 43 παρ. 3δ του κ.ν. 2190/1920.

Ι. ΕΞΕΛΙΞΘ, ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΣΘ

Φο 2010 χαρακτθρίςτθκε ωσ μία από τισ δυςκολότερεσ χρονιζσ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ εξαιτίασ τθσ
φφεςθσ που ζχει ειςζλκει θ ελλθνικι οικονομία και τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υτα
πλαίςια αυτά, το Ξάιο του 2010, θ Ελλθνικι Μυβζρνθςθ ςυμφϊνθςε με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Διεκνζσ
Οομιςματικό Φαμείο και τθν Ευρωπαϊκι Μεντρικι Φράπεηα ςε ζνα «Ξνθμόνιο Ρικονομικισ και Χρθματοπιςτωτικισ Σολιτικισ» με κφριο ςκοπό να αντιμετωπίςει το δθμοςιονομικό ζλλειμμα και να επιτρζψει τθ
ςυνζχιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ και τθν αναςυγκρότθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Φα μζτρα που λιφκθκαν
ςε εφαρμογι των όρων του Ξνθμονίου για τον περιοριςμό των δθμοςίων δαπανϊν και τθν αφξθςθ των
εςόδων του προχπολογιςμοφ, είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των μιςκϊν και τθσ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά, τον περιοριςμό των καταναλωτικϊν δαπανϊν και, γενικότερα, τθσ εγχϊριασ οικονομικισ δραςτθριότθτασ.

Ρ κλάδοσ τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ επθρεάςτθκε ςε μεγάλο βακμό από τθν οικονομικι κρίςθ. Επιπρόςκετα, επιβαρφνκθκε από τθ ςθμαντικι αφξθςθ των τιμϊν των καυςίμων (πλζον του 30%) που ςθμειϊκθκε μζςα ςτο 2010 και τθν εντατικοποίθςθ του ανταγωνιςμοφ ςτισ γραμμζσ τθσ Αδριατικισ και τθσ
ακτοπλοΐασ. Θ διακφμανςθ των διεκνϊν τιμϊν πετρελαίου, κακϊσ και μια ςειρά από εκκρεμι κζματα που
αφοροφν ςτον κλάδο όπωσ οι οργανικζσ ςυνκζςεισ, οι υποχρεωτικζσ εκπτϊςεισ, θ επιβάρυνςθ τθσ τιμισ
του ειςιτθρίου με μθ ανταποδοτικζσ κρατιςεισ υπζρ τρίτων και με τον υψθλότερο Φ.Σ.Α από όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, είναι παράγοντεσ που κα κακορίςουν το μζλλον του κλάδου που βρίςκεται ςε οικονομικό αδιζξοδο.

Ρ μιλοσ τθσ ΑΟΕΜ για τθ χριςθ 2010 δραςτθριοποιικθκε ςε γραμμζσ τθσ Αδριατικισ (Ανκόνα, Βενετία), τθσ Μριτθσ (Χανιά, Θράκλειο), των Δωδεκανιςων, των Μυκλάδων και του Βορειοανατολικοφ Αιγαί-
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ου ζχοντασ ςυνολικά υπό διαχείριςθ 17 ιδιόκτθτα και ναυλωμζνα πλοία. Σαρά τον ζντονο ανταγωνιςμό, θ
ΑΟΕΜ διατιρθςε και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςτθν αγορά τθσ Αδριατικισ, αφξθςε τα μερίδιά τθσ.
Υτθ γραμμι των Χανίων θ είςοδοσ ανταγωνιςτι είχε ωσ αποτζλεςμα τθν παραχϊρθςθ μεριδίων αγοράσ.
Υτισ Μυκλάδεσ και τα Δωδεκάνθςα, ςυνεχίςτθκε θ εκτζλεςθ δρομολογίων ςε γραμμζσ δθμόςιασ υπθρεςίασ.
Φζλοσ, μζςω τθσ κυγατρικισ εταιρείασ «ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ» που ιδρφκθκε ςτο α’ εξάμθνο του 2010 ο μιλοσ δραςτθριοποιικθκε με ναυλωμζνο πλοίο και ςε γραμμι του ανατολικοφ Αιγαίου.

Υυνολικά, ςε όλεσ τισ γραμμζσ το 2010 ο μιλοσ ΑΟΕΜ διακίνθςε 2,7 εκατομμφρια επιβάτεσ ζναντι
2,5 εκατ. το 2009, 447 χιλιάδεσ Ι.Χ. αυτοκίνθτα ζναντι 433 χιλ. και 255 χιλ. φορτθγά ζναντι 260 χιλ. Αναλυτικότερα ςτισ γραμμζσ του εςωτερικοφ το 2010 διακινικθκαν 2,2 εκατ. επιβάτεσ ζναντι 2,0 εκατ. το 2009,
313 χιλ. Ι.Χ. ζναντι 310 χιλ. και 172 χιλ. φορτθγά ζναντι 182 χιλ. Φζλοσ, ςτισ γραμμζσ του εξωτερικοφ το
2010 διακινικθκαν 528 χιλ. επιβάτεσ ζναντι 481 χιλ., 134 χιλ. Ι.Χ. ζναντι 123 χιλ. και 83 χιλ. φορτθγά ζναντι
78 χιλ. Ρ ενοποιθμζνοσ κφκλοσ εργαςιϊν τθσ χριςθσ 2010 ανιλκε ςε € 263,1 εκατ. ζναντι € 274,6 εκατ. το
2009, τα μικτά κζρδθ ανιλκαν ςε € 22,4 εκατ. ζναντι € 49,5 εκατ. και τα κζρδθ / ηθμιζσ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων (EBITDA) του Ρμίλου διαμορφϊκθκαν ςε ηθμιζσ
€ 11,4 εκατ. το 2010 ζναντι κερδϊν € 24,2 εκατ. το 2009. Φζλοσ, οι ηθμίεσ μετά από φόρουσ και δικαιϊματα
μειοψθφίασ διαμορφϊκθκαν ςε € 89,7 εκατ. ζναντι ηθμιϊν € 5,8 εκατ. τθ χριςθ 2009.

Φα κακαρά αποτελζςματα του Ρμίλου για τθ χριςθ 2010 επθρεάςτθκαν ςε μζγιςτο βακμό από δφο
βαςικοφσ παράγοντεσ:
- τα αρνθτικά λειτουργικά αποτελζςματα, ςυνζπεια τθσ μείωςθσ των εςόδων, των αυξθμζνων προβλζψεων και, κυρίωσ, τθσ αφξθςθσ του κόςτουσ των καυςίμων κατά περίπου 30% ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ
χριςθ,
- τθν ζκτακτθ πρόβλεψθ των € 47,5 εκατ. που επιβάρυνε τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ και αφοροφςε ςτο
ποςό που είχε καταβλθκεί από τθν Εταιρεία ωσ προκαταβολι - αρραβϊνασ ςτα πλαίςια τθσ ςυμφωνίασ για
τθν απόκτθςθ ποςοςτοφ 33,35% τθσ «HELLENIC SEAWAYS» (βλ. παρακάτω «Υθμαντικά επιχειρθματικά γεγονότα»).

Υτθ ςυνζχεια ακολουκεί ανάλυςθ των ςθμαντικότερων μεγεκϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων του
Ρμίλου.

Κφκλοσ εργαςιϊν
Ρ κφκλοσ εργαςιϊν του Ρμίλου το 2010 ανιλκε ςε € 263,1 εκατ. ζναντι € 274,6 εκατ. τθ χριςθ 2009. Θ
μείωςθ των εςόδων οφείλεται, κατά κφριο λόγο, ςτον εντονότερο ανταγωνιςμό που είχε ωσ αποτζλεςμα
τθ ςυμπίεςθ των τιμϊν των ναφλων. Φα ζςοδα από τισ ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ εςωτερικοφ ανιλκαν
ςε € 137,1 εκατ. ζναντι € 139,3 εκατ. τθν προθγοφμενθ χριςθ και από τισ ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ εξωτερικοφ ανιλκαν ςε € 121,0 εκατ. ζναντι € 130,5 εκατ., ενϊ τα ζςοδα από τισ λοιπζσ δραςτθριότθτεσ δια-
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μορφϊκθκαν ςε € 4,9 εκατ. ζναντι € 4,8 εκατ.

Μικτά κζρδθ
Φα ενοποιθμζνα μικτά κζρδθ για τθ χριςθ 2010 ανιλκαν ςε € 22,4 εκατ. ζναντι € 49,5 εκατ. το 2009. Θ
μείωςθ του μικτοφ κζρδουσ οφείλεται αφενόσ ςτθ μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν και αφετζρου ςτθν αφξθςθ του κόςτουσ πωλθκζντων που διαμορφϊκθκε ςε € 240,8 εκατ. ζναντι € 225,1 εκατ. τθν προθγοφμενθ
χριςθ. Βαςικι αιτία για τθν αφξθςθ του κόςτουσ πωλθκζντων αποτζλεςε θ μεγάλθ άνοδοσ τθσ τιμισ του
πετρελαίου ςτισ διεκνείσ αγορζσ που είχε ωσ ςυνζπεια τθν αφξθςθ του κόςτουσ των καυςίμων κατά € 22,5
εκατ. ςε ςχζςθ με το 2009. Ρι υπόλοιποι παράγοντεσ κόςτουσ παρζμειναν, ωσ επί το πλείςτον, ςε ςτακερά
επίπεδα, ενϊ το κόςτοσ ναυλϊςεων μειϊκθκε κατά € 5,8 εκατ.

EBITDA
Ρ μιλοσ παρουςίαςε ηθμιζσ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων
(EBITDA) ποςοφ € 11,4 εκατ. ζναντι κερδϊν € 24,2 εκατ. το 2009. Θ ςθμαντικι μεταβολι του EBITDA οφείλεται ςτθ μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν κατά € 11,5 εκατ., ςτο αυξθμζνο κόςτοσ πωλθκζντων κατά € 15,7
εκατ. και ςτα λοιπά λειτουργικά ζξοδα που αυξικθκαν κατά € 9,5 εκατ. λόγω του ςχθματιςμοφ προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ (€ 10,6 εκατ. το 2010 ζναντι € 1,1 τθν προθγοφμενθ χριςθ). Φα ζξοδα
διοίκθςθσ και διάκεςθσ για τθ χριςθ 2010 παρουςίαςαν μείωςθ και ανιλκαν ςε € 37,4 εκατ. ζναντι € 38,3
εκατ. το 2009.

Χρθματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελζςματα
Φο κακαρό χρθματοοικονομικό κόςτοσ του Ρμίλου για το 2010 διατθρικθκε ςτα ίδια ςχεδόν επίπεδα με
τθν προθγοφμενθ χριςθ και ανιλκε ςε € 14,0 εκατ. από € 14,2 εκατ. το 2009. Υτα αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ που διαμορφϊκθκαν ςε ηθμιζσ € 2,2 εκατ. (ζναντι ηθμιϊν € 1,9 εκατ. το 2009)
περιλαμβάνεται πρόβλεψθ απομείωςθσ τθσ αξίασ ενόσ πλοίου του Ρμίλου κατά € 1,7 εκατ. Επίςθσ, τα κζρδθ από ςυγγενείσ εταιρείεσ ανιλκαν ςε € 572 χιλ. ζναντι € 391 χιλ. τθν προθγοφμενθ χριςθ.

Άλλεσ προβλζψεισ
Θ διοίκθςθ του Ρμίλου, εφαρμόηοντασ τισ ιςχφουςεσ λογιςτικζσ αρχζσ των ΔΣΧΑ βάςει των οποίων εκδίδονται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ, και ςφμφωνα με τα δεδομζνα που μζχρι τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ
Ετιςιασ Ρικονομικισ Ζκκεςθσ τθσ χριςθσ 2010 είχε ςτθ διάκεςι τθσ, αποφάςιςε να ςχθματίςει πρόβλεψθ
φψουσ € 47,5 εκατ. θ οποία επιβάρυνε τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ 2010. Θ εν λόγω πρόβλεψθ αντιπροςωπεφει το ποςό που είχε καταβλθκεί ςτθν εταιρεία «ΞΙΟΩΙΜΕΥ ΓΤΑΞΞΕΥ Α.Ο.Ε.» ωσ προκαταβολι - αρραβϊνασ ςτα πλαίςια τθσ ςυμφωνίασ για τθν απόκτθςθ ποςοςτοφ 33,35% τθσ «HELLENIC SEAWAYS» μετά
τθν υπαναχϊρθςθ τθσ πρϊτθσ από το από 18.05.2009 ιδιωτικό ςυμφωνθτικό.
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Κακαρά αποτελζςματα
Φα κακαρά αποτελζςματα τθσ χριςθσ 2010 μετά από φόρουσ και δικαιϊματα μειοψθφίασ διαμορφϊκθκαν ςε ηθμιζσ ποςοφ € 89,7 εκατ. για τον μιλο ζναντι ηθμιϊν € 5,8 εκατ. τθ χριςθ 2009. Θ μεταβολι από
τθν προθγοφμενθ χριςθ οφείλεται αφενόσ ςτθν επιδείνωςθ των λειτουργικϊν αποτελεςμάτων και αφετζρου ςτθν προαναφερκείςα πρόβλεψθ των € 47,5 εκατ.

Κφρια ςτοιχεία κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ
Θ κακαρι αξία των ενςϊματων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ρμίλου ςτισ 31.12.2010 διαμορφϊκθκε ςε € 386,7 εκατ. ζναντι € 400,5 εκατ. ςτισ 31.12.2009, κυρίωσ, λόγω των αποςβζςεων
τθσ χριςθσ 2010 που ανιλκαν ςε € 13,8 εκατ. Επίςθσ, οι προςκικεσ κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ
ανιλκαν ςε € 1,7 εκατ., ενϊ από τον ζλεγχο απομείωςθσ των λογιςτικϊν αξιϊν των πλοίων του Ρμίλου προζκυψε ανάγκθ για απομείωςθ τθσ αξίασ ενόσ πλοίου κατά € 1,7 εκατ.
Υτο λογαριαςμό «Νοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ» ςτο τζλοσ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ περιλαμβανόταν ποςό € 34,5 εκατ. που αφοροφςε ςε προκαταβολι για τθν απόκτθςθ του 33,35% τθσ
«HELLENIC SEAWAYS». Ματά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2010 καταβλικθκαν, για τον ίδιο λόγο, επιπλζον € 13,0 εκατ. Για τισ παραπάνω καταβολζσ ςυνολικοφ ποςοφ € 47,5 εκατ. ςχθματίςτθκε, όπωσ
προαναφζρκθκε, ιςόποςθ πρόβλεψθ και επιβάρυνε τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ 2010.
Ρι εμπορικζσ απαιτιςεισ του Ρμίλου μειϊκθκαν από € 73,8 εκατ. ςτισ 31.12.2009 ςε € 68,5 εκατ.
ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ 2010. Φα ςθμαντικά προβλιματα ρευςτότθτασ που ζχουν δθμιουργθκεί ςτθν
αγορά, ωσ ςυνζπεια τθσ οικονομικισ κρίςθσ, είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ δυςχζρεια των επιχειριςεων
(μεταξφ των οποίων και πελάτεσ του Ρμίλου) ςτθν πλιρθ κάλυψθ των υποχρεϊςεϊν τουσ (ιδίωσ
των μεταχρονολογθμζνων επιταγϊν). Ναμβάνοντασ υπόψθ τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ και ςυνεκτιμϊντασ ότι βραχυπρόκεςμα δεν αναμζνεται αντιςτροφι του κακοφ κλίματοσ ςτθν αγορά, θ διοίκθςθ αποφάςιςε -με ςκοπό τθν εξιςορρόπθςθ των ςυνεπειϊν από τισ ακραίεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο εμπορικό και ςτο ευρφτερο μακροοικονομικό περιβάλλον- να ςχθματιςτεί για τθ χριςθ
2010 πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ποςοφ € 10,6 εκατ.
Φα ταμειακά διακζςιμα του Ρμίλου ςτισ 31.12.2010 διαμορφϊκθκαν ςε € 3,3 εκατ. ζναντι € 5,8 εκατ. ςτισ 31.12.2009.
Φο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Ξθτρικισ ςτισ 31.12.2010 ανζρχεται ςε € 40.324.797,90 διαιροφμενο ςε
131.134.117 κοινζσ και 3.281.876 προνομιοφχεσ μετά ψιφου μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ
κάκε μία. Υθμειϊνεται ότι ςτισ 19.12.2010 θ εξ αναβολισ Β’ Επαναλθπτικι Ζκτακτθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων τθσ Ξθτρικισ και θ εξ αναβολισ Β’ Επαναλθπτικι Ιδιαίτερθ Υυνζλευςθ των μετόχων που κατζχουν προνομιοφχεσ μετοχζσ ζκδοςθσ 1990 και 1996 αποφάςιςαν, μεταξφ άλλων:
-

τθν αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ και κάκε προ-

νομιοφχου μετά ψιφου μετοχισ εκδόςεωσ 1990 και εκδόςεωσ 1996 από € 1,00 ςε € 1,20 ανά μετοχι με ταυτόχρονθ μείωςθ του αρικμοφ των κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν και των προ-
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νομιοφχων ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν εκδόςεωσ 1990 και εκδόςεωσ 1996 τθσ Εταιρείασ
(reverse split) με αναλογία 1,2 προσ 1, και
-

τθν ονομαςτικι μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ από € 1,20 ςε € 0,30 ανά μετο-

χι, με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.
4α του άρκρου 4 του κ.ν. 2190/20, ωσ ιςχφει, το οποίο κα ανζρχεται ςε ποςό € 120.974.393,70, με
τροποποίθςθ του άρκρου 5 του καταςτατικοφ περί μετοχικοφ κεφαλαίου.
Ξετά τισ ανωτζρω αποφάςεισ, ο αρικμόσ των κοινϊν και προνομιοφχων μετοχϊν τθσ Εταιρείασ διαμορφϊκθκε από 161.299.191 ςε 134.415.993 και θ ονομαςτικι τουσ αξία από € 1,00 ςε € 0,30, αντίςτοιχα. Επίςθσ, οι εν λόγω Γενικζσ Υυνελεφςεισ αποφάςιςαν τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ ζωσ του ποςοφ των € 25.202.998,50 (βλ. παρακάτω «Υθμαντικά επιχειρθματικά γεγονότα»).
Φα αποκεματικά κεφάλαια παρουςιάηουν αφξθςθ κατά € 121,0 εκατ. που οφείλεται ςτθν προαναφερκείςα απόφαςθ των Γενικϊν Υυνελεφςεων τθσ Ξθτρικισ για ονομαςτικι μείωςθ του μετοχικοφ
κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ με ςχθματιςμό ειδικοφ αποκεματικοφ.
Ρι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του Ρμίλου ςτισ 31.12.2010 ανιλκαν ςε € 227,2 εκατ. ζναντι €
206,4 εκατ. ςτο τζλοσ τθσ ςυγκρίςιμθσ χριςθσ. Θ μεταβολι οφείλεται ςτθ ςφναψθ νζου δανείου
φψουσ € 40 εκατ. και, παράλλθλα, ςτθν αποπλθρωμι των δόςεων του κοινοπρακτικοφ τθσ Ξθτρικισ και άλλων δανείων.
Ρι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του Ρμίλου ςτισ 31.12.2010 αυξικθκαν ςε € 137,7 εκατ. από
128,7 εκατ. ςτισ 31.12.2009, κυρίωσ, λόγω τθσ αφξθςθσ των υποχρεϊςεων ςε προμθκευτζσ.

Ταμειακζσ ροζσ
Ρ μιλοσ κατά τθ χριςθ 2010 παρουςίαςε εκροζσ ςε επίπεδο λειτουργικϊν δραςτθριοτιτων ποςοφ € 2,0
εκατ., κυρίωσ, λόγω των αρνθτικϊν λειτουργικϊν αποτελεςμάτων. Ρι επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ παρουςίαςαν εκροζσ ποςοφ € 13,8 εκατ., κυρίωσ, λόγω τθσ πλθρωμισ € 13,0 εκατ. ωσ προκαταβολι για τθν απόκτθςθ του 33,35% τθσ «HELLENIC SEAWAYS» και ποςοφ € 1,7 εκατ. για προςκικεσ παγίων. Φζλοσ, οι χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ εμφανίηουν ειςροζσ φψουσ € 13,3 εκατ. λόγω του πρόςκετου δανειςμοφ κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2010.

Χρθματοοικονομικοί δείκτεσ
Φο περικϊριο του μικτοφ κζρδουσ (%) του Ρμίλου για το 2010 διαμορφϊκθκε ςε 8,5% ζναντι 18,0%.
Θ πτϊςθ του περικωρίου οφείλεται αφενόσ ςτθ μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν και αφετζρου ςτθν
αφξθςθ του κόςτουσ πωλθκζντων.
Ρ δείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ (:1) «Μυκλοφοροφν ενεργθτικό / Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ»
ανιλκε ςε 0,65 το 2010 ζναντι 0,76 το 2009, ενϊ ο δείκτθσ άμεςθσ ρευςτότθτασ «(Μυκλοφοροφν ε-
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νεργθτικό – Αποκζματα) / Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ» ςε 0,58 ζναντι 0,68 τθν προθγοφμενθ
χριςθ.
Ρ δείκτθσ πάγιου ενεργθτικοφ (:1) «Μφκλοσ εργαςιϊν / Σάγιο ενεργθτικό» ανιλκε ςε 0,67 το 2010
από 0,62 το 2009. Επίςθσ, ο δείκτθσ ενεργθτικοφ «Μφκλοσ εργαςιϊν / Υφνολο ενεργθτικοφ» διαμορφϊκθκε ςε 0,55 από 0,51 το 2009.
Υχετικά με τουσ δείκτεσ δανειακισ επιβάρυνςθσ (:1) ο δείκτθσ «Χποχρεϊςεισ / Κδια κεφάλαια» αυξικθκε από 1,65 το 2009 ςε 3,20 το 2010, ενϊ ο δείκτθσ «Φραπεηικζσ υποχρεϊςεισ / Κδια κεφάλαια»
διαμορφϊκθκε ςε 2,54 από 1,36 τθν προθγοφμενθ χριςθ. Θ ςχζςθ «Χποχρεϊςεισ / (Κδια κεφάλαια
+ Χποχρεϊςεισ)» αυξικθκε από 0,62 το 2009 ςε 0,76 το 2010, ενϊ ο δείκτθσ «Φραπεηικζσ υποχρεϊςεισ / (Κδια Μεφάλαια + Χποχρεϊςεισ)» διαμορφϊκθκε ςε 0,61 το 2010 από 0,51.
Φζλοσ, αναφορικά με τθν κεφαλαιακι διάρκρωςθ για τθ χριςθ 2010 ο δείκτθσ «Σάγιο ενεργθτικό /
Ξακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ» ανιλκε ςε 1,72 από 2,13 το 2009, ενϊ ο δείκτθσ «Σάγιο ενεργθτικό / Ξακροπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ» κυμάνκθκε ςε 1,76 το 2010 από 2,19 το 2009.
Ρ ςυντελεςτισ μόχλευςθσ ςτο τζλοσ των χριςεων 2010 και 2009 ζχει ωσ εξισ:

Υυνολικόσ δανειςμόσ
Ξείον: χρθματικά διακζςιμα
Κακαρόσ δανειςμόσ (α)
Υφνολο ιδίων κεφαλαίων
Συνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια (β)
Συντελεςτισ μόχλευςθσ (α) / (β)

31.12.2010

31.12.2009

290.044
(3.301)
286.743
114.167
400.910
71,52%

276.688
(5.798)
270.890
202.869
473.759
57,18%

ΙΙ. ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010
Θ ΑΟΕΜ τον Απρίλιο του 2010 προχϊρθςε ςτθν ίδρυςθ τθσ κατά 100% κυγατρικισ ναυτικισ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ ΘΑΝΑΥΥΙΕΥ ΞΕΦΑΦΡΤΕΥ ΟΑΧΦΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ» με ζδρα τα
Χανιά και ςκοπό τθ ναφλωςθ και εκμετάλλευςθ πλοίων. Θ εταιρεία προχϊρθςε ςε ναφλωςθ πλοίου
το οποίο δρομολογικθκε ςτο ανατολικό Αιγαίο, εκτελϊντασ τθ γραμμι «Σειραιάσ - Υφροσ - Ξφκονοσ - Ικαρία - Φοφρνοι - Υάμοσ». Επίςθσ, από το Υεπτζμβριο θ εταιρεία ανζλαβε τθν εκμετάλλευςθ
τθσ γραμμισ του Θρακλείου ναυλϊνοντασ πλοία από τθ Ξθτρικι.
Υτισ 19.12.2010 θ εξ αναβολισ Β’ Επαναλθπτικι Ζκτακτθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων τθσ Ξθτρικισ και θ εξ αναβολισ Β’ Επαναλθπτικι Ιδιαίτερθ Υυνζλευςθ των μετόχων που κατζχουν προνομιοφχεσ μετοχζσ ζκδοςθσ 1990 και 1996 αποφάςιςαν:
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- Φθν αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ και κάκε προνομιοφχου μετά ψιφου μετοχισ εκδόςεωσ 1990 και εκδόςεωσ 1996 από € 1,00 ςε € 1,20 ανά μετοχι με ταυτόχρονθ μείωςθ του αρικμοφ των κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν και των προνομιοφχων ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν εκδόςεωσ 1990 και εκδόςεωσ 1996 τθσ Εταιρείασ
(reverse split) με αναλογία 1,2 προσ 1, δθλαδι με μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των μετοχϊν (και
ταυτόχρονθ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου για λόγουσ ςτρογγυλοποίθςθσ κατά € 0,60 με αντίςτοιχθ κεφαλαιοποίθςι του από ζκτακτο αποκεματικό δυνάμει του άρκρου 40 του καταςτατικοφ)
με αντίςτοιχθ τροποποίθςθ του άρκρου 5 του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ.
- Φθν ονομαςτικι μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ από € 1,20 ςε € 0,30 ανά μετοχι,
με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4α
του άρκρου 4 του κ.ν. 2190/20, ωσ ιςχφει, το οποίο κα ανζρχεται ςε ποςό εκατόν είκοςι εκατομμφρια εννιακόςιεσ εβδομιντα τζςςερισ χιλιάδεσ τριακόςια ενενιντα τρία ευρϊ και εβδομιντα λεπτά
(120.974.393,70) με τροποποίθςθ του άρκρου 5 του καταςτατικοφ περί μετοχικοφ κεφαλαίου.
- Φθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ ζωσ του ποςοφ των είκοςι πζντε εκατομμυρίων διακοςίων δφο χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα οκτϊ ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (€
25.202.998,50) με ζκδοςθ νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν, θ οποία κα πραγματοποιθκεί με καταβολι μετρθτϊν και τθν ζκδοςθ ζωσ ογδόντα τεςςάρων εκατομμυρίων εννζα χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα πζντε (84.009.995) νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ κάκε μία και δικαίωμα προτίμθςθσ υπζρ των παλαιϊν μετόχων τθσ Εταιρείασ ςε αναλογία 5 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ ανά 8 παλαιζσ κοινζσ ι προνομιοφχεσ μετοχζσ.
Υτθ χριςθ 2009 θ Εταιρεία υπζγραψε ςυμφωνία με τθν εταιρεία «ΞΙΟΩΙΜΕΥ ΓΤΑΞΞΕΥ ΑΟΕ» για τθ
μεταβίβαςθ ποςοςτοφ 33,35% τθσ HELLENIC SEAWAYS, αντί ςυνολικοφ τιμιματοσ € 125 εκατ. με
τμθματικζσ καταβολζσ μζχρι το τζλοσ του 2012. Υτο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ αυτισ, θ ΑΟΕΜ μζχρι τισ
31.12.2010 είχε καταβάλει ποςό € 47,5 εκατ. ωσ προκαταβολι - αρραβϊνα εκπλθρϊνοντασ τουσ
ςυμβατικοφσ όρουσ μεταξφ των οποίων είναι θ παρακράτθςθ τθσ κυριότθτασ των μετοχϊν μζχρι τθν
ολοςχερι εξόφλθςθ του τιμιματοσ. Υφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ωσ άνω ςυμφωνίασ, ςε περίπτωςθ
που θ Εταιρεία ωσ αγοράςτρια υπαιτίωσ δεν προζβαινε ςε πλθρωμι οιαςδιποτε εκ των δόςεων του
τιμιματοσ εντόσ των προβλεπομζνων προκεςμιϊν, και με βάςθ τθ ςυμφωνθκείςα διαδικαςία, θ
πωλιτρια εταιρεία κα είχε το δικαίωμα να προβεί ςε υπαναχϊρθςθ από το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό,
ενϊ το ποςό τθσ προκαταβολισ – αρραβϊνα των € 47,5 εκατ. κα κατζπιπτε υπζρ αυτισ. Υτο πλαίςιο
των χρθματοοικονομικϊν προβλθμάτων που ενζςκθψαν επί τθσ Εκνικισ Ρικονομίασ, τθσ αςφυκτικισ κατάςταςθσ που επικρατοφςε και επικρατεί ςτθν αγορά και υπό το φωσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ οικονομικισ κρίςθσ, θ εμπρόκεςμθ καταβολι από τθν Εταιρεία τθσ απαιτοφμενθσ δόςεωσ των € 25
εκατ. ςτισ 30.11.2010 δεν κατζςτθ δυνατι με ςυνζπεια τθν υπαναχϊρθςθ τθσ εταιρείασ «ΞΙΟΩΙΜΕΥ
ΓΤΑΞΞΕΥ Α.Ο.Ε.» από το εν λόγω ιδιωτικό ςυμφωνθτικό και τθν, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
ςτο κείμενο του ςυμφωνθτικοφ, κατάπτωςθ τθσ προκαταβολισ – αρραβϊνα υπζρ αυτισ.
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Ματά τθ διάρκεια του 2010 οι εταιρείεσ του Ρμίλου ΑΟΕΜ ςυνζχιςαν τθν τιρθςθ των ςυμβάςεων με
το υπουργείο Θαλαςςίων Χποκζςεων, Οιςων και Αλιείασ για τθν εξυπθρζτθςθ επιδοτοφμενων
γραμμϊν δθμόςιασ υπθρεςίασ που αφοροφν ςτθ ςυγκοινωνία μεταξφ διάφορων νθςιϊν του Αιγαίου ςυνδζοντασ τον Σειραιά με τισ Μυκλάδεσ, τα Δωδεκάνθςα, τθν Μριτθ και τα Μφκθρα. Επίςθσ, ςυνεχίςτθκαν και για το 2010 οι ναυλϊςεισ των πλοίων «ΑΤΙΑΔΟΘ» και «ΕΝ. ΒΕΟΙΗΕΝΡΥ» ςε εταιρείεσ
του εξωτερικοφ.
Θ ΑΟΕΜ LINES το 2010 βραβεφτθκε ωσ θ «Μορυφαία Ακτοπλοϊκι Εταιρεία Εςωτερικοφ - Εξωτερικοφ
για το 2009» από το διεκνϊσ αναγνωριςμζνο ταξιδιωτικό περιοδικό CONDE NAST TRAVELLER, ενϊ
είχε εξαιρετικά επιτυχθμζνθ παρουςία με δικά τθσ περίπτερα ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ τουριςτικζσ
εκκζςεισ, όπωσ ςτο Τίμινι (TTG Incontri) και ςτο Ξιλάνο, ςτθν Ρυτρζχτθ, ςτθ Βιζννθ, ςτο Βερολίνο
θ

(ΙΦΒ), ςτο Ξόναχο και ςτθ Υτουτγάρδθ. Επίςθσ, ςυμμετείχε ςτθν 26 Διεκνι Ζκκεςθ Φουριςμοφ Philoxenia 2010 ςτθ Θεςςαλονίκθ. Επιπλζον, θ ΑΟΕΜ εφαρμόηει προγράμματα εταιρικισ κοινωνικισ
ευκφνθσ υποςτθρίηοντασ ακλθτικοφσ και πολιτιςτικοφσ φορείσ, κακϊσ και κοινωνικζσ ομάδεσ ςε
ολόκλθρθ τθ χϊρα.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Φον Ιανουάριο του 2011 θ κυγατρικι «ΑΟΕΜ ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ» μεταβίβαςε ποςοςτό 78,4% (από το
83% που κατείχε) τθσ ςυμμετοχι τθσ ςτθν εταιρεία «ΞΙΟΩΙΜΑ ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΑΙΡΝΙΜΑ ΣΑΤΜΑ ΕΦΑΙΤΕΙΑ
ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΑΥ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ» θ οποία δεν είχε ξεκινιςει δραςτθριότθτα.
Υτισ 15 Φεβρουαρίου το Δ.Υ. τθσ Επιτροπισ Μεφαλαιαγοράσ ενζκρινε το Ενθμερωτικό Δελτίο τθσ
Εταιρείασ ςχετικά με τθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου θ οποία, κατά τθν θμερομθνία τθσ
παροφςασ οικονομικισ ζκκεςθσ, βρίςκεται ςε εξζλιξθ.
Φουσ μινεσ Φεβρουάριο και Ξάρτιο του 2011 πλοία του Ρμίλου ςυμμετείχαν ςτθ μεταφορά πολιτϊν διαφόρων εκνικοτιτων από λιμάνια τθσ Νιβφθσ. Φα ζςοδα από τισ ςχετικζσ ναυλϊςεισ κα ςυμπεριλθφκοφν ςτα οικονομικά αποτελζςματα του α’ τριμινου.

ΙΙΙ. ΚΥΙΟΤΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΘΤΕΣ

Σαρακάτω αναλφονται οι ςθμαντικότεροι επιχειρθματικοί κίνδυνοι για τον μιλο. Υθμειϊνεται ότι
αναλυτικι περιγραφι των λοιπϊν επιχειρθματικϊν κινδφνων και τθσ διαχείριςισ τουσ γίνεται ςτθ ςθμείωςθ 29 των οικονομικϊν καταςτάςεων «Υκοποί και πολιτικζσ διαχείριςθσ κινδφνων».
Κίνδυνοσ διακφμανςθσ τιμϊν καυςίμων
Φο κόςτοσ των καυςίμων αποτελεί το βαςικότερο λειτουργικό κόςτοσ του Ρμίλου με άμεςθ επίδραςθ ςτα
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αποτελζςματα τθσ κάκε περιόδου, επομζνωσ θ αφξθςθ των τιμϊν του πετρελαίου είναι ο ςθμαντικότεροσ
κίνδυνοσ που αντιμετωπίηει ο μιλοσ. Ρι τιμζσ των καυςίμων διακανονίηονται ςε ευρϊ, αλλά εμμζςωσ επθρεάηονται από τθν ιςοτιμία ευρϊ / δολαρίου ςτθ βάςθ τθσ οποίασ διαμορφϊνονται οι διεκνείσ τιμζσ
platts. Θ ευαιςκθςία του αποτελζςματοσ και των ιδίων κεφαλαίων από μια μεταβολι του μζςου κόςτουσ
των καυςίμων ανά μετρικό τόνο -ceteris paribus- για το 2010 είχε ωσ εξισ:
Μεταβλθτότθτα τιμϊν καυςίμων
± 5% / μετρικό τόνο
± 10% / μετρικό τόνο

Επίδραςθ ςτα αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια
(-/+) € 5,2 εκατ.
(-/+) € 10,4 εκατ.

Υτθ διάρκεια του 2010, οι τιμζσ των καυςίμων αυξικθκαν ςθμαντικά με αντίςτοιχθ επιβάρυνςθ του κόςτουσ πωλθκζντων. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι το κόςτοσ καυςίμων και λιπαντικϊν του Ρμίλου για το 2010
αποτζλεςε το 43% του ςυνολικοφ κόςτουσ πωλθκζντων, ζναντι 36% το 2009. Ρι διακυμάνςεισ ςτθν τιμι
του πετρελαίου αποτελοφν το ςθμαντικότερο κίνδυνο για τα οικονομικά αποτελζςματα του Ρμίλου. Ματά
ςυνζπεια, ενδεχόμενθ αφξθςθ ςτο κόςτοσ καυςίμων αναμζνεται να επιφζρει ουςιωδϊσ δυςμενείσ επιδράςεισ ςτα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ, τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του
Ρμίλου.
Κίνδυνοσ διακφμανςθσ επιτοκίων
Θ Εταιρεία, κατά τθ διάρκεια του 2008, προχϊρθςε ςε αναδιάρκρωςθ του μακροπρόκεςμου τραπεηικοφ
δανειςμοφ τθσ, με τθ ςφναψθ νζων δανειακϊν ςυμβάςεων με κοινοπραξία τραπεηϊν. Επίςθσ, κατά τθ
διάρκεια του 2010, προζβθ ςε νζα ςφναψθ μακροπρόκεςμου δανείου. Επιπλζον, θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει
ςυμβάςεισ ανοικτϊν αλλθλόχρεων λογαριαςμϊν με διάφορεσ τράπεηεσ. λα τα ανωτζρω δάνεια εκτοκίηονται με επιτόκιο Euribor πλζον περικωρίου. Ματά ςυνζπεια, θ Εταιρεία είναι εκτεκειμζνθ ςε κίνδυνο διακφμανςθσ επιτοκίων, αφοφ ςε περίπτωςθ ανόδου αυτϊν, κα επιβαρυνκεί με υψθλότερουσ χρεωςτικοφσ
τόκουσ. Θ ευαιςκθςία τθσ μεταβλθτότθτασ των επιτοκίων των μακροπρόκεςμων δανείων επί των αποτελεςμάτων και των ιδίων κεφαλαίων για το 2010 είχε ωσ εξισ:
Μεταβλθτότθτα επιτοκίων
± 0,5%
± 1%

Επίδραςθ ςτα αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια
(-/+) € 1,2 εκατ.
(-/+) € 2,4 εκατ.

Ματά ςυνζπεια, ενδεχόμενθ αφξθςθ ςτα επιτόκια ενδζχεται να ζχει ουςιωδϊσ δυςμενείσ επιδράςεισ ςτα
αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ, τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του Ρμίλου.
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ
Θ Εταιρεία ςτα πλαίςια αναδιάρκρωςθσ των δανείων τθσ, ςυνζταξε ςυμβάςεισ που διζπονται από όρουσ
και υποχρεϊςεισ. Υε περίπτωςθ που θ Εταιρεία δεν τθριςει τουσ όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ που ζχει αναλάβει, ενδζχεται τα δάνεια να κθρυχκοφν άμεςα απαιτθτά και να υποχρεωκεί να αποπλθρϊςει το υπόλοιπο των δανείων τθσ ςτισ δανείςτριεσ τράπεηεσ δθμιουργϊντασ ενδεχόμενο πρόβλθμα ρευςτότθτασ. Εντοφτοισ, για τθν αποφυγι του ενδεχόμενου δθμιουργίασ ελλείψεων επαρκοφσ ρευςτότθτασ, θ διοίκθςθ του
Ρμίλου φροντίηει να υπάρχουν πάντα διακζςιμεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ για τθν κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν
ςε περιόδουσ χαμθλισ ρευςτότθτασ. Υθμειϊνεται επίςθσ, ότι θ διοίκθςθ τθσ Ξθτρικισ βρίςκεται ςε δια-
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πραγμάτευςθ με τισ πιςτϊτριεσ τράπεηεσ ςχετικά με τθν τροποποίθςθ των όρων αποπλθρωμισ των δανείων όςον αφορά ςτθ μεταφορά των πλθρωτζων δόςεων τθσ χριςθσ 2011 ςε μεταγενζςτερο χρόνο. Υε κάκε
περίπτωςθ, ωςτόςο, δεν μπορεί να αποκλειςτεί το ενδεχόμενο να υπάρξει παραβίαςθ κάποιου ι κάποιων
όρων των δανειακϊν ςυμβάςεων του Ρμίλου ι αδυναμία τθσ διοίκθςθσ του Ρμίλου όςον αφορά ςτθν εξαςφάλιςθ τραπεηικϊν πιςτϊςεων για τθν κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν με αποδεκτοφσ όρουσ, γεγονόσ που
ενδζχεται να επιφζρει ουςιωδϊσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, τα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ, τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του Ρμίλου.
Ανταγωνιςμόσ
Φα πλοία του Ρμίλου τθσ ΑΟΕΜ δραςτθριοποιοφνται ςε γραμμζσ που επικρατεί ζντονοσ ανταγωνιςμόσ και
ειδικότερα ςτισ γραμμζσ που ςυνδζουν τον Σειραιά με τθν Μριτθ, κακϊσ και τθν Ελλάδα με τθν Ιταλία. Θ
προςπάκεια για διατιρθςθ και διεφρυνςθ των μεριδίων κάκε εταιρείασ ςτισ ωσ άνω αγορζσ, ενδζχεται να
δθμιουργιςει ςυνκικεσ εντονότερου ανταγωνιςμοφ με αντίκτυπο ςτα οικονομικά αποτελζςματά τουσ.
Επιπλζον, ο μιλοσ, ςτο πλαίςιο των ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων του, προςπακεί να βελτιςτοποιεί τθν
κατανομι των πλοίων ανά γραμμι, να αξιολογεί τθν κερδοφορία των υφιςτάμενων (αλλά και πικανϊν
νζων) γραμμϊν και να τιμολογεί τισ υπθρεςίεσ του ςε ανταγωνιςτικά επίπεδα. Φυχόν περαιτζρω εντατικοποίθςθ των ςυνκθκϊν ανταγωνιςμοφ ςτισ αγορζσ που δραςτθριοποιείται ο μιλοσ ενδζχεται να επιφζρει
ουςιωδϊσ δυςμενείσ επιδράςεισ ςτα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ, τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςι του.
Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ
Υτισ υφιςτάμενεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, οι πιςτωτικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίηει κάκε εταιρεία είναι αυξθμζνοι. Φα ςθμαντικά προβλιματα ρευςτότθτασ που ζχουν δθμιουργθκεί ςτθν αγορά, ωσ ςυνζπεια τθσ
οικονομικισ κρίςθσ, ξεπζραςαν κάκε πρόβλεψθ με κατακόρυφθ αφξθςθ των περιπτϊςεων ακάλυπτων
επιταγϊν και δυςχερειϊν ςτθν είςπραξθ των ανοιχτϊν υπολοίπων. Ρ μιλοσ παρακολουκεί ςτενά τα υπόλοιπα των πελατϊν του μζςω των διαδικαςιϊν πιςτωτικοφ ελζγχου που εφαρμόηει και, όπου κρίνεται απαραίτθτο, λαμβάνονται επιπλζον εγγυιςεισ για τθ μεγαλφτερθ εξαςφάλιςθ των πιςτϊςεων που χορθγοφνται. Ωςτόςο, οι τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ, δθμιουργοφν περιπτϊςεισ
αυξθμζνων πιςτωτικϊν κινδφνων, με αποτζλεςμα τθν όλο και περιςςότερο επιβεβλθμζνθ ανάγκθ δθμιουργίασ προβλζψεων για ηθμιζσ απομείωςθσ απαιτιςεων με ςκοπό τθν εξιςορρόπθςθ των ςυνεπειϊν από
τισ ακραίεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο εμπορικό και ςτο ευρφτερο μακροοικονομικό περιβάλλον. Ρι
προβλζψεισ αυτζσ ενδζχεται να ζχουν ουςιωδϊσ δυςμενείσ επιδράςεισ ςτα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ
και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του Ρμίλου.
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ΙV. ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΘ ΡΟΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΘ

Ρι προοπτικζσ του Ρμίλου και του κλάδου τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ για το 2011 κα εξαρτθκοφν ςε
μεγάλο βακμό από τουσ εξισ παράγοντεσ:
-

τθν πορεία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ όςον αφορά ςτθν προςπάκεια αναςυγκρότθςθσ και υλοποίθςθσ των διαρκρωτικϊν αλλαγϊν που κα τθσ επιτρζψει να μπει ςε τροχιά ανάπτυξθσ και κα αποκαταςτιςει τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ,

-

τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και τθν αναμόρφωςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τισ ακτοπλοϊκζσ ςυγκοινωνίεσ από τθν πολιτεία,

-

τθν επιβεβαίωςθ τθσ αναμενόμενθσ αφξθςθσ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ ςτθν Ελλάδα το καλοκαίρι του
2011 (κυρίωσ των αφίξεων εξωτερικοφ),

-

τισ διεκνείσ εξελίξεισ όςον αφορά ςτθν πολιτικι αςτάκεια και τισ αναταραχζσ ςε αρκετζσ πετρελαιοπαραγωγζσ χϊρεσ, θ οποία ζχει οδθγιςει τισ τιμζσ των καυςίμων ςτα υψθλότερα ιςτορικά τουσ
επίπεδα και ενδζχεται να προκαλζςει μείωςθ τθσ προςφοράσ.

Ρι παραπάνω παράγοντεσ κα επθρεάςουν τθν επιβατικι και εμπορευματικι κίνθςθ τόςο ςτθν ακτοπλοΐα όςο και ςτθν Αδριατικι. Υχετικά με τισ τιμζσ των ναυτιλιακϊν καυςίμων, ςθμειϊνεται ότι δεδομζνου ότι αποτελοφν το πιο ςθμαντικό ςτοιχείο κόςτουσ των εταιρειϊν του κλάδου και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι πρόκειται για αςτάκμθτο παράγοντα, οποιαδιποτε περαιτζρω εκτίμθςθ για τθν εξζλιξθ των αποτελεςμάτων του 2011 κα ιταν επιςφαλισ.

O μιλοσ ΑΟΕΜ ςτισ αρχζσ του 2011 κατάφερε να ενιςχφςει ςθμαντικά τθ ρευςτότθτά του με τισ ζκτακτεσ ναυλϊςεισ πλοίων του που χρθςιμοποιικθκαν για τθ μεταφορά πολιτϊν από τθ Νιβφθ. Υτουσ επόμενουσ μινεσ τθσ τρζχουςασ χριςθσ θ διοίκθςθ του Ρμίλου κα εντείνει τισ προςπάκειεσ για μείωςθ του
λειτουργικοφ κόςτουσ ςτο βακμό που αυτό είναι εφικτό, εξετάηοντασ παράλλθλα τθν αναδιάταξθ του ςτόλου με ςκοπό τθν αποδοτικότερθ εκμετάλλευςι του. Υτα πλαίςια αυτά εντάςςονται μζτρα όπωσ θ μείωςθ
δρομολογίων ι θ αποδρομολόγθςθ πλοίων από γραμμζσ (π.χ. του Ε/Γ-Ρ/Γ ΝΙΥΥΡΥ από το βορειοανατολικό
Αιγαίο).

Φζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ ANEK παραμζνει θ μοναδικι ακτοπλοϊκι εταιρεία ελλθνικϊν ςυμφερόντων που ςυνειςφζρει ςε ςθμαντικό βακμό ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ των νθςιϊν του Αιγαίου και τθσ
Μριτθσ, και ςυνεπϊσ ςτο ςφνολο τθσ εκνικισ οικονομίασ, με τθ διατιρθςθ χιλιάδων κζςεων εργαςίασ και
τθν αδιάκοπθ αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν τθσ προσ όφελοσ των επιβατϊν, γεγονόσ που υπό τισ παροφςεσ
αντίξοεσ ςυνκικεσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό.
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V. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΘ

Ρι ςθμαντικότερεσ ςυναλλαγζσ και τα υπόλοιπα τθσ Ξθτρικισ με τισ κυγατρικζσ (ΝΑΟΕ, ΕΦΑΟΑΣ,
ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ, ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ), τθ ςυγγενι (ANEK LINES ITALIA), και το ςυνδεόμενο μζροσ (HELLENIC
SEAWAYS) αφοροφν ςε ναυλϊςεισ πλοίων, ςτθν παροχι υπθρεςιϊν πρακτόρευςθσ πλοίων και ςτθν αγορά
εμφιαλωμζνου νεροφ. Ρι αμοιβζσ ςτα διευκυντικά ςτελζχθ αφοροφν ςε υπθρεςίεσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ
και οι αμοιβζσ προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου αφοροφν ςε καταβαλλόμενεσ αμοιβζσ και αποηθμιϊςεισ ςυνεδριάςεων. Θ τιμολόγθςθ των ςυναλλαγϊν μεταξφ των παραπάνω εταιρειϊν ζγινε με τουσ
ςυνικεισ εμπορικοφσ όρουσ τθσ αγοράσ. Ρι ςθμαντικότερεσ ςυναλλαγζσ και τα υπόλοιπα τθσ Ξθτρικισ με
τα ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ αυτά ορίηονται από το ΔΝΣ 24, παρουςιάηονται παρακάτω:

Ζςοδα / Ζξοδα
Φο 2010 θ ΑΟΕΜ τιμολόγθςε τθ κυγατρικι εταιρεία ΝΑΟΕ με το ποςό των € 102 χιλ. (€ 116 χιλ. το
2009) για προμικειεσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων, τθ κυγατρικι ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ με το ποςό των € 5.752
χιλ. για ναυλϊςεισ πλοίων και παροχι υπθρεςιϊν διοικθτικισ υποςτιριξθσ και το ςυνδεόμενο μζροσ HELLENIC SEAWAYS με ποςό € 395 χιλ. (€ 166 χιλ. το 2009) για προμικειεσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων.
Θ κυγατρικι ΕΦΑΟΑΣ τιμολόγθςε τθ Ξθτρικι για πωλιςεισ προϊόντων τθσ ποςοφ € 257 χιλ. (€ 303
χιλ. το 2009) και τθν εταιρεία ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ με € 1 χιλ. (€ 121 χιλ. το 2009) για πωλιςεισ αγακϊν και
υπθρεςιϊν. Θ εταιρεία ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ είχε ζςοδο από τθν ΕΦΑΟΑΣ ποςοφ € 192 χιλ. (€ 266 χιλ. το
2009) από πωλιςεισ προϊόντων και υπθρεςιϊν. Θ ςυγγενισ ΑΟΕΜ LINES ITALIA τιμολόγθςε τθ Ξθτρικι με ποςό € 3.341 χιλ. (€ 3.154 χιλ. το 2009) για προμικειεσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων. Φζλοσ, θ εταιρεία HELLENIC SEAWAYS τιμολόγθςε τθν ΑΟΕΜ με το ποςό των € 7.544 χιλ. (€ 11.892 χιλ. το 2009)
και τθν ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ με το ποςό των € 5.645 χιλ. και θ ΝΑΟΕ τιμολόγθςε τθν ΑΟΕΜ για το 2010
με το ποςό των € 1.100 χιλ. για ναυλϊςεισ πλοίων (€ 498 το 2009).
Φο 2010 θ ΑΟΕΜ ειςζπραξε ωσ μερίςματα ποςό € 121 χιλ. (€ 0 το 2009) από τθ κυγατρικι ΕΦΑΟΑΣ
και € 735 χιλ. (€ 784 χιλ. το 2009) από τθ ςυγγενι ΑΟΕΜ LINES ITALIA.

Απαιτιςεισ / Υποχρεϊςεισ
Υτισ 31.12.2010 θ Ξθτρικι παρουςίαηε υποχρζωςθ προσ τθ ΝΑΟΕ ποςοφ € 185 χιλ. (απαίτθςθ € 507
χιλ. το 2009), υποχρζωςθ προσ τθν ΕΦΑΟΑΣ € 55 χιλ. (€ 59 χιλ. το 2009), απαίτθςθ € 67 χιλ. από τθν
ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ, υποχρζωςθ προσ τθν HELLENIC SEAWAYS ποςοφ € 16.349 χιλ. (€ 10.225 το 2009)
και υποχρζωςθ προσ τθν ΑΟΕΜ LINES ITALIA € 633 χιλ. (€ 27 χιλ. το 2009).
Επίςθσ, τθν ίδια θμερομθνία θ ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ εμφάνιηε απαίτθςθ ποςοφ € 997 χιλ. (€ 932 χιλ. το 2009)
από τθν ΕΦΑΟΑΣ, ενϊ θ ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ είχε απαίτθςθ από τθν HELLENIC SEAWAYS € 2.898 χιλ.
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Αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ. και ςτελεχϊν
Ρι μικτζσ αμοιβζσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν και των μελϊν του Δ.Υ. τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ
2009 και 2008 αφοροφν ςτο ςφνολό τουσ ςε βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ και ανιλκαν ςτο ποςό των € 1.438
χιλ. (€ 547 χιλ. για τα μζλθ του Δ.Υ. και € 891 χιλ. για τουσ διευκυντζσ) και € 1.384 χιλ. αντίςτοιχα το 2009
(€ 548 χιλ. για τα μζλθ του Δ.Υ. και € 836 χιλ. για τουσ διευκυντζσ). Φα ςχετικά ποςά για τον μιλο το 2010
ανιλκαν ςε € 1.698 χιλ. (€ 807 χιλ. για τα μζλθ του Δ.Υ. και € 891 χιλ. για τουσ διευκυντζσ) και το 2009 ανιλκαν ςε € 1.594 χιλ. (€ 758 χιλ. για τα μζλθ του Δ.Υ. και € 836 χιλ. για τουσ διευκυντζσ). Υτο τζλοσ των
χριςεων 2010 και 2009 θ Εταιρεία και ο μιλοσ είχαν απαιτιςεισ από τα παραπάνω πρόςωπα ποςοφ € 16
χιλ. και € 17 χιλ. αντίςτοιχα, ενϊ ςτισ 31.12.2010 θ Εταιρεία είχε υποχρεϊςεισ ποςοφ € 24 χιλ. (€ 30 χιλ. το
2009) και ο μιλοσ € 38 χιλ. (€ 38 χιλ. το 2009). Ματά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ δεν υπάρχουν προγράμματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν για τα μζλθ του Δ.Υ. και τα ςτελζχθ, οφτε άλλεσ παροχζσ που να
εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν.

VΙ. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ριςτοποιιςεισ παροχισ υπθρεςιϊν και διαςφάλιςθσ υγιεινισ
Βαςικοί ςτόχοι τθσ Εταιρείασ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, θ αςφαλισ, άνετθ και αξιόπιςτθ εξυπθρζτθςθ του επιβατικοφ κοινοφ και
των ςυνεργατϊν τθσ, κακϊσ και θ παροχι υγιεινϊν και αςφαλϊν εργαςιακϊν ςυνκθκϊν ςτουσ
εργαηομζνουσ τθσ.
Φα πλοία τθσ Εταιρείασ ζχουν πιςτοποιθκεί για τα ςυςτιματα ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν ISO
9001:2008 & το Υφςτθμα Διαχείριςθσ Χγιεινισ και Αςφάλειασ παραςκευαηόμενων και παρεχόμενων γευμάτων ΘΑCCP ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 22000. Φα ςυςτιματα ISO & HACCP διαςφαλίηουν ότι όλεσ οι προβλεπόμενεσ διεργαςίεσ, που περιλαμβάνουν καλάςςιεσ μεταφορζσ, μεταφορά επιβατϊν και οχθμάτων, προετοιμαςία, παραςκευι και διάκεςθ γευμάτων - snacks, λειτουργία bar, παροχι ξενοδοχειακϊν υπθρεςιϊν, διοργάνωςθ κρουαηιζρων και εκδθλϊςεων,
πραγματοποιοφνται κάτω από ελεγχόμενεσ και εγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, ζτςι ϊςτε τα αποτελζςματά τουσ να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των πελατϊν και να τθροφν τθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία.

Αςφαλισ διαχείριςθ και αςφάλεια πλοίων
Θ ΑΟΕΜ και τα πλοία τθσ, ζχουν πιςτοποιθκεί με το Διεκνζσ Υφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ
(International Safety Management System - ISM Code), το οποίο βρίςκεται ςε ςυμφωνία με το ςφνολο των διεκνϊν και εκνικϊν κανονιςμϊν, κανόνων και οδθγιϊν που αφοροφν ςτθν αςφάλεια
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τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα και ςτθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. Επιπλζον,
τα πλοία τθσ Εταιρείασ είναι πιςτοποιθμζνα με το Διεκνζσ Υφςτθμα Αςφαλείασ Σλοίων και Νιμενικϊν Εγκαταςτάςεων (ISPS Code) που αφορά ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τρομοκρατικϊν
ενεργειϊν.
Θ ΑΟΕΜ, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, εντάςςει τθν περιβαλλοντικι πολιτικι τθσ
ςτθν Εταιρικι Μοινωνικι Ευκφνθ. Εφαρμόηει όλουσ τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ τθσ ελλθνικισ και
ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ και εντάςςει τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςτισ κακθμερινζσ λειτουργίεσ των πλοίων του ςτόλου τθσ. Υτοχεφει ςτισ Βζλτιςτεσ Διακζςιμεσ Φεχνικζσ, τεχνικζσ δθλαδι και τρόπουσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του πλοίου που ςυμβάλουν ςτθν πρόλθψθ και τον
περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ και ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Αποδεικνφοντασ εμπράκτωσ τθν ευαιςκθτοποίθςι τθσ ςτα περιβαλλοντικά κζματα, θ ΑΟΕΜ είναι
θ πρϊτθ ναυτιλιακι εταιρεία ςτθν Ευρϊπθ που υποςτθρίηει τα ολοκλθρωμζνα κζντρα ανταποδοτικισ ανακφκλωςθσ και ςτα πλαίςια αυτά είναι χορθγόσ του πρϊτου κζντρου ανακφκλωςθσ που
λειτουργεί ςτο λιμάνι του Σειραιά. Θ ΑΟΕΜ είναι επίςθσ ενεργό μζλοσ τθσ ΘELMEPA, τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Σροςταςίασ Θαλάςςιου Σεριβάλλοντοσ. Θ HELMEPA είναι ζνασ ιδιωτικόσ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που ζχει ωσ ςτόχο “να δθμιουργιςει περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ και να
εξυψϊςει το επίπεδο αςφάλειασ ςτθ ναυτιλιακι κοινότθτα μζςα από μια ςυντονιςμζνθ προςπάκεια πλθροφόρθςθσ, επιμόρφωςθσ και κινθτοποίθςθσ όλων” υποςτθρίηοντασ πλιρωσ το ςτόχο
"Αςφαλι Σλοία ςε Μακαρζσ Θάλαςςεσ" του Διεκνοφσ Οαυτιλιακοφ Ρργανιςμοφ (IMO).
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VΙΙ. ΔΘΛΩΣΘ ΕΤΑΙΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ
με βάςη το άρθρο 43α, τησ παρ. 3 εδ. δ’ του κ.ν. 2190/1920
όπωσ ιςχφει μετά από την τροποποίηςή του από το ν. 3873/2010

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ
Θ Εταιρεία ςυμμορφϊνεται με το κακεςτϊσ τθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ που ιςχφει ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με το ν. 3016 / 2002, όπωσ ιςχφει. Θ ΑΟΕΜ ζχει υιοκετιςει τισ αρχζσ τθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ,
όπωσ αυτζσ οριοκετοφνται από τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία και τισ διεκνείσ πρακτικζσ. Θ Εταιρικι
Διακυβζρνθςθ ωσ ςφνολο κανόνων, αρχϊν και μθχανιςμϊν ελζγχου, βάςει των οποίων οργανϊνεται και
διοικείται θ Εταιρεία, ζχει ωσ ςτόχο τθ διαφάνεια προσ το επενδυτικό κοινό και τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων των μετόχων τθσ Εταιρείασ και όλων των μερϊν που ςυνδζονται με τθ λειτουργία τθσ. Θ Εταιρεία ζχει αποφαςίςει αυτοβοφλωσ να υιοκετιςει τον Μϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Υυνδζςμου
Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΥΕΒ) για τισ Ειςθγμζνεσ Εταιρείεσ (εφεξισ «Μϊδικασ»). Ρ Μϊδικασ αυτόσ
βρίςκεται ςτον ιςτότοπο του ΥΕΒ, ςτθν κάτωκι θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf

2. ΣΥΝΘΕΣΘ - ΕΚΛΟΓΘ - ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2.1 ΤΝΘΕΗ Δ..
Υφμφωνα με το άρκρο 15 του Ματαςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο αποτελείται από δζκα
πζντε (15) μζλθ, εκ των οποίων ζντεκα (11) εκλζγονται από τθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων με μυςτικι
ψθφοφορία και κατ' απόλυτθ πλειοψθφία των ψιφων που εκπροςωποφνται ς' αυτιν ενϊ τζςςερισ (4)
ορίηονται από τα παρακάτω πρόςωπα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 18 παρ. 3 του ν. 2190/1920:
α) Ρ τ. Ξθτροπολίτθσ Μιςάμου και Υελίνου Ειρθναίοσ Γαλανάκθσ μπορεί να ορίηει τον εαυτό του,
β) Ρ Διμαρχοσ Χανίων ομοίωσ,
γ) Ρ Διμαρχοσ Τεκφμνθσ ομοίωσ,
δ) Ρ Υφνδεςμοσ Διπλωματοφχων Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν Χανίων μπορεί να ορίηει ζνα μζλοσ του.
Φα παραπάνω πρόςωπα, αφοφ ειδοποιθκοφν γι' αυτό κάκε φορά από τθν Εταιρεία, οφείλουν να γνωςτοποιιςουν ς' αυτιν εγγράφωσ προ τριϊν (3) θμερϊν τουλάχιςτον από τθν θμερομθνία τθσ Φακτικισ Γενικισ
Υυνζλευςθσ περί τθσ άςκθςθσ του δικαιϊματόσ των ωσ ανωτζρω, διαφορετικά αυξάνεται αναλόγωσ ο αρικμόσ των αιρετϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. Ξζλοσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου επιτρζπεται
να είναι και νομικό πρόςωπο. Υτθν περίπτωςθ αυτι το νομικό πρόςωπο υποχρεοφται να ορίςει ζνα φυςικό πρόςωπο για τθν άςκθςθ των εξουςιϊν του νομικοφ προςϊπου ωσ μζλουσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου.
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2.2 ΕΚΛΟΓΗ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ..
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο εκλζγει μεταξφ των μελϊν του και με απόλυτθ πλειοψθφία τον Σρόεδρο και τρεισ
Αντιπροζδρουσ αυτοφ, μπορεί δε οποτεδιποτε να προβαίνει ςε γενικι ι μερικι ανακατανομι των ανωτζρω αξιωμάτων. Φον Σρόεδρο, όταν απουςιάηει ι κωλφεται, αναπλθρϊνει ο Α’ Αντιπρόεδροσ και αυτόν,
όταν απουςιάηει ι κωλφεται, ο Β’ Αντιπρόεδροσ, ομοίωσ δε αυτόν ο Γ’ Αντιπρόεδροσ.
Θ εκλογι των ανωτζρω διενεργείται κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου μετά τθν
εκλογι του από τθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων. Ρ Σρόεδροσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, ι αυτόσ που
τον αναπλθρϊνει, προΐςταται των Υυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, διευκφνει τισ εργαςίεσ του
και παρακολουκεί τθν όλθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ, ενθμερϊνοντασ ςχετικά το Διοικθτικό Υυμβοφλιο.
Φα αιρετά μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου εκλζγονται από τθν Ετιςια Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ του ζτουσ λιξθσ τθσ κθτείασ των. Ξαηί με τα τακτικά μζλθ εκλζγονται και πζντε (5) αναπλθρωματικά, με τιρθςθ
τθσ παρακάτω διαδικαςίασ. Ξε τθ δθμοςιευόμενθ πρόςκλθςθ από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο για ςφγκλθςθ
τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ, καλοφνται και οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εγγράφωσ και εντόσ τακτικισ
προκεςμίασ αίτθςθ υποψθφιότθτασ. Βάςει των υποψθφιοτιτων που κα υποβλθκοφν, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο ανακθρφςςει αυτοφσ που ζχουν το δικαίωμα υποψθφιότθτασ και καταρτίηει ψθφοδζλτιο κατά τθν
απόλυτθ αλφαβθτικι ςειρά του ονοματεπωνφμου των υποψθφίων, το οποίο και διανζμεται ςτουσ μετόχουσ μζςα ςτθν αίκουςα τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ για διεξαγωγι τθσ ψθφοφορίασ. Μάκε μζτοχοσ δικαιοφται
να κζτει τόςουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ όςοσ είναι και ο αρικμόσ των προσ εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν, κατ’ ελάχιςτον όμωσ υποχρεοφται να κζςει τόςουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ όςοσ είναι και ο
αρικμόσ των προσ εκλογι τακτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου.

2.3. ΤΓΚΛΗΗ Δ..
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο ςυνζρχεται ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ κάκε φορά που ο νόμοσ, το καταςτατικό ι οι
ανάγκεσ τθσ Εταιρείασ απαιτοφν και, ακόμθ, κάκε φορά που ο Σρόεδροσ ι αυτόσ που τον αναπλθρϊνει ι ο
Δ/νων Υφμβουλοσ κρίνει αυτό ςκόπιμο. Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο μπορεί να ςυνεδριάηει με τθλεδιάςκεψθ,
ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ των ςχετικϊν αποφάςεων του Χπουργοφ Ανάπτυξθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι
θ πρόςκλθςθ προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου περιλαμβάνει τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθ
ςυμμετοχι αυτϊν ςτθ ςυνεδρίαςθ. Ματ’ εξαίρεςθ, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο ζγκυρα ςυνεδριάηει εκτόσ τθσ
ζδρασ του, εφόςον θ ςυνεδρίαςθ λαμβάνει χϊρα ςτο διμο Σειραιά Αττικισ, ςτο διμο Τεκφμνου Μριτθσ
και ςτο διμο Θρακλείου Μριτθσ.
Φθ ςφγκλθςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου μπορεί να ηθτιςουν δφο (2) από τα μζλθ του, με αίτθςι τουσ
προσ τον Σρόεδρο αυτοφ, ι τον αναπλθρωτι του ο οποίοσ υποχρεοφται να ςυγκαλζςει το Διοικθτικό Υυμβοφλιο μζςα ςε προκεςμία επτά (7) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Υτθν κατά τα παραπάνω αίτθςι
τουσ πρζπει, με ποινι απαραδζκτου, να αναφζρονται με ςαφινεια και τα κζματα με τα οποία κα αςχολθκεί το Διοικθτικό Υυμβοφλιο. Υε περίπτωςθ που ο Σρόεδροσ ι ο αναπλθρωτισ του δεν κα ςυγκαλζςει το
Διοικθτικό Υυμβοφλιο, μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία, επιτρζπεται ςτα μζλθ που ηιτθςαν τθν ςφγκλθςθ
να ςυγκαλζςουν αυτά το Διοικθτικό Υυμβοφλιο μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθν λιξθ τθσ
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άνω προκεςμίασ των επτά (7) θμερϊν, γνωςτοποιϊντασ τθν ςχετικι πρόςκλθςθ ςτα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου.

2.4 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ εάν παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ
ςε αυτό το ιμιςυ πλζον ενόσ των Υυμβοφλων, χωρίσ να υπολογίηονται οι κατά τα ανωτζρω εξουςιοδοτιςεισ. Ρι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων και αντιπροςωπευόμενων μελϊν. Ρι ςυηθτιςεισ και οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου πιςτοποιοφνται με πρακτικά, που καταχωροφνται ςτο τθροφμενο γι' αυτό το ςκοπό βιβλίο και υπογράφονται
από τουσ παριςτάμενουσ κατά τθ ςυνεδρίαςθ Σρόεδρο ι Σροεδρεφοντα και τουσ Υυμβοφλουσ. Μανείσ
Υφμβουλοσ δεν δικαιοφται ν' αρνθκεί τθν υπογραφι πρακτικϊν ςυνεδριάςεων ςτισ οποίεσ ζλαβε μζροσ,
δικαιοφται όμωσ να ηθτιςει τθν καταχϊρθςθ ς' αυτά τθσ γνϊμθσ του εάν διαφωνεί προσ τθ λαμβανομζνθ
απόφαςθ. Θ κατάρτιςθ και υπογραφι πρακτικοφ από όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ι τουσ αντιπροςϊπουσ τουσ ιςοδυναμεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, ακόμα και αν δεν ζχει προθγθκεί ςυνεδρίαςθ. Φα αντίγραφα και τα αποςπάςματα των πρακτικϊν, όςα πρόκειται να προςαχκοφν ενϊπιον Δικαςτθρίου ι άλλθσ αρχισ, επικυρϊνονται από τον Σρόεδρο ι, εάν αυτόσ κωλφεται ι απουςιάηει, από
το νόμιμο αναπλθρωτι του.

2.5 ΔΕΜΕΤΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Θ Εταιρεία αναλαμβάνει εγκφρωσ υποχρεϊςεισ και γενικά εκπροςωπείται νομίμωσ με δφο (2) υπογραφζσ
εκ των οποίων θ πρϊτθ είναι του Σροζδρου του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και θ δεφτερθ του Διευκφνοντοσ
Υυμβοφλου, οι οποίοι ενεργοφν προςωπικϊσ, ςε απουςία δε ι κϊλυμα αυτϊν, των νομίμων αναπλθρωτϊν
τουσ. Ρι παραπάνω υπογραφζσ τίκενται απαραιτιτωσ κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία. Ξε απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Υυμβουλίου παρζχεται δικαίωμα υπογραφισ, δεςμεφςεωσ και εκπροςωπιςεωσ τθσ Εταιρείασ
ςε μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και ςε υπθρεςιακά όργανα, τθρουμζνων των οριςμϊν του άρκρου 23
του καταςτατικοφ.

2.6 ΤΝΘΕΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΜΕΙΩΜΑΣΑ
Υφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Φακτικισ Γενικισ Υυνζλευςθσ των μετόχων ςτισ 31.05.2009, θ ςφνκεςθ του
Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ Εταιρείασ, το οποίο ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα κατά τθ ςυνεδρίαςι του ςτισ
05.06.2009, ζχει ωσ εξισ:
Σεβαςμιότατοσ τ. Μθτροπολίτθσ Κιςάμου & Σελίνου κ.κ. Ειρθναίοσ Γαλανάκθσ

Σρόεδροσ Δ.Υ. – Εκτελεςτικό Ξζλοσ

Γεϊργιοσ Κατςανεβάκθσ

Α’ Αντιπρόεδροσ Δ.Υ. (Σροεδρεφων) – Εκτελεςτικό Ξζλοσ

Σπυρίδων Ρρωτοπαπαδάκθσ

Β’ Αντιπρόεδροσ Δ.Υ. – Εκτελεςτικό Ξζλοσ

Γεϊργιοσ Αρχοντάκθσ

Γ’ Αντιπρόεδροσ Δ.Υ. – Εκτελεςτικό Ξζλοσ
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Ιωάννθσ Βαρδινογιάννθσ

Διευκφνων Υφμβουλοσ – Εκτελεςτικό Ξζλοσ

Αριςτοτζλθσ Μπαλισ

Αναπ/τισ Διευκφνων Υφμβουλοσ– Εκτελεςτικό Ξζλοσ

Εμμανουιλ Αποςτολάκθσ

Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Εμμανουιλ Γαλανάκθσ

Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Μιχαιλ Μαρακάκθσ

Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Γεϊργιοσ Μαρινάκθσ

Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Ευάγγελοσ Μπαϊρακτάρθσ

Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Γεϊργιοσ Μπαουράκθσ

Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Εμμανουιλ Σκουλάκθσ*

Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Μιχαιλ Γεωρβαςάκθσ

Ανεξάρτθτο Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Δθμιτριοσ Καντθλιεράκθσ

Ανεξάρτθτο Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

* θμειϊνεται ότι με απόφαςθ του Δ.. ςτισ 14.01.2011 -βάςει του άρκρου 15 του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ- ο κ. Κυριάκοσ Βιρβιδάκθσ αντικαταςτάκθκε από το νζο διμαρχο Χανίων κ. Εμμανουιλ κουλάκθ.
Θ κθτεία των αιρετϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, ςφμφωνα με το άρκρο 15 του Ματαςτατικοφ τθσ
Εταιρείασ, είναι τετραετισ, αρχίηει δε, τθν ενδζκατθ θμζρα από τθν θμερομθνία τθσ Φακτικισ Γενικισ Υυνζλευςθσ και λιγει με τθν εκλογι νζων μελϊν τθν δζκατθ θμζρα μετά τθν Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ του ζτουσ λιξθσ τθσ κθτείασ τουσ.

Ακολοφκωσ παρατίκενται ςυνοπτικά βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν του Δ.Υ. τθσ Εταιρείασ:
Σεβαςμιότατοσ τ. Μθτροπολίτθσ Κιςάμου & Σελίνου κ.κ. Ειρθναίοσ Γαλανάκθσ, Ρρόεδροσ Δ.Σ. – Εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτο Οεροχϊρι Αποκορϊνου Χανίων Μριτθσ το 1911. Είναι πτυχιοφχοσ τθσ Θεολογικισ Υχολισ
του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν και κάτοχοσ μεταπτυχιακϊν τίτλων ςτθ Θεολογία και ςτθν Μοινωνιολογία από
τα Μακολικά Σανεπιςτιμια Νίλλθσ και Σαριςίων τθσ Γαλλίασ. Διετζλεςε Μακθγθτισ Θεολογίασ από το 1938
μζχρι το 1945 ςε ςχολεία του νομοφ Χανίων. Φο 1946 χειροτονικθκε ςε Διάκονο - Σρεςβφτερο ενϊ κατζλαβε διάφορα εκκλθςιαςτικά αξιϊματα μεταξφ των οποίων Ξθτροπολίτθσ τθσ Ελλθνορκόδοξθσ Ξθτρόπολθσ Γερμανίασ και Ξθτροπολίτθσ Μιςάμου και Υελίνου. Ρ Υεβαςμιότατοσ τ. Ξθτροπολίτθσ Ειρθναίοσ είναι
εκ των ιδρυτϊν τθσ ΑΟΕΜ.
Γεϊργιοσ Κατςανεβάκθσ, Α’ Αντιπρόεδροσ (Ρροεδρεφων) – Εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτα Χανιά Μριτθσ το 1942. Είναι πτυχιοφχοσ Σολιτικόσ Ξθχανικόσ του Εκνικοφ Ξετςόβιου Σολυτεχνείου. Διετζλεςε Σρόεδροσ του Φεχνικοφ Επιμελθτθρίου Δυτικισ Μριτθσ, Διμαρχοσ Χανίων και Οομάρχθσ Χανίων. Χπιρξε, επίςθσ, μζλοσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ Ζνωςθσ Οομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων Ελλάδοσ.
Σπυρίδων Ρρωτοπαπαδάκθσ, Β’ Αντιπρόεδροσ – Εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτα Χανιά Μριτθσ το 1956. Είναι πτυχιοφχοσ τθσ Ρικονομικισ Υχολισ του Σανεπιςτθμίου Rut-
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gers των Θ.Σ.Α. και κάτοχοσ μεταπτυχιακϊν τίτλων ςτθ Διοίκθςθ Ξεταφορϊν και ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων από το State University of New York. Από το 1980 μζχρι το 1982 διετζλεςε ςτζλεχοσ ςτθ Johnson &
Johnson ςτισ Θ.Σ.Α. Από το 1984 μζχρι το 1990 διετζλεςε επιςτθμονικό ςτζλεχοσ του Μ.Ε.Σ.Ε., για τθν κατάρτιςθ του πενταετοφσ προγράμματοσ ςε Τζκυμνο και Χανιά. Από το 1994 ζωσ το 1997 διετζλεςε Διευκυντισ του ΕΝ.ΜΕ.ΣΑ. παράρτθμα Δ. Μριτθσ, κακϊσ και Επιςτθμονικόσ Υυνεργάτθσ του Σανεπιςτθμίου LEEDS
ςτο εξαγωγικό Marketing. Διετζλεςε Ειδικόσ Υφμβουλοσ του Γ.Γ. Σεριφζρειασ Μριτθσ από το 1997 ζωσ το
2000, και εργάςτθκε ωσ ανϊτερο ςτζλεχοσ ςε διάφορεσ εταιρείεσ και οργανιςμοφσ από το 1990 μζχρι το
2003. Υιμερα διατθρεί γραφείο μελετϊν.
Γεϊργιοσ Αρχοντάκθσ, Γ’ Αντιπρόεδροσ – Εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε το 1949 ςτα Χανιά Μριτθσ. Είναι απόφοιτοσ τθσ Ιατρικισ Υχολισ Ακθνϊν. Διετζλεςε Δ/ντισ Χειρουργικοφ Φομζα, Επιμελθτισ, Ξζλοσ Δ.Υ. και Αναπλθρωτισ Διευκυντισ ςτο Οοςοκομείο Άγιοσ Υάββασ.
Επιπλζον, υπιρξε Σρόεδροσ ςτο Ρφκαλμιατρείο Ακθνϊν επί 10 χρόνια και Διευκυντισ του Οοςοκομείου
Αγία Υοφία. Από το 2001 ζωσ ςιμερα είναι Δ/ντισ Οευροχειρουργικισ Μλινικισ ςτο Γενικό Οοςοκομείο
Χανίων «ΑΓΙΡΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ». Ζχει τιμθκεί από το Σολυτεχνείο Μριτθσ, το Οοςοκομείο Άγιο Υάββα, το Οοςοκομείο Σαίδων και το Ρφκαλμιατρείο Ακθνϊν.
Ιωάννθσ Βαρδινογιάννθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ – Εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτθν Επιςκοπι Τεκφμνου Μριτθσ το 1957. Είναι πτυχιοφχοσ Υχολισ Χρθματοοικονομικϊν και
Ξάρκετινγκ του Σανεπιςτθμίου Bridgeport, Connecticut των Θ.Σ.Α. Ρ κ. Βαρδινογιάννθσ, εκτόσ από Διευκφνων Υφμβουλοσ τθσ ΑΟΕΜ είναι, μεταξφ άλλων, Σρόεδροσ Δ.Υ. των εταιρειϊν HELLENIC SEAWAYS Α.Ο.Ε.,
HELLENIC SEAWAYS MANAGEMENT S.A., HELLENIC SEAWAYS CARGO.
Αριςτοτζλθσ Μπαλισ, Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ – Εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτα Χανιά Μριτθσ το 1950. Είναι πτυχιοφχοσ τθσ Ρικονομικισ Υχολισ του Αριςτοτζλειου Σανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Διετζλεςε Ξζλοσ του Δ.Υ. και Επόπτθσ του Ρικονομικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Δυτικισ Μριτθσ, κακϊσ επίςθσ και Σεριφερειακόσ Διευκυντισ του Ινςτιτοφτου Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ
Επιμόρφωςθσ Ξελϊν Ρικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ.
Εμμανουιλ Αποςτολάκθσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτο Οίπποσ Αποκορϊνου Χανίων Μριτθσ το 1952. Είναι πτυχιοφχοσ Ξθχανολόγοσ Ξθχανικόσ
τθσ Ανωτζρασ Υχολισ Χπομθχανικϊν Ακθνϊν (Α.Υ.ΧΣ.Α.), ενϊ αποφοίτθςε, επίςθσ, από το Σαιδαγωγικό
Φμιμα τθσ ΣΑΦΕΥ ΥΕΝΕΦΕ. Από το 1978 ςυνεργάηεται με το Σολυτεχνείο Μριτθσ και τα ΦΕΙ Μριτθσ με τθν
ιδιότθτα του Ειδικοφ Ερευνθτι.
Εμμανουιλ Γαλανάκθσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτο Τζκυμνο Μριτθσ το 1946. Είναι απόφοιτοσ Εξατάξιου Γυμναςίου. Αςχολείται με ξενοδοχειακζσ και τουριςτικζσ επιχειριςεισ.
Μιχαιλ Μαρακάκθσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτο Μαςτζλι Μιςάμου το 1949. Αποφοίτθςε από το Εξατάξιο Γυμνάςιο Μαςτελίου και το 1974
προςελιφκθ, μετά από Δθμόςιο Διαγωνιςμό, ςτθν Εκνικι Φράπεηα Ελλάδοσ, ςτθν οποία δραςτθριοποιι-
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κθκε ςε διάφορουσ τομείσ ευκφνθσ επί 25 ζτθ. Φο 1991 ίδρυςε τθν ανϊνυμθ εταιρεία επενδφςεων χαρτοφυλακίου «ΔΙΑΥ» και μζχρι το 1996 υπιρξε Αντιπρόεδροσ τθσ εταιρείασ. Επιπλζον, από το 1997 μζχρι το
2004 διετζλεςε Αντιπρόεδροσ Δ.Υ. και Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΦΙΜΘΥ ΦΤΑΣΕΗΑΥ ΧΑΟΙΩΟ, ενϊ
από το 2004 μζχρι ςιμερα ανζλαβε τθ κζςθ του Σροζδρου Δ.Υ. και Γενικοφ Διευκυντι ςτθν εν λόγω τράπεηα. Είναι επίςθσ Σρόεδροσ των κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ Φράπεηασ «ΜΤΘΦΙΜΑ ΑΜΙΟΘΦΑ» και «ΜΤΘΦΙΜΕΥ
ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ». Σαράλλθλα διατελεί Αντιπρόεδροσ τθσ Σανελλινιασ Φράπεηασ και Ξζλοσ Δ.Υ. τθσ Ζνωςθσ
Υυνεταιριςτικϊν Φραπεηϊν (ΕΥΦΕ).
Γεϊργιοσ Μαρινάκθσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε το 1957. Είναι πτυχιοφχοσ τθσ Οομικισ Υχολισ του Αριςτοτζλειου Σανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Από το 1982 εργάηεται ωσ δικθγόροσ ςτο Τζκυμνο. Από το 1984 ζωσ το 1990 ιταν μζλοσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ ΔΕΧΑΤ. Από το 1993 αςχολείται ενεργά με το Δικθγορικό Υφλλογο Τεκφμνου, του οποίου διετζλεςε Φαμίασ από το 1993 ζωσ το 1996 και Γενικόσ Γραμματζασ από το 1996 ζωσ το 1999. Από το
1998 ζωσ το 2002 διετζλεςε Οομαρχιακόσ Υφμβουλοσ, τακτικό μζλοσ τθσ Οομαρχιακισ Επιτροπισ, Χπεφκυνοσ Επιτροπισ Σολιτιςμοφ τθσ Οομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Τεκφμνου και Αναπλθρωτισ Οομάρχθσ Τεκφμνου. Φο 2002 εξελζγθ Δθμοτικόσ Υφμβουλοσ ςτο Διμο Τεκφμνου. Φο 2007 εξελζγθ Διμαρχοσ Τεκφμνου
και επανεξελζγθ το 2010. Σαράλλθλα, είναι πρόεδροσ τθσ Δ.Ε.Χ.Α. Τεκφμνου, του Γραφείου Σρογραμματικισ Υφμβαςθσ τθσ Σαλιάσ Σόλθσ Τεκφμνου και τθσ Δθμοτικισ Φιλαρμονικισ - Δθμοτικοφ Ωδείου Τεκφμνου.
Ευάγγελοσ Μπαϊρακτάρθσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1971. Είναι δικθγόροσ Σειραιϊσ από το 1998, εξειδικευμζνοσ ςτο ναυτικό και
τραπεηικό δίκαιο, διαχειριςτισ - εταίροσ του δικθγορικοφ γραφείου Γ. Ε. Ξπαϊρακτάρθ & Υυνεργατϊν. Ζχει
υπάρξει νομικόσ ςφμβουλοσ τθσ Εταιρείασ άνω τθσ δεκαετίασ και εκπροςωπεί πολλζσ ελλθνικζσ και ξζνεσ
ναυτιλιακζσ εταιρείεσ, τράπεηεσ και αλλθλαςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Επίςθσ, είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ HELLENIC SEAWAYS ANE και τθσ CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP (ειςθγμζνθ ςτο
NASDAQ).
Γεϊργιοσ Μπαουράκθσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε το 1959 ςτον Μαναδά. Είναι Στυχιοφχοσ μακθματικόσ του Σανεπιςτθμίου Μριτθσ, με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτα Ρικονομικά και ςτθν Σαραγωγι & Διοίκθςθ από το Σανεπιςτιμιο του Μαναδά και το
Σολυτεχνείο Μριτθσ, αντίςτοιχα. Από το 2005 ζωσ και ςιμερα είναι Υφμβουλοσ του ΡΡΥΑ. Επίςθσ, από το
1989 ζωσ και ςιμερα είναι ςυντονιςτισ Υπουδϊν και Ζρευνασ του Ξεταπτυχιακοφ Φμιματοσ Ρικονομίασ
και Διοίκθςθσ του Ξεςογειακοφ Αγρονομικοφ Ινςτιτοφτου Χανίων (Ξ.Α.Ι.Χ.). Υυμμετζχει ςε πολλά ερευνθτικά προγράμματα.
Εμμανουιλ Σκουλάκθσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτα Χανιά το 1944. Είναι γιατρόσ με ςπουδζσ ςτθν Ιατρικι Υχολι του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν.
Διετζλεςε Χφυπουργόσ και αναπλθρωτισ Χπουργόσ ςτο υπουργείο Χγείασ, Σρόνοιασ και Μοινωνικϊν Αςφαλίςεων. Από τθν 01.01.2011 είναι Διμαρχοσ Χανίων.
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Μιχαιλ Γεωρβαςάκθσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτο Τζκυμνο Μριτθσ το 1945. Είναι απόφοιτοσ Εξατάξιου Γυμναςίου. Ρ κ. Γεωρβαςάκθσ είναι
επιχειρθματίασ και ζχει εργοςτάςιο γραφικϊν τεχνϊν.
Δθμιτρθσ Καντθλιεράκθσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτα Χανιά Μριτθσ το 1937. Είναι πτυχιοφχοσ τθσ Ρικονομικισ Υχολισ του Σανεπιςτθμίου Ξονάχου τθσ Γερμανίασ κακϊσ επίςθσ και μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων και Ξάρκετινγκ
από το Riedenburg τθσ Γερμανίασ. Διετζλεςε Σρόεδροσ του Ρικονομικοφ Επιμελθτθρίου Δυτικισ Μριτθσ
κακϊσ και Ξζλοσ του Δ.Υ. τθσ ΣΑΓΜΤΘΦΙΑΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΦΙΜΘΥ ΦΤΑΣΕΗΑΥ.

2.7 ΑΜΟΙΒΕ ΜΕΛΩΝ Δ
Μάκε αμοιβι ι αποηθμίωςθ των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου βαρφνει τθν Εταιρεία μόνο αν εγκρικεί από τθν Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ με ειδικι απόφαςι τθσ. Θ αμοιβι και οι τυχόν λοιπζσ αποηθμιϊςεισ
των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του Δ.Υ. κακορίηονται ςφμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και είναι ανάλογεσ με
το χρόνο που διακζτουν για τισ ςυνεδριάςεισ του και τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων που τουσ ανατίκενται ςφμφωνα με το νόμο αυτό. Φο ςφνολο των αμοιβϊν και των τυχόν αποηθμιϊςεων των μελϊν του Δ.Υ.
αναφζρονται ςτo τμιμα V τθσ παροφςθσ Ζκκεςθσ του Δ.Υ.
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο παραμζνει αρμόδιο για τθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με:
α) τισ αμοιβζσ κάκε είδουσ, δθλαδι από οποιαδιποτε αιτία, που καταβάλλονται ςτα διευκυντικά ςτελζχθ
και ςτουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ,
β) τθ γενικότερθ πολιτικι αμοιβϊν τθσ Εταιρείασ.

3. ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΜΕΤΟΧΩΝ
3.1 ΤΓΚΛΗΗ
Θ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων είναι το ανϊτατο όργανο τθσ Εταιρείασ. Δικαιοφται ν' αποφαςίηει για
κάκε εταιρικι υπόκεςθ και όταν καταρτίηεται ςφμφωνα με το Ματαςτατικό εκπροςωπεί τθν ολότθτα των
μετόχων. Ρι νόμιμεσ αποφάςεισ τθσ υποχρεϊνουν όλουσ τουσ μετόχουσ και αυτοφσ ακόμθ τουσ απόντεσ ι
διαφωνοφντεσ. Θ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων ςυγκαλείται πάντοτε από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο και
ςυνζρχεται τακτικϊσ ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ μια φορά το χρόνο και μάλιςτα εντόσ του πρϊτου εξαμινου
από τθ λιξθ τθσ εταιρικισ χριςεωσ και κακόςον οι μετοχζσ τθσ εταιρείασ είναι ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτιριο που εδρεφει ςτθν Ελλάδα, θ Γενικι Υυνζλευςθ μπορεί να ςυνζρχεται και ςτθν περιφζρεια του διμου,
όπου βρίςκεται θ ζδρα του χρθματιςτθρίου.
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να ςυγκαλεί τθ Υυνζλευςθ ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ. Επίςθσ, μετά από αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο υποχρεοφται να ςυγκαλζςει Ζκτακτθ Γενικι Υυνζλευςθ των
μετόχων, και ορίηει θμζρα ςυνεδρίαςθσ αυτισ που δεν πρζπει να απζχει περιςςότερο των ςαράντα πζντε
(45) θμερϊν από τθ χρονολογία τθσ επίδοςθσ τθσ αίτθςθσ ςτον Σρόεδρο του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. Θ
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υποβαλλομζνθ ωσ άνω αίτθςθ πρζπει να είναι γραπτι, να περιλαμβάνει τα κζματα επί των οποίων καλείται ν' αποφανκεί θ Γενικι Υυνζλευςθ και να αποδεικνφεται θ μετοχικι ιδιότθτα των αιτοφντων μετόχων
και ο αρικμόσ των μετοχϊν που κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Φζτοια απόδειξθ
αποτελεί και θ κατάκεςθ των μετοχϊν ςτο Φαμείο τθσ Εταιρείασ ι ςτο Φαμείο Σαρακατακθκϊν και Δανείων ι ςε οποιαδιποτε Ανϊνυμθ Φραπεηικι Εταιρεία ςτθν Ελλάδα.
Ρι προςκλιςεισ για τθ ςφγκλθςθ τακτικϊν και εκτάκτων Γενικϊν Υυνελεφςεων δθμοςιεφονται είκοςι (20)
τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από εκείνθ που ορίςτθκε για τθ Γενικι Υυνζλευςθ, εάν πρόκειται δε για
Επαναλθπτικι Υυνζλευςθ που επιλκε μετά από αναγκαςτικι αναβολι, δθμοςιεφονται δζκα (10) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από εκείνθ που ορίςτθκε για τθ Υυνεδρίαςθ τθσ Υυνζλευςθσ, με υπολογιςμό και
των εξαιρετζων θμερϊν. Θ θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ και θ θμζρα τθσ
ςυνεδρίαςθσ αυτισ δεν υπολογίηονται. Ρι προςκλιςεισ για τισ τακτικζσ και τισ ζκτακτεσ Γενικζσ Υυνελεφςεισ δθμοςιεφονται ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία πολιτικι εφθμερίδα απ' αυτζσ που εκδίδονται ςτθν
ζδρα τθσ Εταιρείασ, ςε μία απ' αυτζσ που εκδίδονται ςτθν Ακινα και που -κατά τθν κρίςθ του Διοικθτικοφ
Υυμβουλίου- κυκλοφοροφν ευρφτερα, κακϊσ και ςε μία θμεριςια οικονομικι εφθμερίδα, όπωσ ορίηεται
ςτο άρκρο 26 παρ. 2 του ν. 2190/1920, το οποίο τροποποιικθκε με το άρκρο 25 του Σ.Δ. 409/86. Ρι προςκλιςεισ δθμοςιεφονται επίςθσ και ςτο τεφχοσ Ανωνφμων Εταιρειϊν και Εταιρειϊν Σεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ τθσ Εφθμερίδασ τθσ Μυβερνιςεωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του από 16.1.1930 Σ.Δ. περί «Δελτίου Ανωνφμων Εταιρειϊν», για μεν τισ τακτικζσ δζκα (10) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από εκείνθ που ορίςτθκε για τθ Υυνζλευςθ, για δε τισ επαναλθπτικζσ πζντε (5) τουλάχιςτον. Θ πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ περιλαμβάνει τουλάχιςτον το οίκθμα με ακριβι διεφκυνςθ, τθ χρονολογία και τθν ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ, τα κζματα τθσ θμερθςίασ διάταξθσ με ςαφινεια, τουσ μετόχουσ που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ, κακϊσ και ακριβείσ οδθγίεσ για τον τρόπο με τον οποίο οι μζτοχοι κα μπορζςουν να μετάςχουν ςτθ
Υυνζλευςθ και να αςκιςουν τα δικαιϊματα τουσ αυτοπροςϊπωσ ι δια αντιπροςϊπου ι ενδεχομζνωσ και
εξ αποςτάςεωσ, τοιχοκολλάται δε ςε εμφανι κζςθ του καταςτιματοσ τθσ Εταιρείασ και ςτθν αίκουςα υποδοχισ των πλοίων τθσ Εταιρείασ πριν από είκοςι (20) πλιρεισ θμζρεσ. Υαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ πριν από
κάκε Γενικι Υυνζλευςθ πρζπει να τοιχοκολλάται ςε εμφανι κζςθ του Ματαςτιματοσ τθσ Εταιρείασ πίνακασ
των μετόχων που ζχουν δικαίωμα ψιφου ςτθ Γενικι Υυνζλευςθ, με ζνδειξθ του αρικμοφ των μετοχϊν και
των ψιφων κακενόσ (οι οποίοι ψιφοι για κάκε περίπτωςθ πρζπει να είναι ίςοι προσ τισ μετοχζσ, ςφμφωνα
με το άρκρο 30 του κ.ν. 2190/1920) και με τισ διευκφνςεισ των μετόχων ι των αντιπροςϊπων τουσ.
Φα δικαιϊματα μετόχων μειοψθφίασ υφίςτανται ωσ κατά τα άρκρα 39 και 40 του ν. 2190/1920 ωσ ιςχφει.

3.2.ΤΝΕΔΡΙΑΕΙ – ΑΠΑΡΣΙΑ Γ..
Θ Γενικι Υυνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ
όταν παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται ς' αυτιν μζτοχοι που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) τουλάχιςτον του καταβλθμζνου Ξετοχικοφ Μεφαλαίου. Υε περίπτωςθ που δεν ςυντελζςτθκε τζτοια απαρτία κατά
τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ, θ Γενικι Υυνζλευςθ ςυνζρχεται ξανά μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθ χρονολογία τθσ ςυνεδρίαςθσ που ματαιϊκθκε, και προςκαλείται πριν από δζκα (10) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ.
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Ματά τθ επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ θ Γενικι Υυνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί
των κεμάτων τθσ αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ οποιοδιποτε και αν είναι το εκπροςωποφμενο ςε αυτι τμιμα του καταβλθμζνου Ξετοχικοφ Μεφαλαίου. Οεότερθ πρόςκλθςθ δεν απαιτείται, εάν ςτθν αρχικι πρόςκλθςθ ορίηονται ο τόποσ και ο χρόνοσ των επαναλθπτικϊν εκ του νόμου προβλεπόμενων ςυνεδριάςεων,
για τθν περίπτωςθ μθ επιτεφξεωσ απαρτίασ.
Εξαιρετικϊσ, προκειμζνου για αποφάςεισ που αφοροφν ςτθ μεταβολι τθσ εκνικότθτασ τθσ Εταιρείασ, ςτθν
επαφξθςθ των υποχρεϊςεων των μετόχων, ςτθ μεταβολι του αντικειμζνου τθσ επιχείρθςθσ, ςτθν αφξθςθ
του μετοχικοφ κεφαλαίου μθ προβλεπόμενθ από το Ματαςτατικό (εκτόσ εάν επιβάλλεται από το νόμο ι
γίνεται με κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικϊν), ςτθ μείωςθ του κεφαλαίου (εκτόσ εάν γίνεται ςφμφωνα με
τθν παρ. 6 του άρκρου 16 του κ.ν. 2190/1920), ςτθ μεταβολι του τρόπου διάκεςθσ των κερδϊν, ςτθ ςυγχϊνευςθ τθσ Εταιρείασ, ςτθ διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ, ςτθν παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Εταιρείασ
ςτθ διάλυςθ αυτισ, ςτθ παροχι ι ανανζωςθ εξουςίασ προσ το Διοικθτικό Υυμβοφλιο για αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 13 του κ.ν. 2190/1920 και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ
που ορίηεται ςτο νόμο, θ Υυνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ
θμεριςιασ διάταξθσ εάν παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται ς' αυτιν μζτοχοι που εκπροςωποφν τα δφο
τρίτα (2/3) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Υε περίπτωςθ που δεν ςυντελζςτθκε αυτι θ απαρτία, θ Γενικι Υυνζλευςθ προςκαλείται και ςυνζρχεται ξανά κατά τισ διατάξεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ
παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, βρίςκεται δε ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ όταν εκπροςωπείται ς' αυτιν το μιςό (1/2) τουλάχιςτον του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Υε περίπτωςθ δε που δεν ςυντελζςτθκε θ απαρτία αυτι, θ Υυνζλευςθ προςκαλείται
και ςυνζρχεται κατά τ' ανωτζρω, βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ όταν εκπροςωπείται ς' αυτιν τουλάχιςτον το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, κακόςον χρόνο θ Εταιρεία ζχει ειςθγμζνεσ τισ μετοχζσ αυτισ ςτο Χρθματιςτιριο
Ακθνϊν.

3.3 ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ Γ..
Θ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των ηθτθμάτων που υποβάλλονται ς' αυτιν, είναι
δε θ μόνθ αρμόδια να αποφαςίςει περί:
α) Φροποποιιςεων του Ματαςτατικοφ, που ς' αυτζσ περιλαμβάνονται και οι μειϊςεισ ι οι αυξιςεισ του
μετοχικοφ κεφαλαίου με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 6 και 7 παρ. 1 του Ματαςτατικοφ.
β) Εκλογισ μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και επικφρωςθσ τθσ εκλογισ από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο
ςε αντικατάςταςθ εξελκόντων Υυμβοφλων.
γ) Ζγκριςθσ τθσ ετιςιασ Ρικονομικισ Ζκκεςθσ τθσ Εταιρείασ και διάκεςθσ των κερδϊν.
δ) Υυγχϊνευςθσ, διάςπαςθσ, μετατροπισ, αναβίωςθσ, παράταςθσ τθσ διάρκειασ ι διάλυςθσ τθσ Εταιρείασ.
ε) Σαράταςθσ τθσ διάρκειασ τθσ Εταιρείασ, ςυγχϊνευςθσ ι διάλυςθσ τθσ Εταιρείασ.
ςτ) Διοριςμοφ εκκακαριςτϊν.
η) Εγζρςεωσ πολιτικισ αγωγισ κατά των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου για παραβάςεισ των κακθκό-
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ντων τουσ.
θ) Εκλογισ ελεγκτϊν.
Ρι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των ψιφων που εκπροςωποφνται ς' αυτιν. Εξαιρετικϊσ, οι αποφάςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 31 του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ λαμβάνονται με πλειοψθφία των (2/3) δφο τρίτων των ψιφων που εκπροςωποφνται ςτθ Υυνζλευςθ. Ρι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ λαμβάνονται με φανερι ι μυςτικι (όπου απαιτείται) ψθφοφορία, με ψθφοδζλτια και ονομαςτικά δελτία ςυμμετοχισ ς' αυτιν, πλθν των αποφάςεων περί εκλογισ
Σροεδρείου τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ και των αποφάςεων επί διαδικαςτικϊν κεμάτων, οι οποίεσ μπορεί να
λαμβάνονται και δι’ ανατάςεωσ τθσ χειρόσ ι και δια βοισ. Ξετά τθν ζγκριςθ τθσ ετιςιασ Ρικονομικισ Ζκκεςθσ, θ Γενικι Υυνζλευςθ αποφαίνεται με ειδικι ψθφοφορία, που ενεργείται με ονομαςτικι κλιςθ, περί
απαλλαγισ των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και των Ελεγκτϊν από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ. Θ
απαλλαγι αυτι κακίςταται ανίςχυρθ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 22α του κ.ν. 2190/1920. Υτθν ψθφοφορία περί απαλλαγισ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου δικαιοφνται να μετάςχουν τα μζλθ αυτοφ μόνο με τισ
μετοχζσ των οποίων είναι κφρια. Φο ίδιο ιςχφει και για τουσ υπαλλιλουσ τθσ Εταιρείασ.

4. ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Θ Χπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου ελζγχει τθ μζκοδο με τθν οποία είναι οργανωμζνεσ και λειτουργοφν ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ με ςκοπό να αναλφςει και να επιβεβαιϊςει τισ υφιςτάμενεσ
διαδικαςίεσ ωσ προσ τθν εφαρμογι, τθν ορκότθτα, τθν αντιπροςωπευτικότθτα και τθ ςκοπιμότθτά τουσ
προσ όφελοσ τθσ Εταιρείασ. Ρ προϊςτάμενοσ τθσ Χπθρεςίασ (Εςωτερικόσ Ελεγκτισ) ορίηεται από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ. Δεν μποροφν να οριςκοφν ωσ εςωτερικοί ελεγκτζσ μζλθ του Διοικθτικοφ
Υυμβουλίου, εν ενεργεία διευκυντικά ςτελζχθ με άλλα κακικοντα ι ςυγγενισ των παραπάνω μζχρι και
του δευτζρου βακμοφ εξ’ αίματοσ ι εξ’ αγχιςτείασ. Ρ εςωτερικόσ ελεγκτισ υπάγεται μεν ιεραρχικά ςτθ
Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, είναι όμωσ ανεξάρτθτοσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του και δικαιοφται να
λάβει γνϊςθ ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ και να ζχει πρόςβαςθ ςε οποιαδιποτε Χπθρεςία τθσ Εταιρείασ. Ρι
Διευκφνςεισ και οι εργαηόμενοι τθσ Εταιρείασ οφείλουν να ςυνεργάηονται και να παρζχουν πλθροφορίεσ
ςτον εςωτερικό ελεγκτι και γενικά να διευκολφνουν με κάκε τρόπο το ζργο του. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ
οφείλει να παρζχει ςτον εςωτερικό ελεγκτι όλα τα απαραίτθτα μζςα για τθν διευκόλυνςθ τθσ άςκθςθσ
κατάλλθλου και αποδοτικοφ ελζγχου.
Ειδικότερα, θ Χπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
Σαρακολουκεί τθν εφαρμογι και τθ ςυνεχι τιρθςθ του Εςωτερικοφ Μανονιςμοφ Νειτουργίασ και
του Ματαςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και τθσ εν γζνει νομοκεςίασ που αφορά ςτθν Εταιρεία και
ιδιαίτερα τθσ νομοκεςίασ των ανωνφμων εταιρειϊν και τθσ χρθματιςτθριακισ.
Αναφζρει ςτο Δ.Υ. τθσ Εταιρείασ περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ των ιδιωτικϊν ςυμφερόντων των μελϊν
του Δ.Υ. ι των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ Εταιρείασ με τα ςυμφζροντα τθσ Εταιρείασ, τισ οποίεσ διαπιςτϊνει κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του.
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Ρι εςωτερικοί ελεγκτζσ οφείλουν να ενθμερϊνουν εγγράφωσ μια φορά τουλάχιςτον το τρίμθνο το
Δ.Υ. για τον διενεργοφμενο από αυτοφσ ζλεγχο και να παρίςτανται κατά τισ Γενικζσ Υυνελεφςεισ των
μετόχων.
Ρι εςωτερικοί ελεγκτζσ παρζχουν, μετά από ζγκριςθ του Δ.Υ. τθσ Εταιρείασ, οποιαδιποτε πλθροφορία ηθτθκεί εγγράφωσ από Εποπτικζσ Αρχζσ, ςυνεργάηονται με αυτζσ και διευκολφνουν με κάκε δυνατό τρόπο το ζργο παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και εποπτείασ που αυτζσ αςκοφν.
Θ Χπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου υποβάλλει ςτο Δ.Υ. και κοινοποιεί ςτθν Επιτροπι Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ
Εταιρείασ κάκε τρίμθνο ζκκεςθ για το διενεργοφμενο ζλεγχο. Επίςθσ, υποβάλλει και ζκτακτθ ζκκεςθ, όταν
κρίνεται ςκόπιμο, αξιολογϊντασ ότι το διάςτθμα που απομζνει, μζχρι τθ ςφνταξθ τθσ τακτικισ ζκκεςθσ,
είναι ςθμαντικό, θ δε διευκζτθςθ του ηθτιματοσ ι θ ενθμζρωςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ζχει το χαρακτιρα του επείγοντοσ.
Μακικοντα προϊςταμζνου Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Εταιρείασ ανζλαβε από τισ 04.01.2010 ο κ. Οικόλαοσ
Πυνόσ, ςε αντικατάςταςθ του κ. Οικόλαου Σαπαδάκθ.
Ακολοφκωσ παρατίκεται ςφντομο βιογραφικό:
Νικόλαοσ Ξυνόσ, Ρροϊςτάμενοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου
Γεννικθκε ςτθν Μοηάνθ το 1961. Είναι πτυχιοφχοσ Ρικονομικϊν και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Σανεπιςτθμίου Eastern Michigan University των ΘΣΑ. Εργάηεται ςτθν ΑΟΕΜ από το 1992 και ανζλαβε τθ κζςθ του
Σροϊςτάμενου τθσ Χπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου τον Ιανουάριο του 2010.

5. ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΕΚ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Φο Δ.Υ. προκειμζνου να διαςφαλίςει, ςε κάκε περίπτωςθ, τθν αςφαλι λειτουργία τθσ Εταιρείασ και τον
περιοριςμό των οικονομικϊν και νομικϊν κινδφνων, αποφάςιςε, ςε εφαρμογι του υπάρχοντοσ κεςμικοφ
πλαιςίου και των διατάξεων περί εταιρικισ διακυβζρνθςθσ (ν. 3016/2002 και ν. 3693/2008 άρκρο 37), τθ
ςφςταςθ των δφο (2) παρακάτω Επιτροπϊν:
Α) Θ Επιτροπι Ελζγχου
Β) Θ Επιτροπι Αμοιβϊν και Σαροχϊν
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο με απόφαςι του, μπορεί, εφόςον το κρίνει απαραίτθτο, να ςυςτιςει και άλλεσ
επιτροπζσ, προκειμζνου να διευκολφνεται το ζργο του. Θ ςφνκεςθ και λειτουργία των επιτροπϊν αυτϊν
προβλζπεται από το ν. 3016/2002 & το ν. 3693/2008 άρκρο 37 και τον παρόντα Μανονιςμό λειτουργίασ και
ςκοπόσ τουσ είναι θ υποβοικθςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ςτθν άςκθςθ του ζργου του.
Α) ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Σκοπόσ
Θ Επιτροπι Ελζγχου ζχει, ενδεικτικά, τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ:
 τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ,
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 τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ,
 τθν εποπτεία του εςωτερικοφ ελζγχου και του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων, κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ μονάδασ των εςωτερικϊν ελεγκτϊν τθσ ελεγχόμενθσ οντότθτασ,
 τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του υποχρεωτικοφ ελζγχου των ατομικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων,
 τθν επιςκόπθςθ και παρακολοφκθςθ κεμάτων ςυναφϊν με τθν φπαρξθ και διατιρθςθ τθσ αντικειμενικότθτασ και ανεξαρτθςίασ του νόμιμου ελεγκτι ι του ελεγκτικοφ γραφείου, ιδιαιτζρωσ όςον αφορά τθν
παροχι ςτθν ελεγχόμενθ οντότθτα άλλων υπθρεςιϊν από τον νόμιμο ελεγκτι ι το ελεγκτικό γραφείο.
Θ πρόταςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ Εταιρείασ ςτθ Γενικι Υυνζλευςθ για τον οριςμό νόμιμου ελεγκτι ι ελεγκτικοφ γραφείου, γίνεται μετά από ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου. Ρ νόμιμοσ ελεγκτισ ι το
ελεγκτικό γραφείο, οφείλει να αναφζρει ςτθν Επιτροπι Ελζγχου κάκε κζμα που ζχει ςχζςθ με τθν πορεία
και τα αποτελζςματα του υποχρεωτικοφ ελζγχου, κακϊσ και να επιδϊςει ιδιαίτερθ ζκκεςθ με τισ αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου και ιδίωσ με τισ αδυναμίεσ των διαδικαςιϊν που αφοροφν ςτθ
χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ και τθ ςφνταξθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.

2. Συγκρότθςθ - Σφγκλθςθ - Συνεδριάςεισ
H Επιτροπι Ελζγχου αποτελείται από δφο (2) τουλάχιςτον μθ εκτελεςτικά μζλθ και ζνα (1) ανεξάρτθτο μθ
εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. Υυνζρχεται δφο (2) τουλάχιςτον φορζσ το χρόνο.

3. Σφνκεςθ
λα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ορίηονται από τθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων ι εταίρων, το δε ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ τθσ Επιτροπισ πρζπει να ζχει αποδεδειγμζνθ επαρκι γνϊςθ ςε κζματα λογιςτικισ και ελεγκτικισ. Θ Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ ςτισ 31.05.2009 όριςε ωσ
μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου τουσ κάτωκι:
Σρόεδροσ: Δθμιτριοσ Μαντθλιεράκθσ, Ανεξάρτθτο Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.
Ξζλοσ: Ξιχαιλ Γεωρβαςάκθσ, Ανεξάρτθτο Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.
Ξζλοσ: Ευάγγελοσ Ξπαϊρακτάρθσ, Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Β) ΕΡΙΤΟΡΘ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΡΑΟΧΩΝ
1. Σκοπόσ
Θζματα που αφοροφν τισ κάκε είδουσ αμοιβζσ που καταβάλλονται ςτα διευκυντικά ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ,
τουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ αυτισ και τθ γενικότερθ πολιτικι των αμοιβϊν τθσ Εταιρείασ αποφαςίηονται
από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο, πάντοτε με τθν τιρθςθ των νόμιμων διαδικαςιϊν, ιδίωσ του άρκρου 23α του
ν. 2190/1920. Θ επιτροπι αμοιβϊν και παροχϊν ζχει ωσ αντικείμενο τθν υποβολι ςχετικϊν προτάςεων
ςτο Διοικθτικό Υυμβοφλιο για:
α) τθν ειςιγθςι του προσ τθ Γενικι Υυνζλευςθ ςχετικά με τον κακοριςμό των πάςθσ φφςεωσ αμοιβϊν και
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παροχϊν προσ τα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και
β) τον προςδιοριςμό τθσ εν γζνει πολιτικισ αμοιβϊν και παροχϊν των ςτελεχϊν τθσ Εταιρείασ, πάντοτε ςτο
πλαίςιο που ενδεχομζνωσ κζτει θ Γενικι Υυνζλευςθ.

2. Σφνκεςθ
Φα μζλθ τθσ Επιτροπισ αμοιβϊν & παροχϊν ορίηονται και ανακαλοφνται από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο. Θ
Επιτροπι Αμοιβϊν και Σαροχϊν αποτελείται από τζςςερα (4) μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και το Διευκφνοντα Υφμβουλο. Φα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν και Σαροχϊν ορίηονται και ανακαλοφνται από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο. Δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ.1488/13/18.06.2009 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ Εταιρείασ, τα μζλθ τθσ ανωτζρω Επιτροπισ, είναι τα εξισ:
- Ιωάννθσ Βαρδινογιάννθσ, Διευκφνων Υφμβουλοσ
- Εμμανουιλ Αποςτολάκθσ, Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ
- Ξιχαιλ Γεωρβαςάκθσ, Ανεξάρτθτο Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ
- Ξιχαιλ Ξαρακάκθσ, Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ
- Ευάγγελοσ Ξπαϊρακτάρθσ, Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ

3. Συγκρότθςθ - Σφγκλθςθ - Συνεδριάςεισ
 Θ Επιτροπι αμοιβϊν & παροχϊν, αμζςωσ μετά το διοριςμό των μελϊν τθσ από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο, ςυγκροτείται ςε ςϊμα, εκλζγοντασ τον Σρόεδρό τθσ. Δεν απαιτείται εκ νζου ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ ςε ςϊμα, εάν ςυμπλθρωκεί κενι κζςθ μζλουσ τθσ, από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο, εκτόσ εάν ζχει
κενωκεί θ κζςθ του Σροζδρου τθσ.
 Θ Επιτροπι αμοιβϊν & παροχϊν ςυνεδριάηει, φςτερα από άτυπθ (προφορικι) πρόςκλθςθ του Σροζδρου τθσ, τουλάχιςτον μία φορά το ζτοσ. Ρ Σρόεδροσ δφναται να ςυγκαλζςει τθν Επιτροπι, όποτε αυτόσ κρίνει αναγκαίο. Θ πρόςκλθςθ δεν υπόκειται ςε προκεςμία.
 Θ Επιτροπι ευρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα, εφόςον παρίςτανται τρία μζλθ τθσ. Ξζλοσ
μπορεί να αντιπροςωπεφεται από ζνα άλλο. Υε κάκε περίπτωςθ, απαιτείται θ αυτοπρόςωπθ παρουςία
δφο μελϊν τθσ Επιτροπισ.
 Ματαβάλλεται κάκε προςπάκεια ϊςτε αποφάςεισ τθσ επιτροπισ να λαμβάνονται με ομόφωνθ απόφαςθ των μελϊν τθσ. Αν θ λιψθ απόφαςθσ με ομοφωνία δεν καταςτεί εφικτι, τότε λαμβάνεται απόφαςθ
με απλι πλειοψθφία των παριςταμζνων μελϊν. Ρι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ αμοιβϊν & παροχϊν δεν
είναι δεςμευτικζσ.
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6. ΟΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
6.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
Θ Γενικι Γραμματεία τθσ ΑΟΕΜ ζχει ωσ αρμοδιότθτα τθν άρτια ταξινόμθςθ τθσ ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ και τθν προϊκθςι τθσ ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ και Χπθρεςίεσ τθσ ΑΟΕΜ. Ζχει επίςθσ ωσ αρμοδιότθτα τθν διεκπεραίωςθ τθσ εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ.
Θ Γενικι Γραμματεία αςκεί ςυντονιςτικό ρόλο ςτισ Γραμματείεσ των Διευκφνςεων.
Υε κάκε Διεφκυνςθ τθσ ΑΟΕΜ υπάρχει Γραμματεία Διεφκυνςθσ που υπάγεται ςτον αντίςτοιχο Διευκυντι. Αυτι οργανϊνεται και λειτουργεί με ανάλογο τρόπο όπωσ θ Γενικι Γραμματεία. Φο κφριο ζργο τθσ
είναι ανάλογο και ειδικότερα μεριμνά για τθν τιρθςθ και διεκπεραίωςθ του αρχείου τθσ Διευκφνςεωσ.

6.2 ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ειςθγείται ςτο Διευκφνοντα Υφμβουλο και μεριμνά για τθ διαμόρφωςθ και τθν υλοποίθςθ τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ τθσ Εταιρείασ.
Μαλλιεργεί καλζσ ςχζςεισ με τα ΞΞΕ και μεριμνά για τθν προβολι τθσ Εταιρείασ προσ και από αυτά.
Ξεριμνά για τθν παρακολοφκθςθ του Φφπου και ενθμερϊνει τον Διευκφνοντα Υφμβουλο και το Διοικθτικό Υυμβοφλιο επί των δθμοςιευμάτων.
Ξεριμνά για τθν προβολι τθσ Εταιρείασ ςε τοπικό, εκνικό ι διεκνζσ επίπεδο μζςω χορθγιϊν και άλλων δραςτθριοτιτων κοινωνικοφ χαρακτιρα.

6.3 ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΜΕΣΟΧΩΝ
Ζχει τθν ευκφνθ ζναντι του Διευκφνοντοσ Υυμβοφλου για τθν άμεςθ και ιςότιμθ πλθροφόρθςθ των
μετόχων κακϊσ και τθν εξυπθρζτθςι τουσ ςχετικά με τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ με βάςθ το
νόμο και το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ.
Εξαςφαλίηει ϊςτε ςτθν Ετιςια Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ να είναι διακζςιμο ςε αυτοφσ το Ετιςιο Δελτίο τθσ Εταιρείασ κακϊσ και να μποροφν να αποςτζλλονται ςε κάκε ενδιαφερόμενο ςε ζγγραφθ ι θλεκτρονικι μορφι όλεσ οι δθμοςιευμζνεσ εταιρικζσ εκδόςεισ (Ετιςιο Δελτίο,
Ενθμερωτικό Δελτίο, περιοδικζσ και ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, εκκζςεισ διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και των ορκωτϊν ελεγκτϊν - λογιςτϊν).
Ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ ςφμφωνθσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία τιρθςθσ και ενθμζρωςθσ του μετοχολογίου τθσ Εταιρείασ. Για τον ςκοπό αυτό θ Χπθρεςία ζχει τθν ευκφνθ επικοινωνίασ με το Μεντρικό
Αποκετιριο Αξιϊν.

6.4 ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ
Ξεριμνά για τθ γνωςτοποίθςθ ςτο κοινό μζςω του Χ.Α. κάκε γεγονότοσ του οποίου θ δθμοςιοποίθςθ εφ-
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λογα αναμζνεται ότι κα επθρεάςει τθν αγορά των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ δυνάμει του Μανονιςμοφ του Χ.Α.
και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ωσ ιςχφει κάκε φορά.

6.5 ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Είναι υπεφκυνθ ζναντι του Διευκφνοντα Υυμβοφλου για τθ νομικι κάλυψθ τθσ Εταιρείασ κατά τρόπο
ϊςτε να προαςπίηονται και να μθν κίγονται τα ςυμφζροντα τθσ.
Είναι απολφτωσ ενιμερθ για τα γενικά και ειδικά νομικά κζματα που αφοροφν τθν Εταιρεία και επιλαμβάνεται του ςυντονιςμοφ και διαχείριςισ των ςε λειτουργικό επίπεδο και προτείνει τρόπουσ διαςφάλιςθσ των ςυμφερόντων τθσ Εταιρείασ.
Ζχει τθν ευκφνθ για τθν παραλαβι, πρωτοκόλλθςθ και διαχείριςθ όλων των δικογράφων, κλιςεων
κ.λπ. που αφοροφν τθν Εταιρεία.

7. ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
7.1 ΚΤΡΙΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
Θ αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ του Υυςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου από τθ Διοίκθςθ πραγματοποιείται με
βάςθ τισ βζλτιςτεσ εταιρικζσ πρακτικζσ. Υυγκεκριμζνα, θ αξιολόγθςθ περιλαμβάνει τθν επιςκόπθςθ του
περιβάλλοντοσ ελζγχου, τθσ διαδικαςίασ εκτίμθςθσ των κινδφνων, των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν και δικλείδων αςφαλείασ, του ςυςτιματοσ επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ και του ρόλου και τθσ ευκφνθσ τθσ Διοίκθςθσ, των εςωτερικϊν ελεγκτϊν και του λοιποφ προςωπικοφ. Ειδικότερα, εξετάηεται αν οι ςθμαντικζσ
εκτελεςτικζσ λειτουργίεσ, οι λειτουργίεσ καταχϊρθςθσ και οι λειτουργίεσ ζγκριςθσ είναι διοικθτικά και λειτουργικά διαχωριςμζνεσ (four eyes principle).

7.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
Θ Εταιρεία ζχει επενδφςει ςτθν ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ προθγμζνων μθχανογραφικϊν υποδομϊν που
εξαςφαλίηουν μζςα από ςειρά δικλείδων αςφαλείασ τθν ορκι απεικόνιςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν και
τον περιοριςμό των πάςθσ φφςεωσ λειτουργικϊν κινδφνων. Σαράλλθλα, ανάλυςθ των αποτελεςμάτων
πραγματοποιείται ςε μθνιαία βάςθ καλφπτοντασ όλα τα ςθμαντικά πεδία τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Αντιπαραβολζσ πραγματοποιοφνται μεταξφ πραγματικϊν, ιςτορικϊν και προχπολογιςμζνων λογαριαςμϊν με επαρκι λεπτομερι εξιγθςθ όλων των ςθμαντικϊν αποκλίςεων. Φο μεγαλφτερο μζροσ των αναφορϊν είναι αυτοματοποιθμζνο και εξάγεται από ειδικι εφαρμογι M.I.S., ενϊ, όπωσ αναφζρκθκε και
ανωτζρω, οι ςθμαντικζσ εκτελεςτικζσ λειτουργίεσ, οι λειτουργίεσ καταχϊρθςθσ και οι λειτουργίεσ ζγκριςθσ
είναι διοικθτικά και λειτουργικά διαχωριςμζνεσ (four eyes principle).
Θ Εταιρεία, ςε επίπεδο διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ υποςτθρίηεται από εςωτερικά αναπτυγμζνο περιφερειακό ςφςτθμα M.I.S. το οποίο αντλεί δεδομζνα από τθ λογιςτικι βάςθ ςε μορφι αρχείων excel, ascii και
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batch. Θ ςυλλογι και θ επεξεργαςία των πλθροφοριϊν ςτο ςφςτθμα γίνεται αυτοματοποιθμζνα. Υτουσ
χριςτεσ διατίκενται οι πλθροφορίεσ εγκαίρωσ και τα δεδομζνα ζχουν ελεγχκεί ανεξάρτθτα από το Φμιμα
Ξθχανογράφθςθσ, προκειμζνου να χαρακτθρίηονται από ακρίβεια, αξιοπιςτία και πλθρότθτα. Χπάρχει
διαβάκμιςθ ςτθν πρόςβαςθ του ςυςτιματοσ.
Φο προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν δεν παρουςιάηει ςυχνζσ εναλλαγζσ. Ρι υπάλλθλοι τθσ Διεφκυνςθσ διακζτουν ανϊτατθ ι ανϊτερθ εκπαίδευςθ, ενϊ τα άτομα που κατζχουν τισ κζςεισ «κλειδιά» είναι
πλιρωσ καταρτιςμζνα ςε ςχζςθ με το αντικείμενό τουσ και διαςφαλίηουν τθν άρτια κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Χπεφκυνοσ για τθν ακρίβεια των χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν που δθμοςιεφονται είναι ο Διευκυντισ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν.
Ρι τακτικοί ελεγκτζσ ενθμερϊνουν ςε ετιςια βάςθ τθν Επιτροπι Ελζγχου ςχετικά με τυχόν αδυναμίεσ του
ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου και επιδίδουν διλωςθ ανεξαρτθςίασ, ενϊ δεν παρζχουν μθ ελεγκτικζσ
υπθρεςίεσ. Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο ενθμερϊνεται τουλάχιςτον ανά εξάμθνο για τουσ κφριουσ επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηει ο μιλοσ και εξετάηει αν οι κίνδυνοι αυτοί είναι ςαφϊσ προςδιοριςμζνοι, ζχουν εκτιμθκεί επαρκϊσ και αν ο τρόποσ διαχείριςισ τουσ είναι αποτελεςματικόσ.
Υχετικά με τθ διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν και λειτουργικϊν κινδφνων θ διοίκθςθ είναι ςτθ διαδικαςία κζςπιςθσ ορίων για τθ διακοπι ηθμιογόνων δραςτθριοτιτων και τον κακοριςμό κριτιριων ζγκαιρου
εντοπιςμοφ κινδφνων (early warning system).

8. ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΘΟ 10 ΡΑΑΓΑΦΟΣ 1 ΤΘΣ ΟΔΘΓΙΑΣ
2004/25/ΕΚ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ ΕΞΑΓΟΑΣ.
Θ γνωςτοποίθςθ των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν περιλαμβάνεται ςτο τμιμα VΙΙΙ «Επεξθγθματικι Ζκκεςθ
του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου».

9. ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο παρακζτει ςτθ ςυνζχεια, τισ περιπτϊςεισ και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ παρζκκλινε από τισ ςυςτάςεισ του Μϊδικα κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2010.
α) Δεν υφίςταται ςυγκεκριμζνοσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου κακϊσ οι διατάξεισ
του Ματαςτατικοφ τθσ Εταιρείασ και του Εςωτερικοφ Μανονιςμοφ αυτισ αξιολογοφνται ωσ επαρκείσ για τθν
οργάνωςθ και λειτουργία του Δ.Υ.
β) Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο ςτθν αρχι κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ δεν υιοκετεί θμερολόγιο ςυνεδριάςεων
και 12μθνο πρόγραμμα δράςθσ το οποίο να ανακεωρείται ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ θ
ςφγκλθςθ και ςυνεδρίαςθ του Δ.Υ. είναι ιδιαίτερα ευχερισ όταν το επιβάλλουν οι ανάγκεσ τθσ Εταιρείασ ι
ο νόμοσ, λόγω των καταςτατικϊν προβλζψεων οι οποίεσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςυνεδρίαςθσ του Δ.Υ. με
τθλεδιάςκεψθ και εκτόσ ζδρασ.
γ) Θ Εταιρεία δεν ζχει υιοκετιςει διαδικαςία αξιολόγθςθσ των επιδόςεων του Δ.Υ., αλλά βρίςκεται ςτθ
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διαδικαςία υιοκζτθςθσ ςχετικισ πρακτικισ κατά τον επόμενο χρόνο.
δ) Θ Εταιρεία δεν ζχει επιτροπι ανάδειξθσ υποψιφιων μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, αλλά κα προχωριςει εντόσ του ζτουσ 2011 ςτο ςχθματιςμό αυτισ τθσ επιτροπισ.
ε) Φο Δ.Υ. ζχει εκτελεςτικό Σρόεδρο και εκτελεςτικοφσ Α’, Βϋ και Γϋ Αντιπροζδρουσ. Θ εκλογι του Υεβαςμιότατου τ. Ξθτροπολίτθ Μιςάμου & Υελίνου κ.κ. Ειρθναίου Γαλανάκθ ωσ Σρόεδρου του Δ.Υ. ςυνιςτά ζμπρακτθ εκδιλωςθ του ςεβαςμοφ τθσ Εταιρείασ προσ το κρθςκευτικό και κοινωνικό ζργο του κ.κ. Ειρθναίου
Γαλανάκθ και τθν προςωπικότθτα αυτοφ που χαίρει πανελλινιασ εκτίμθςθσ. Θ φπαρξθ τριϊν εκτελεςτικϊν
Αντιπροζδρων εξυπθρετεί τθν εφρυκμθ λειτουργία του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου με τθν αναπλιρωςθ του
Σρόεδρου, όποτε κωλφεται να αςκιςει τα κακικοντα του. Θ αποτελεςματικι και ανεξάρτθτθ λειτουργία
του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου διαςφαλίηεται από τον πολυπλθκι αρικμό των μελϊν του, ιτοι ςυνολικά δεκαπζντε (15) μζλθ, εκ των οποίων τα ζντεκα (11) μζλθ εκλζγονται από μια ιδιαιτζρωσ διευρυμζνθ μετοχικι
βάςθ και τα τζςςερα (4) μζλθ ορίηονται από τα κάτωκι πρόςωπα: α) ο Ξθτροπολίτθσ Μιςάμου και Υελίνου
Ειρθναίοσ Γαλανάκθσ, β) ο Διμαρχοσ Χανίων, γ) ο Διμαρχοσ Τεκφμνθσ και δ) ο Υφνδεςμοσ Διπλωματοφχων
Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν Χανίων.
ςτ) Για τθν υποςτιριξθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ Εταιρείασ δεν ζχει οριςτεί εταιρικόσ Γραμματζασ,
κακϊσ τα κακικοντα του, ιτοι πρακτικι υποςτιριξθ του Σροζδρου και των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου προσ ςυμμόρφωςθ με τουσ εςωτερικοφσ κανόνεσ τθσ Εταιρείασ και τουσ ςχετικοφσ νόμουσ και
κανονιςμοφσ, διαςφάλιςθ τθσ καλισ ροισ πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτο Διοικθτικό Υυμβοφλιο και τισ επιτροπζσ του, ενθμζρωςθ των μελϊν του αναφορικά με τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ με τθν ζναρξθ των κακθκόντων τουσ και κακ’ όλθ τθ κθτεία τουσ και ορκι οργάνωςθ των ςυνελεφςεων των μετόχων, εκτελοφνται από τθν Χπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Ξετόχων, τθν Χπθρεςία Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων και τθ Οομικι
Χπθρεςία, αναλόγωσ των κεμάτων.
η) Δεν εφαρμόηεται ειδικι πρακτικι του Μϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ που αφορά ςτθ διαρκι επαγγελματικι κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ για τα μζλθ του Δ.Υ., κακϊσ και ειδικι πρόβλεψθ για παροχι πόρων
προσ τισ επιτροπζσ του Δ.Υ. για τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ και για τθν πρόςλθψθ εξωτερικϊν
ςυμβοφλων, διότι θ εφαρμογι των ειδικϊν αυτϊν πρακτικϊν κα επιβάρυνε τθν Εταιρεία δυςανάλογα με
το χρόνο και το κόςτοσ τα οποία κα απαιτοφνταν.

Η παροφςα Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο και ειδικό τμιμα τθσ ετιςιασ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ.
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VΙIΙ. ΕΡΕΞΘΓΘΜΑΤΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η παροφςα επεξθγθματικι ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. προσ τθν τακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων περιζχει αναλυτικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τα ηθτιματα τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 4 του ν. 3556/2007:

1. Διάρκρωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ
Φο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Ξθτρικισ ςτισ 31.12.2010 ανζρχεται ςε € 40.324.797,90 διαιροφμενο ςε
131.134.117 κοινζσ και 3.281.876 προνομιοφχεσ μετά ψιφου μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ κάκε μία.
Υθμειϊνεται ότι ςτισ 19.12.2010 θ εξ αναβολισ Β’ Επαναλθπτικι Ζκτακτθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων
τθσ Ξθτρικισ και θ εξ αναβολισ Β’ Επαναλθπτικι Ιδιαίτερθ Υυνζλευςθ των μετόχων που κατζχουν προνομιοφχεσ μετοχζσ ζκδοςθσ 1990 και 1996 αποφάςιςαν, μεταξφ άλλων:
-

τθν αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ και κάκε προνομιοφχου μετά ψιφου μετοχισ εκδόςεωσ 1990 και εκδόςεωσ 1996 από € 1,00 ςε € 1,20 ανά μετοχι με ταυτόχρονθ μείωςθ του αρικμοφ των κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν και των προνομιοφχων
ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν εκδόςεωσ 1990 και εκδόςεωσ 1996 τθσ Εταιρείασ (reverse split) με
αναλογία 1,2 προσ 1, και

-

τθν ονομαςτικι μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ από € 1,20 ςε € 0,30 ανά μετοχι, με
ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4α του άρκρου 4 του Μ.Ο. 2190/20, ωσ ιςχφει, το οποίο κα ανζρχεται ςε ποςό € 120.974.393,70 με τροποποίθςθ
του άρκρου 5 του καταςτατικοφ περί μετοχικοφ κεφαλαίου.
Ρι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ είναι ςτο ςφνολό τουσ ειςθγμζνεσ προσ διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτι-

ριο Ακθνϊν, ςτθν κατθγορία Χαμθλισ Διαςποράσ, Εμπορευςιμότθτασ και Ειδικϊν Χαρακτθριςτικϊν.
Θ ευκφνθ των μετόχων περιορίηεται ςτθν ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που κατζχουν. Μάκε μετοχι
παρζχει όλα τα δικαιϊματα που προβλζπει ο νόμοσ και το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ. λεσ οι μετοχζσ
(κοινζσ και προνομιοφχεσ) παρζχουν δικαίωμα ψιφου.
Ρι προνομιοφχεσ μετοχζσ εκδόςεωσ 1990 και 1996 απολαμβάνουν μόνο τα εκ του νόμου οριηόμενα
προνόμια, δθλαδι τθσ προνομιακισ απόλθψθσ πρϊτου μερίςματοσ και τθσ προνομιακισ ςυμμετοχισ ςτο
προϊόν τθσ εκκακάριςθσ.
Θ Εταιρεία δεν κατζχει ίδιεσ μετοχζσ.

2. Ρεριοριςμοί ςτθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ
Θ μεταβίβαςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ γίνεται όπωσ ορίηεται από το νόμο και δεν υφίςτανται από το Ματαςτατικό τθσ περιοριςμοί ςτθ μεταβίβαςι τουσ.
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3. Σθμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ κατά τθν ζννοια των διατάξεων των άρκρων από 9 ζωσ 11
του ν. 3556/2007
Υτισ 31.12.2010 μοναδικόσ μζτοχοσ που κατείχε ποςοςτό μεγαλφτερο του 5% επί του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ ιταν θ «SEA STAR CAPITAL PLC» με 32,50%.

4. Μετοχζσ παρζχουςεσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου
Δεν υφίςτανται μετοχζσ τθσ Εταιρείασ που να παρζχουν ςτουσ κατόχουσ τουσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου.

5. Ρεριοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου
Υτο καταςτατικό τθσ Εταιρείασ δεν προβλζπονται περιοριςμοί του δικαιϊματοσ ψιφου που απορρζουν
από τισ μετοχζσ τθσ.

6. Συμφωνίεσ μεταξφ των μετόχων τθσ Εταιρείασ
Υτθν Εταιρεία δεν είναι γνωςτι θ φπαρξθ ςυμφωνιϊν μεταξφ των μετόχων τθσ οι οποίεσ να ςυνεπάγονται
περιοριςμοφσ ςτθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ ι ςτθν άςκθςθ των δικαιωμάτων ψιφου που απορρζουν
από τισ μετοχζσ τθσ.

7. Κανόνεσ διοριςμοφ και αντικατάςταςθσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τροποποίθςθσ
του καταςτατικοφ
Ρι κανόνεσ που προβλζπει το Ματαςτατικό τθσ Εταιρείασ για το διοριςμό και τθν αντικατάςταςθ των μελϊν
του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και τθν τροποποίθςθ των διατάξεϊν του διαφοροποιοφνται από τα προβλεπόμενα ςτον κ.ν. 2190/1920 όπωσ ιςχφει, κατά τα κάτωκι:
Υφμφωνα με το άρκρο 15 του Ματαςτατικοφ, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο αποτελείται από δζκα πζντε (15)
μζλθ, εκ των οποίων ζντεκα (11) εκλζγονται από τθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων με μυςτικι ψθφοφορία
και κατ' απόλυτθ πλειοψθφία των ψιφων που εκπροςωποφνται ς' αυτιν ενϊ τζςςερισ (4) ορίηονται από
τα παρακάτω πρόςωπα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 18 παρ. 3 του Ο.2190/20:
α) Ρ τ. Ξθτροπολίτθσ Μιςάμου και Υελίνου Ειρθναίοσ Γαλανάκθσ μπορεί να ορίηει τον εαυτό του.
β) Ρ Διμαρχοσ Χανίων ομοίωσ.
γ) Ρ Διμαρχοσ Τεκφμνθσ ομοίωσ.
δ) Ρ Υφνδεςμοσ Διπλωματοφχων Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν Χανίων μπορεί να ορίηει ζνα μζλοσ του.

8. Αρμοδιότθτα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι τθν αγορά ιδίων μετοχϊν
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο δεν ζχει κανζνα δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ με τθν
ζκδοςθ νζων μετοχϊν, οφτε και να προχωρεί ςτθν αγορά ιδίων μετοχϊν, χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ από
τθ Γενικι Υυνζλευςθ.

36

Ζκκεςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθ χριςθ 2010

9. Σθμαντικζσ ςυμφωνίεσ που τίκενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ι λιγουν, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ελζγχου, κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ
Υε περίπτωςθ αλλαγισ ςτον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ωσ επακόλουκο δθμόςιασ πρόταςθσ, δεν υφίςτανται
ςυμφωνίεσ οι οποίεσ τίκενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ι λιγουν.

10. Συμφωνίεσ με μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι το προςωπικό τθσ Εταιρείασ
Δεν υπάρχουν ειδικζσ ςυμφωνίεσ τθσ Εταιρείασ με μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ ι με το προςωπικό τθσ, που να προβλζπουν τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ειδικά ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι απόλυςθσ χωρίσ βάςιμο λόγο ι τερματιςμοφ τθσ κθτείασ ι τθσ απαςχόλθςισ τουσ εξαιτίασ δθμόςιασ πρόταςθσ.

Χανιά, 30 Μαρτίου 2011
το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΑΝΕΚ
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ΕΚΘ ΕΗ Ε ΛΕΓΧΟ Τ Α ΝΕΞ ΑΡΣΗΣ ΩΝ ΟΡ ΚΩΣ ΩΝ Ε ΛΕΓΚΣ ΩΝ ΛΟΓ ΙΣ ΩΝ
Προσ τουσ Μετόχουσ τησ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε.

Ζκκεςθ επί των Εταιρικϊν και Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων
Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «ΑΟΩΟΧΞΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΜΤΘΦΘΥ Α.Ε.» (θ Εταιρεία) και των κυγατρικϊν τθσ, που αποτελοφνται από τθν
θσ

εταιρικι και ενοποιθμζνθ κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2010, τισ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ
χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν πολιτικϊν και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ.

Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ
αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ, που θ
διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ εταιρικϊν και ενοποιθμζνων
οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε
λάκοσ.

Ευκφνθ του Ελεγκτι
Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν
καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Ελζγχου. Φα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και να διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.
Ρ ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα
ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ρι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε
απάτθ είτε ςε λάκοσ. Ματά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ Εταιρείασ. Ρ ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των
λογιςτικϊν πολιτικϊν που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν κα-
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ταςτάςεων.
Σιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.

Γνϊμθ
Ματά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν
εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ και των κυγατρικϊν αυτισ κατά τθν
31θ Δεκεμβρίου 2010 και τθ χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τουσ ροζσ για τθ χριςθ
που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ
αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Θεμάτων
α) Υτθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου περιλαμβάνεται διλωςθ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, θ οποία παρζχει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που ορίηονται ςτθν παράγραφο 3δ του άρκρου 43α του
Μ.Ο 2190/1920.
β) Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια
των οριηόμενων από τα άρκρα 43α, 108 και 37 του Μ.Ο. 2190/1920.

Ακινα, 30 Μαρτίου 2011
Οι Ορκωτοί Ελεγκτζσ – Λογιςτζσ
Κωνςταντίνοσ Ε. Αντωνακάκθσ

Νικόλαοσ Γ. Ηαχαρίασ

A.M. ΣΟΕΛ 22 781

A.M. ΣΟΕΛ 15 831

Συνεργαηόμενοι Ορκωτοί Λογιςτζσ α.ε.ο.ε.
μζλοσ τθσ Crowe Horwath International
Φωκ. Νζγρθ 3, 11257 Ακινα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΕΣΗ ΙΕ ΕΣ ΑΙΡΙΚ Ε ΚΑ Ι Ε ΝΟΠΟ ΙΗΜΕ ΝΕ  Ο ΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΕ 
ΚΑΣΑ ΣΑ Ε Ι ΣΗ  31Η ΔΕΚ ΕΜΒΡ ΙΟΤ 20 1 0

Σα ποςά των οικονομικϊν καταςτάςεων εκφράηονται ςε χιλιάδεσ €.
Οι τυχόν διαφορζσ μονάδων ςτουσ πίνακεσ οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ.
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Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2010
ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ
 Σοςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά 

Καταςτάςεισ ςυνολικϊν εςόδων
Ο Πμιλοσ
ημ.

Θ Εταιρεία

01.01.1031.12.10

01.01.0931.12.09

01.01.1031.12.10

01.01.0931.12.09

Μφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ)

4

263.125

274.572

232.147

254.321

Μόςτοσ πωλθκζντων

5

(240.769)

(225.050)

(217.148)

(207.221)

22.356

49.522

14.999

47.100

Άλλα ζςοδα

Μικτά κζρδθ
7

1.277

1.400

1.650

1.321

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ

6

(12.711)

(11.783)

(11.351)

(10.782)

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ

6

(24.658)

(26.490)

(22.481)

(24.923)

Άλλα ζξοδα

7

(11.371)

(1.854)

(10.805)

(1.312)

(25.107)

10.795

(27.988)

11.404

Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν &
επενδυτικϊν αποτελεςμάτων
Χρθματοοικονομικά ζξοδα

8

(14.173)

(14.364)

(13.778)

(14.035)

Χρθματοοικονομικά ζςοδα

8

161

130

150

113

Αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

9

(2.239)

(1.917)

(1.629)

(1.133)

Μζρδθ από ςυγγενείσ

12

572

391

-

-

Άλλεσ προβλζψεισ

10

(47.500)

-

(47.500)

-

(88.286)

(4.965)

(90.745)

(3.651)

Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων
Φόροσ ειςοδιματοσ

21
Κζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ

(586)

(338)

(131)

(167)

(88.872)

(5.303)

(90.876)

(3.818)

(89.738)

(5.788)

-

-

866

485

-

-

-

-

-

-

(88.872)

(5.303)

(90.876)

(3.818)

(89.738)

(5.788)

-

-

866

485

-

-

(0,6676)

(0,0431)

(0,6761)

(0,0284)

(11.387)

24.249

(15.109)

24.121

Κατανζμονται ςε:
Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ
Δικαιϊματα μειοψθφίασ
Νοιπά ςυνολικά ζςοδα / (ζξοδα) μετά από φόρουσ
Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα / (ζξοδα) μετά από φόρουσ
Κατανζμονται ςε:
Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ
Δικαιϊματα μειοψθφίασ
Μζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι βαςικά (ςε €)
Μζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν
αποτελεςμάτων και αποςβζςεων (EBITDA)

24

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ανωτζρω ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2010
ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ
 Σοςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά 

Καταςτάςεισ οικονομικισ κζςθσ
Ο Πμιλοσ
ημ.

Θ Εταιρεία

31.12.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ
Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία

11

386.708

400.501

368.908

382.804

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα

11

1.802

1.852

726

731

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία

11

120

163

97

130

Υυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ

12

-

-

5.098

5.224

Υυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρείεσ

12

1.079

1.241

46

46

Νοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ

12

118

35.858

100

35.842

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ
Σφνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων

32

-

-

-

389.859

439.615

374.975

424.777

Αποκζματα

13

9.333

10.801

7.931

9.955

Απαιτιςεισ από πελάτεσ

14

68.547

73.814

59.432

69.384

Νοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ

14

7.255

6.681

4.429

6.633

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων

15

771

1.279

743

1.255

Φαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

16

3.301

5.798

1.769

4.619

Σφνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων

89.207

98.373

74.304

91.846

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ

479.066

537.988

449.279

516.623

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ
Ξετοχικό κεφάλαιο

17

40.325

161.299

40.325

161.299

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο

17

1.080

1.080

1.080

1.080

Αποκεματικά

18

156.398

35.414

154.868

33.894

19

(90.782)

(917)

(92.796)

(1.920)

107.021

196.876

103.477

194.353

7.146

5.993

-

-

114.167

202.869

103.477

194.353

Αποτελζςματα εισ νζο
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτθτϊν μθτρικισ
Δικαιϊματα μειοψθφίασ
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων
Ξακροπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ

20

221.554

200.785

219.880

198.614

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ

21

993

987

309

309

Χποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν προςωπικοφ

22

3.445

3.352

3.195

3.101

Νοιπζσ προβλζψεισ

22

494

496

145

145

Επιχορθγιςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων

11

698

752

403

433

227.184

206.372

223.932

202.602

Σφνολο μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων
Βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ

20

68.490

75.904

65.998

72.153

Χποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ

23

52.966

38.881

43.145

35.204

Νοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

23

16.259

13.962

12.727

12.311

137.715

128.747

121.870

119.668

364.899

335.119

345.802

322.270

479.066

537.988

449.279

516.623

Σφνολο βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων
Σφνολο υποχρεϊςεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ανωτζρω ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2010
ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ
 Σοςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά 

Καταςτάςεισ μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων
Ο Πμιλοσ
ημ.

Αποκεμ. Λοιπά ΑποτελζΜετοχικό Υπζρ το αναπρ/γισ αποκεςματα
κεφάλαιο
άρτιο Ακινιτων ματικά
εισ νζο
161.299

Υπόλοιπο 01.01.2009

1.080

2.183

32.989

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ 2009

Δικαιϊμ.
μειοψθΣφνολο
φίασ

Σφνολο

(739)

196.811

5.535

202.346

(5.788)

(5.788)

485

(5.303)

-

(27)

(27)

-

-

-

Ξερίςματα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ
Υχθματιςμόσ αποκεματικϊν κυγατρικϊν

243

Διαγραφι κυγατρικϊν από ενοποίθςθ
Κδια κεφάλαια ςτισ 31.12.2009

161.299

1.080

2.183

33.231

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ 2010
Ξείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου και ςχθματιςμόσ ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ

17

(120.974)

(243)
5.853

5.853

-

5.853

(917)

196.876

5.993

202.869

(89.738)

(89.738)

866

(88.872)

-

-

-

-

(121)

(121)

(105)

105

-

-

316

316

120.974

Ξερίςματα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ
Επίδραςθ από μεταβολι ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι

1

Αφξθςθ / καταβολι μετοχικοφ κεφαλαίου
κυγατρικϊν

1

(105)

Υχθματιςμόσ αποκεματικϊν κυγατρικϊν
Φόροσ κεφαλαιοποιθκζντων κερδϊν
κυγατρικισ

10

Κδια κεφάλαια ςτισ 31.12.2010

(10)

-

(12)

(12)

(90.782)

107.021

Αποκεμ. Λοιπά ΑποτελζΜετοχικό Υπζρ το αναπρ/γισ αποκεςματα
κεφάλαιο
άρτιο ακινιτων ματικά
εισ νζο

Σφνολο

40.325

Θ Εταιρεία
ημ.
Υπόλοιπο 01.01.2009

161.299

1.080

1.080

2.183 154.215

970

32.924

1.898

198.171

(3.818)

(3.818)

(1.920)

194.353

(90.876)

(90.876)

120.974

-

-

970 153.898

(92.796)

103.477

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ 2009
Κδια κεφάλαια ςτισ 31.12.2009
Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ 2010
Ξείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου και ςχθματιςμόσ ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ
17
Κδια κεφάλαια ςτισ 31.12.2010

161.299

1.080

(120.974)
40.325

1.080

970

32.924

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ανωτζρω ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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(13)

(25)

7.146 114.167
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Καταςτάςεισ ταμειακϊν ροϊν
Ο Πμιλοσ

Θ Εταιρεία

01.01.1031.12.10

01.01.0931.12.09

01.01.1031.12.10

01.01.0931.12.09

(88.286)

(4.965)

(90.745)

(3.651)

13.825

13.896

12.908

13.064

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων παγίων

(105)

(442)

(29)

(347)

Απομειϊςεισ αξίασ παγίων ςτοιχείων

1.725

-

1.725

-

(8)

(7)

-

(2)

10.536

849

10.262

705

4

(7)

2

(6)

47.442

1.526

47.405

1.133

-

1.991

-

-

14.008

14.236

13.626

13.927

(859)

27.077

(4.846)

24.823

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Μζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων
Πλζον / (μείον) προςαρμογζσ για :
Αποςβζςεισ

(Μζρδθ) / ηθμιζσ από πϊλθςθ παγίων ςτοιχείων
Σροβλζψεισ
Υυναλλαγματικζσ διαφορζσ
Αποτελζςματα επενδυτικισ δραςτθριότθτασ
Επίδραςθ από παφςθ ενοποίθςθσ κυγατρικϊν
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα (μείον πιςτωτικοί τόκοι)
Πλζον / (μείον) προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογ/ςμϊν κεφαλαίου κίνθςθσ ι
που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:
Ξείωςθ / (αφξθςθ) αποκεμάτων

1.459

23

2.024

(136)

Ξείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων

(5.843)

(4.316)

1.980

5.141

Αφξθςθ / (μείωςθ) υποχρεϊςεων (πλθν δανειακϊν)

15.050

9.633

7.286

3.082

(11.556)

(13.112)

(11.186)

(12.781)

Μείον:
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβλθμζνα
Ματαβλθμζνοι φόροι ειςοδιματοσ
φνολο ροών λειτουργικών δραςτηριοτήτων (α)

(278)

(350)

(131)

(163)

(2.027)

18.955

(4.873)

19.966

(37)

-

(155)

-

(13.000)

(35.750)

(13.000)

(35.750)

20

6.735

20

6.735

(1.671)

(2.737)

(699)

(2.389)

Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Απόκτθςθ ςυνδεδεμζνων, χρεογράφων και λοιπϊν επενδφςεων
Σροκαταβολζσ για αγορά ςυμμετοχϊν
Ειςπράξεισ από πωλιςεισ χρεογράφων και λοιπϊν επενδφςεων
Αγορά παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Ειςπράξεισ από πωλιςεισ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Φόκοι ειςπραχκζντεσ
Ξερίςματα ειςπραχκζντα
φνολο ροών επενδυτικών δραςτηριοτήτων (β)

16

12

-

2

153

111

146

106

747

797

868

813

(13.772)

(30.832)

(12.820)

(30.483)

Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ
Ειςπράξεισ από αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου

316

-

-

-

40.966

25.678

40.846

23.513

(27.893)

(18.210)

(26.000)

(18.000)

(87)

(135)

(3)

(124)

φνολο ροών χρηματοδοτικών δραςτηριοτήτων (γ)

13.302

7.333

14.843

5.389

Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα τθσ
χριςθσ (α) + (β) + (γ)

(2.497)

(4.544)

(2.850)

(5.128)

5.798

10.373

4.619

9.747

-

(31)

-

-

3.301

5.798

1.769

4.619

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια
Εξοφλιςεισ δανείων
Ξερίςματα πλθρωκζντα

Φαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ
Μείον: ταμειακά διακ. ζναρξθσ εταιρειϊν που ζπαψαν να ενοποιοφνται
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ανωτζρω ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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θμειϊςεισ επ ί των Ετιςι ων Οι κο νομ ικϊν Καταςτάςεων τθσ χρ ιςθσ απ ό 1 Ι αν ουα ρίου ζω σ 31 Δ εκ εμβ ρίου 201 0
ςφμ φων α μ ε τα Διεκν ι Πρό τυ π α Χρθμ ατο οι κο νομ ικισ Αν αφο ράσ
 Σοςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά 

1. Γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν Εταιρεία και τον Πμιλο
Θ Ξθτρικι Εταιρεία ιδρφκθκε το ζτοσ 1967 (ΦΕΜ 201/10.04.67) με τθν επωνυμία «ΑΟΩΟΧΞΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΜΤΘΦΘΥ A.E.» και το διακριτικό τίτλο «ANEK LINES» (εφεξισ «ΑΟΕΜ», «Εταιρεία» ι «Ξθτρικι») και δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ. Ζδρα τθσ Εταιρείασ είναι ο διμοσ
Ελευκερίου Βενιηζλου του νομοφ Χανίων και τα κεντρικά τθσ γραφεία βρίςκονται επί τθσ λεωφόρου Μ. Μαραμανλι ςτα Χανιά. Ρι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ από το 1999 είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν.
Υτον μιλο, εκτόσ τθσ Ξθτρικισ, περιλαμβάνονται και οι ακόλουκεσ κυγατρικζσ και ςυγγενείσ εταιρείεσ με
τα αντίςτοιχα ποςοςτά ςυμμετοχισ:
Επωνυμία

Ροςοςτό
Ομίλου

Ζδρα

Δραςτθριότθτα

50,11%

Αγ. Οικόλαοσ Ναςικίου

Επιβατθγόσ ναυτιλία

47,85%

Υτφλοσ Χανίων

ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ Α.Β.Ε.Ε.

60,37%*

Υτφλοσ Χανίων

ΑΟΕΜ ΦΡΧΤΙΥΦΙΜΘ – ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑΜΘ –
ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ

99,48%**

Ελ. Βενιηζλοσ Χανίων

ΦΙ.ΥΙ. ΥΕΛΝΙΟΓΜ ΟΑΧΦΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ

97,50%***

Ελ. Βενιηζλοσ Χανίων

Οαυτικι εταιρεία Ο.959/79

ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ ΘΑΝΑΥΥΙΕΥ
ΓΤΑΞΞΕΥ ΟΑΧΦΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ

100%

Ελ. Βενιηζλοσ Χανίων

Οαυτικι εταιρεία Ο.959/79

ΑΟΕΜ LINES ITALIA S.r.l.

49%

Ανκόνα Ιταλίασ

Σρακτόρευςθ και αντιπροςϊπευςθ
ναυτιλιακϊν εταιρειϊν

ΝΑΥΙΘΙΩΦΙΜΘ ΑΟΩΟΧΞΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΘ
ΕΦΑΙΤΕΙΑ (ΝΑΟΕ)
ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΕΣΑΤΧΙΑΥ
ΑΣΡΜΡΤΩΟΑ Α.Ε. (ΕΦΑΟΑΣ)

Σαραγωγι και διάκεςθ
εμφιαλωμζνου νεροφ
Σαραγωγι και εμπορία πλαςτικϊν
φιαλϊν και ειδϊν ςυςκευαςίασ
Φουριςμόσ – ςυμμετοχι ςε άλλεσ
εταιρείεσ – παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν κ.λπ.

* άμεςθ ςυμμετοχι: 24% και ζμμεςθ μζςω τθσ ΕΣΑΝΑΠ: 38%
** άμεςθ ςυμμετοχι: 99% και ζμμεςθ μζςω τθσ ΕΣΑΝΑΠ: 0,5%
*** άμεςθ ςυμμετοχι: 95% και ζμμεςθ μζςω τθσ ΛΑΝΕ: 2,5%

Ρι παραπάνω εταιρείεσ ςτισ οποίεσ θ ΑΟΕΜ ςυμμετζχει με ποςοςτό από 50% και άνω, κακϊσ και θ
κυγατρικι εταιρεία «ΕΦΑΟΑΣ», ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31

θσ

Δεκεμβρίου 2010 με τθ μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ. Θ «ΑΟΕΜ LINES ITALIA S.r.l.» ςτθν οποία θ Ξθτρικι
ςυμμετζχει με ποςοςτό 49% ενοποιικθκε με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.
Φον Απρίλιο του 2010 ιδρφκθκε ναυτικι εταιρεία του νόμου 959/79 με τθν επωνυμία «ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ ΘΑΝΑΥΥΙΕΥ ΓΤΑΞΞΕΥ ΟΑΧΦΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ» και ςκοπό τθν κυριότθτα και εκμετάλλευςθ ι διαχείριςθ
εμπορικϊν πλοίων, ςτθν οποία θ Ξθτρικι κατζχει το ςφνολο των μετοχϊν. Θ «ΑΟΕΜ ΦΡΧΤΙΥΦΙΜΘ – ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑΜΘ – ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ» ςυμμετζχει με ποςοςτό 100% ςτθν «ΑΟΕΜ ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘ
ΞΡΟΡΣΤΡΥΩΣΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΕΟΘΥ ΕΧΘΧΟΘΥ» οι οποίεσ, όπωσ και θ «ΦΙ.ΥΙ ΥΕΛΝΙΟΓΜ ΟΑΧΦΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ», δεν ζχουν ξεκινιςει δραςτθριότθτα. Θ «ΑΟΕΜ ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ» κατά το β’ τρίμθνο του 2010 ςυμμετείχε με ποςοςτό 83% ςτο ιδρυτικό κεφάλαιο τθσ «ΞΙΟΩΙΜΑ ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΑΙΡΝΙΜΑ ΣΑΤΜΑ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΑΥ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ» θ οποία δεν ξεκίνθςε δραςτθριότθτα εντόσ τθσ χριςθσ και, τελικά, ποςοςτό 78,4% μεταβιβάςτθκε τον Ιανουάριο του 2011. Φζλοσ, τον Ιοφλιο του 2010 αποφαςίςτθκε θ αφξθςθ
του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ κυγατρικισ ΕΦΑΟΑΣ με κεφαλαιοποίθςθ κερδϊν και καταβολι μετρθτϊν. Θ
Ξθτρικι δεν άςκθςε το ςφνολο των δικαιωμάτων τθσ ςτθν αφξθςθ με ςυνζπεια θ ςυμμετοχι τθσ να δια-
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μορφωκεί από 50% ςε 47,85% διατθρϊντασ, ωςτόςο, τον ζλεγχο ςτθ κυγατρικι δεδομζνου ότι ζχει τθν
ιςχφ να ςυγκεντρϊνει πλειοψθφία ςτισ ςυνεδριάςεισ του Δ.Υ.

θ

Ρ αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2010 ανερχόταν ςε 1.048
άτομα για τθν Εταιρεία (εκ των οποίων τα 816 απαςχολοφνταν ωσ πλθρϊματα ςτα πλοία) και ςε 1.132 άτομα για τον μιλο (πλθρϊματα πλοίων 867 άτομα).

2. Βάςθ κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
Ρι ςυνθμμζνεσ ετιςιεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (ςτο εξισ «οικονομικζσ
καταςτάςεισ») ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (εφεξισ
«ΔΣΧΑ») όπωσ αυτά ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων IASB (κακϊσ και των
διερμθνειϊν τουσ). λα τα ΔΣΧΑ που ζχουν εκδοκεί και ιςχφουν κατά τθ ςφνταξθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Ρι οικονομικζσ καταςτάςεισ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ
(going concern) και τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ όπωσ αυτι τροποποιείται με τθν αναπροςαρμογι ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ ςε εφλογεσ αξίεσ.
Σθμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ, κρίςεισ και υποκζςεισ
Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΣΧΑ απαιτεί από τθ διοίκθςθ να προβεί
ςε εκτιμιςεισ, παραδοχζσ, υποκζςεισ και αξιολογικζσ κρίςεισ οι οποίεσ επθρεάηουν τα περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ, κακϊσ και τισ γνωςτοποιιςεισ των ενδεχόμενων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, όπωσ και τα δθμοςιευμζνα ποςά εςόδων και
εξόδων. Φα πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από αυτζσ τισ εκτιμιςεισ. Ρι εν λόγω εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ γίνονται προκειμζνου να επιλεχκοφν οι καταλλθλότερεσ λογιςτικζσ αρχζσ
και βαςίηονται ςτθν προγενζςτερθ εμπειρία τθσ διοίκθςθσ του Ρμίλου ςε ςχζςθ με το επίπεδο ι τον όγκο
των ςυναφϊν ςυναλλαγϊν ι γεγονότων και ςε άλλουσ παράγοντεσ ςχετικοφσ με τισ προςδοκίεσ για τθ
μελλοντικι εξζλιξθ γεγονότων και ςυναλλαγϊν. Επίςθσ, επανεξετάηονται περιοδικά προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτα τρζχοντα δεδομζνα και να αντανακλοφν τουσ εκάςτοτε τρζχοντεσ κινδφνουσ.
Υθμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ για τα περιουςιακά ςτοιχεία του Ρμίλου -αφοφ επθρεάηουν ςε
μεγάλο βακμό τθν εικόνα τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και τα αποτελζςματα- αποτελοφν αυτζσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ και τθσ υπολειμματικισ αξίασ των πλοίων (βλ. ςθμείωςθ 3 vi). Υθμαντικι κρίςθ αποτελεί θ κατθγοριοποίθςθ των επενδφςεων τθσ Εταιρείασ (π.χ. κατάταξθ μιασ επζνδυςθσ ωσ διακζςιμθ προσ πϊλθςθ,
διακρατοφμενθ ωσ τθ λιξθ ι ωσ ςτοιχείο αποτιμϊμενο ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων), κακϊσ
και ο ζλεγχοσ απομείωςθσ επ’ αυτϊν με τον προςδιοριςμό τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ και τθσ αξίασ χριςθσ
(βλ. ςθμείωςθ 3 vii). Φζλοσ, θ ανακτθςιμότθτα των απαιτιςεων, θ αξιολόγθςθ κάποιων υπολοίπων ωσ επιςφαλι και θ ανάγκθ για ςχθματιςμό ςχετικϊν προβλζψεων απομείωςθσ, κακϊσ και προβλζψεισ που ςχθ-
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ματίηονται για άλλεσ ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ, απαιτοφν κρίςεισ και εκτιμιςεισ που επθρεάηουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
Νζα πρότυπα και διερμθνείεσ
Ξζχρι τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ των ςυνθμμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, ζχουν εκδοκεί νζα
ΔΣΧΑ, διερμθνείεσ και τροποποιιςεισ υφιςτάμενων προτφπων, των οποίων θ εφαρμογι είναι υποχρεωτικι για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ χριςθσ ι μεταγενζςτερα. Θ εκτίμθςθ του Ρμίλου ςχετικά με τθν επίδραςθ από τθν εφαρμογι αυτϊν των νζων προτφπων, διερμθνειϊν
και τροποποιιςεων παρατίκεται παρακάτω.
Ανακεωρθμζνο ΔΡΧΑ 3 - Συνενϊςεισ επιχειριςεων και τροποποιθμζνο ΔΛΡ 27 - Ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
Φο ανακεωρθμζνο ΔΣΧΣ 3 ειςάγει μια ςειρά αλλαγϊν ςτο λογιςτικό χειριςμό ςυνενϊςεων επιχειριςεων οι οποίεσ κα επθρεάςουν το ποςό τθσ αναγνωριςκείςασ υπεραξίασ, τα αποτελζςματα τθσ περιόδου ςτθν οποία πραγματοποιείται θ ςυνζνωςθ επιχειριςεων και τα μελλοντικά αποτελζςματα. Αυτζσ οι
αλλαγζσ περιλαμβάνουν τθν εξοδοποίθςθ των δαπανϊν που ςχετίηονται με τθν απόκτθςθ και τθν αναγνϊριςθ μελλοντικϊν μεταβολϊν ςτθν εφλογθ αξία του ενδεχόμενου τιμιματοσ ςτα αποτελζςματα (αντί για
προςαρμογι τθσ υπεραξίασ). Φο τροποποιθμζνο ΔΝΣ 27 απαιτεί όπωσ ςυναλλαγζσ που οδθγοφν ςε αλλαγζσ ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ. Επιπλζον, το τροποποιθμζνο
πρότυπο αλλάηει τον τρόπο που λογίηονται οι ηθμίεσ κυγατρικϊν κακϊσ και το λογιςτικό χειριςμό ςε περίπτωςθ απϊλειασ ελζγχου κυγατρικισ. Φζλοσ, δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ, ςε κάκε ςυνζνωςθ επιχειριςεων, ο αποκτϊν να επιμετρά τυχόν μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι ςτον αποκτϊμενο, είτε ςτθν εφλογθ αξία
είτε ςτο αναλογικό ποςοςτό τουσ επί τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ, των κακαρϊν αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων του αποκτϊμενου. Ρ μιλοσ εφαρμόηει αυτζσ τισ αλλαγζσ από τθν 1 θ Ιανουαρίου
2010.
Τροποποίθςθ ςτο ΔΡΧΑ 2 - Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν
Θ τροποποίθςθ αυτι διευκρινίηει το λογιςτικό χειριςμό των αμοιβϊν που εξαρτϊνται από τθν αξία
τθσ μετοχισ και διακανονίηονται τοισ μετρθτοίσ ςτισ ενοποιθμζνεσ ι ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ
οικονομικισ οντότθτασ που λαμβάνει αγακά ι υπθρεςίεσ όταν αυτι δεν ζχει καμία υποχρζωςθ να εξοφλιςει τισ αμοιβζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν. Θ εν λόγω τροποποίθςθ δεν επθρεάηει τισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ρμίλου.
Τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 39 - Χρθματοοικονομικά μζςα: αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ - αντικείμενα κατάλλθλα προσ αντιςτάκμιςθ
Θ ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι μία εταιρεία επιτρζπεται να χαρακτθρίςει μζροσ των
μεταβολϊν ςτθν εφλογθ αξία ι τθσ διακφμανςθσ των χρθματοροϊν ενόσ χρθματοοικονομικοφ μζςου ωσ
αντιςτακμιςμζνο αντικείμενο. Θ τροποποίθςθ αυτι δεν επθρεάηει τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ρμίλου, κακϊσ δεν ακολουκεί λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ.
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Διερμθνεία 12 - Συμφωνίεσ παραχϊρθςθσ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 30θ Μαρτίου 2009
Θ διερμθνεία αυτι αναφζρεται ςτισ εταιρείεσ που ςυμμετζχουν ςε ςυμφωνίεσ παραχϊρθςθσ και
δεν ζχει εφαρμογι ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ρμίλου.
Διερμθνεία 15 - Συμφωνίεσ για τθν καταςκευι ακίνθτθσ περιουςίασ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2010
Θ διερμθνεία αυτι αναφζρεται ςτουσ υφιςτάμενουσ διαφορετικοφσ λογιςτικοφσ χειριςμοφσ για τισ
πωλιςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ δεδομζνου ότι άλλεσ οικονομικζσ οντότθτεσ αναγνωρίηουν το ζςοδο ςφμφωνα με το ΔΝΣ 18 (δθλαδι όταν μεταφζρονται οι κίνδυνοι και τα οφζλθ κυριότθτασ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ) και άλλεσ ανάλογα με το ςτάδιο ολοκλιρωςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ ςφμφωνα με το ΔΝΣ 11. Θ
διερμθνεία διαςαφθνίηει ποιο πρότυπο πρζπει να εφαρμόηεται ςε κάκε περίπτωςθ. Θ διερμθνεία αυτι
δεν ζχει εφαρμογι ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ρμίλου.
Διερμθνεία 16 - Αντιςτακμίςεισ κακαρισ επζνδυςθσ ςε εκμετάλλευςθ ςτο εξωτερικό
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2009
Θ διερμθνεία αναφζρει ότι ςε μια αντιςτάκμιςθ κακαρισ επζνδυςθσ ςε εκμετάλλευςθ ςτο εξωτερικό, τα μζςα αντιςτάκμιςθσ μποροφν να διατθρθκοφν από οποιαδιποτε εταιρεία ι εταιρείεσ εντόσ του ομίλου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ εκμετάλλευςθσ ςτο εξωτερικό, δεδομζνου ότι ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ το ΔΝΣ 39 ςχετικά με το χαρακτθριςμό, τθν τεκμθρίωςθ και τθν αποτελεςματικότθτα που ςυνδζονται με τθν αντιςτάκμιςθ ςε κακαρι επζνδυςθ. Θ εν λόγω διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι ςτον μιλο δεδομζνου ότι δεν εφαρμόηει λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ για οποιαδιποτε επζνδυςθ ςε εκμετάλλευςθ ςτο
εξωτερικό.
Διερμθνεία 17 - Διανομζσ μθ χρθματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε μετόχουσ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2009
Θ διερμθνεία διευκρινίηει το λογιςτικό χειριςμό ςε περίπτωςθ διανομισ μθ-χρθματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε μετόχουσ. Υυγκεκριμζνα διευκρινίηεται το πότε κα πρζπει να αναγνωρίηεται υποχρζωςθ,
ο τρόποσ επιμζτρθςθσ τθσ υποχρζωςθσ και των ςχετιηόμενων περιουςιακϊν ςτοιχείων κακϊσ και το πότε
κα πρζπει να απο-αναγνωρίηεται θ υποχρζωςθ και το περιουςιακό ςτοιχείο. Θ διερμθνεία δεν επθρεάηει
τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ρμίλου.
Διερμθνεία 18 - Μεταβιβάςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων από πελάτεσ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Νοεμβρίου 2009
Θ διερμθνεία διευκρινίηει τισ απαιτιςεισ των ΔΣΧΑ για τισ ςυμφωνίεσ ςτισ οποίεσ θ οικονομικι οντότθτα λαμβάνει από ζναν πελάτθ ζνα ενςϊματο περιουςιακό ςτοιχείο το οποίο πρζπει ςτθ ςυνζχεια να
χρθςιμοποιιςει για να παρζχει ςτον πελάτθ τθ ςυνεχι πρόςβαςθ ςε αγακά ι υπθρεςίεσ. Υε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ, θ οικονομικι οντότθτα λαμβάνει μετρθτά από ζναν πελάτθ που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν
για τθν απόκτθςθ ι τθν καταςκευι του ενςϊματου περιουςιακοφ ςτοιχείου. Θ διερμθνεία αυτι δεν ζχει
εφαρμογι ςτον μιλο.
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Υτα πλαίςια του προγράμματοσ των ετθςίων βελτιϊςεων, το Υυμβοφλιο των Διεκνϊν Νογιςτικϊν
Σροτφπων εξζδωςε, τον Απρίλιο του 2009, μια δεφτερθ ςειρά τροποποιιςεων των ΔΣΧΑ με ςκοπό τθν
εξάλειψθ αςυνεπειϊν κακϊσ και τθν παροχι διευκρινίςεων. Θ πλειοψθφία αυτϊν ιςχφει για χριςεισ με
ζναρξθ από τθν 1.1.2010 και θ υιοκζτθςθ των βελτιϊςεων δεν είχε επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ
του Ρμίλου.
ΔΡΧΑ 2 - Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2009
Διευκρινίηεται ότι θ ειςφορά μιασ επιχείρθςθσ κατά το ςχθματιςμό μιασ κοινοπραξίασ κακϊσ και
ςυνενϊςεισ οντοτιτων υπό κοινό ζλεγχο δεν εντάςςονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΣΧΑ 2, παρόλο που
εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του ΔΣΧΑ 3 (τροποποιθμζνο). Υε περίπτωςθ που μια εταιρεία ζχει
υιοκετιςει νωρίτερα το ΔΣΧΑ 3 (τροποποιθμζνο), θ τροποποίθςθ του ΔΣΧΑ 2 πρζπει να υιοκετθκεί επίςθσ
νωρίτερα.
ΔΡΧΑ 5 - Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία που κατζχονται προσ πϊλθςθ και διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2010
Διευκρινίηεται ότι οι γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται αναφορικά με τα μθ-κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ ομάδεσ περιουςιακϊν ςτοιχείων που ζχουν ταξινομθκεί ωσ κατεχόμενα προσ πϊλθςθ ι διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ είναι μόνο εκείνεσ που ορίηονται από το ΔΣΧΑ 5. Ρι απαιτιςεισ για
γνωςτοποιιςεισ που ορίηονται από άλλα πρότυπα, εφαρμόηονται μόνο εάν υπάρχει ειδικι απαίτθςθ για
ανάλογα μθ-κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία ι διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ.
ΔΡΧΑ 8 - Λειτουργικοί τομείσ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2010
Διευκρινίηεται ότι τα κατά λειτουργικό τομζα περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ είναι υποχρεωτικό να δθμοςιεφονται μόνο ςτθν περίπτωςθ που τα περιουςιακά αυτά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ ςυμπεριλαμβάνονται ςε επιμετριςεισ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται από τον επικεφαλισ λιψθσ επιχειρθματικϊν αποφάςεων.
ΔΛΡ 1 - Ραρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2010
Ρι όροι μιασ υποχρζωςθσ θ οποία μπορεί να καταλιξει, οποιαδιποτε ςτιγμι, ςε διευκζτθςθ μζςω
τθσ ζκδοςθσ ςτοιχείων τθσ κακαρισ κζςθσ κατά τθν προαίρεςθ του αντιςυμβαλλομζνου, δεν επθρεάηουν
τθν ταξινόμθςι του.
ΔΛΡ 7 - Κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2010
Τθτά αναφζρεται ότι μόνο οι δαπάνεσ που καταλιγουν ςε αναγνϊριςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου μποροφν να ταξινομθκοφν ωσ ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ.
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ΔΛΡ 17 - Μιςκϊςεισ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2010
Θ τροποποίθςθ καταργεί τισ ειδικζσ οδθγίεσ εφαρμογισ αναφορικά με τθν ταξινόμθςθ τθσ γθσ ωσ
μίςκωςθ ζτςι ϊςτε να παραμείνουν μόνο οι γενικζσ οδθγίεσ εφαρμογισ.
ΔΛΡ 18 - Ζςοδα
Φο ΥΔΝΣ πρόςκεςε οδθγίεσ (οι οποίεσ ςυνοδεφουν το πρότυπο) προκειμζνου να κακορίςει εάν μια
εταιρεία ενεργεί ωσ κατ’ ουςία ςυμβαλλόμενοσ ι ωσ αντιπρόςωποσ.
ΔΛΡ 36 - Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2010
Ξε τθν τροποποίθςθ διευκρινίηεται ότι θ μεγαλφτερθ μονάδα που επιτρζπεται να κατανεμθκεί θ
υπεραξία, θ οποία αποκτικθκε ςε μια ςυνζνωςθ επιχειριςεων, είναι ο λειτουργικόσ τομζασ όπωσ ορίηεται
ςτο ΔΣΧΑ 8 πριν εφαρμοςτοφν οι κανόνεσ ςυγκζντρωςθσ για ςκοποφσ δθμοςίευςθσ.
ΔΛΡ 38 - Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2009
Διευκρινίηεται ότι οι μζκοδοι αποτίμθςθσ που παρουςιάηονται προκειμζνου για τον κακοριςμό τθσ
εφλογθσ αξίασ ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου το οποίο αποκτάται ςε μια ςυνζνωςθ επιχειριςεων και
το οποίο δεν διαπραγματεφεται ςε ενεργό αγορά είναι μόνο παραδείγματα και δεν είναι περιοριςτικζσ
αναφορικά με τθ μζκοδο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί.
ΔΛΡ 39 - Χρθματοοικονομικά μζςα: αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2010
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι:
Φο δικαίωμα προπλθρωμισ κεωρείται ςτενά ςυνδεδεμζνο με το κφριο ςυμβόλαιο όταν θ τιμι
εξάςκθςθσ ενόσ δικαιϊματοσ προπλθρωμισ αποηθμιϊνει τον δανειηόμενο μζχρι κατά προςζγγιςθ
τθν παροφςα αξία του χαμζνου τόκου για το υπόλοιπο διάςτθμα του κφριου ςυμβολαίου.
Θ εξαίρεςθ ςχετικά με ςυμβόλαια μεταξφ ενόσ αγοραςτι και ενόσ πωλθτι ςε μια ςυνζνωςθ επιχειριςεων για τθν αγορά ι πϊλθςθ του αποκτϊμενου ςε μελλοντικι θμερομθνία, εφαρμόηεται μόνο ςε δεςμευτικά ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ, και όχι ςε ςυμβόλαια παραγϊγων όπου περαιτζρω ενζργειεσ από οποιαδιποτε πλευρά πρζπει να λθφκοφν.
(εφαρμόηεται για όλα τα ςυμβόλαια που δεν ζχουν λιξει για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν
ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2010)
Μζρδθ και ηθμίεσ ςε αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν μιασ μελλοντικισ ςυναλλαγισ θ οποία τελικϊσ καταλιγει ςτθν αναγνϊριςθ ενόσ χρθματοοικονομικοφ μζςου ι ςε αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν
ροϊν ιδθ αναγνωριςμζνων χρθματοοικονομικϊν μζςων πρζπει να επαναταξινομοφνται ςτθν περίοδο όπου οι αντιςτακμιςμζνεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ επθρεάηουν το κζρδοσ ι τθ ηθμιά.
(εφαρμόηεται για όλα τα ςυμβόλαια που δεν ζχουν λιξει για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν
τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2010)
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Διερμθνεία 9 - Επανεκτίμθςθ των ενςϊματων παραγϊγων
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2009
Φο ΥΔΝΣ τροποποίθςε το πεδίο εφαρμογισ τθσ διερμθνείασ 9 προκειμζνου να διευκρινίςει ότι δεν
εφαρμόηεται ςε πικανζσ επανεκτιμιςεισ, κατά τθν θμερομθνία εξαγοράσ, των ενςωματωμζνων παραγϊγων ςε ςυμβόλαια που αποκτϊνται κατά τθ ςυνζνωςθ επιχειριςεων μεταξφ εταιρειϊν ι επιχειριςεων
υπό κοινό ζλεγχο ι ςχθματιςμό μιασ κοινοπραξίασ.
Επίςθσ, το IASB ζχει εκδϊςει τα παρακάτω πρότυπα των οποίων θ εφαρμογι ξεκινάει μετά τθν 1θ
Ιανουαρίου 2011, τα οποία όμωσ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και δεν ζχουν
εφαρμοςτεί νωρίτερα από τθν Εταιρεία.
ΔΡΧΑ 9 - Χρθματοοικονομικά μζςα
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013
Φο νζο πρότυπο που εκδόκθκε από το Υυμβοφλιο των Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων ςτα πλαίςια
τθσ πρϊτθσ φάςθσ του ζργου για τθν ανακεϊρθςθ του ΔΝΣ 39 και κατά τον τρόπο αυτό, ςτθν πρϊτθ αυτι
φάςθ, ζχει ωσ πεδίο εφαρμογισ τθν ταξινόμθςθ και αποτίμθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του
ενεργθτικοφ. Υφμφωνα με το νζο πρότυπο, τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ πρζπει, κατά
τθν αρχικι αναγνϊριςθ, να ταξινομοφνται ςε δφο μόνο κατθγορίεσ, ςε εκείνθ ςτθν οποία θ αποτίμθςθ γίνεται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ και ςε εκείνθ ςτθν οποία θ αποτίμθςθ γίνεται ςτθν εφλογθ αξία. Φα κριτιρια τα οποία πρζπει να ςυνυπολογιςτοφν προκειμζνου να αποφαςιςτεί θ αρχικι κατθγοριοποίθςθ των
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ είναι τα ακόλουκα:
i. Φο επιχειρθςιακό μοντζλο (business model) το οποίο χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ για τθ διαχείριςθ των μζςων αυτϊν.
ii. Φα χαρακτθριςτικά των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν των μζςων.
Επιπρόςκετα, το ΔΣΧΑ 9 επιτρζπει, κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, οι επενδφςεισ ςε ςυμμετοχικοφσ
τίτλουσ να ταξινομθκοφν ςε κατθγορία αποτίμθςθσ ςτθν εφλογθ αξία μζςω των λοιπϊν αποτελεςμάτων τα
οποία καταχωροφνται απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ. Σροκειμζνου να ςυμβεί αυτό, θ επζνδυςθ αυτι δεν
πρζπει να διακρατείται για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Επίςθσ, όςον αφορά ςτα ενςωματωμζνα παράγωγα, ςτισ
περιπτϊςεισ που το κφριο ςυμβόλαιο εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΣΧΑ 9, το ενςωματωμζνο παράγωγο δεν πρζπει να διαχωρίηεται, ο δε λογιςτικόσ χειριςμόσ του υβριδικοφ ςυμβολαίου πρζπει να βαςιςτεί
ςε όςα αναφζρκθκαν ανωτζρω αναφορικά με τθν ταξινόμθςθ των χρθματοοικονομικϊν μζςων.
Επίςθσ, το IASB εξζδωςε τισ ανακεωρθμζνεσ απαιτιςεισ του αναφορικά με τθν ταξινόμθςθ και τθν
αποτίμθςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων. Υφμφωνα με τισ νζεσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ ενςωματϊκθκαν ςτο κείμενο του ΔΣΧΑ 9, ςτθν περίπτωςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων που μία εταιρεία επιλζγει κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ να αποτιμιςει ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων, θ
μεταβολι τθσ εφλογθσ αξίασ πρζπει να καταχωρείται ςτα αποτελζςματα, με εξαίρεςθ το ποςό τθσ μεταβολισ που αποδίδεται ςτον πιςτωτικό κίνδυνο του εκδότθ, το οποίο πρζπει να καταχωρείται απευκείασ ςτθν
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κακαρι κζςθ. Ρ μιλοσ εξετάηει τισ επιπτϊςεισ που κα ζχει θ υιοκζτθςθ του εν λόγω προτφπου ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ.
ΔΛΡ 12 - Αναβαλλόμενθ φορολογία: ανάκτθςθ υποκείμενων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2012
Φο Υυμβοφλιο των Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων εξζδωςε τροποποίθςθ ςτο IAS 12 αναφορικά με
τον τρόπο με τον οποίο πρζπει να υπολογίηεται θ αναβαλλόμενθ φορολογία ςτισ περιπτϊςεισ που αφενόσ
δεν είναι ςαφζσ με ποιο τρόπο θ εταιρεία πρόκειται να ανακτιςει τθν αξία ενόσ παγίου και αφετζρου ο
τρόποσ ανάκτθςθσ τθσ αξίασ του παγίου επθρεάηει τον προςδιοριςμό τθσ φορολογικισ βάςθσ και του φορολογικοφ ςυντελεςτι. Υτο ανακεωρθμζνο κείμενο του IAS 12, διευκρινίηεται πωσ ςτισ περιπτϊςεισ που
ζνα ςτοιχείο του ενεργθτικοφ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία «Επενδφςεισ ςε ακίνθτα» και αποτιμάται ςτθν
εφλογθ αξία ι κατατάςςεται ςτθν κατθγορία «Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια» και αποτιμάται
μζςω τθσ μεκόδου αναπροςαρμογισ μπορεί να γίνει θ εφλογθ υπόκεςθ ότι θ λογιςτικι του αξία κα ανακτθκεί μζςω τθσ πϊλθςισ του και κατά ςυνζπεια για τον υπολογιςμό τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ
πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ο αντίςτοιχοσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ και θ αντίςτοιχθ φορολογικι βάςθ.
Ωςτόςο, ειδικότερα για τισ περιπτϊςεισ των επενδφςεων ςε ακίνθτα, το ανακεωρθμζνο πρότυπο διευκρινίηει πωσ θ ανωτζρω εφλογθ υπόκεςθ αναιρείται ςτθν περίπτωςθ που το πάγιο είναι αποςβζςιμο και εντάςςεται ςε ζνα επιχειρθματικό μοντζλο ςφμφωνα με το οποίο ςτόχοσ τθσ εταιρείασ είναι να καταναλϊςει ουςιωδϊσ όλα τα οικονομικά οφζλθ που απορρζουν από αυτό και όχι να ανακτιςει τθν αξία του μζςω
τθσ πϊλθςισ του. Ρ μιλοσ εξετάηει τισ πικανζσ επιπτϊςεισ τθσ ανωτζρω τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ
του καταςτάςεισ.
Τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 24 - Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2011
Θ ανακεϊρθςθ αυτι αναφζρεται ςτθν εκτίμθςθ που απαιτείται προκειμζνου να προςδιοριςτεί εάν
το δθμόςιο και εταιρείεσ οι οποίεσ είναι γνωςτό ότι ελζγχονται από το δθμόςιο μποροφν να κεωρθκοφν ωσ
ζνασ και μοναδικόσ πελάτθσ. Σροκειμζνου γι’ αυτόν τον προςδιοριςμό, θ εταιρεία κα πρζπει να αναλογιςτεί το βακμό ςτον οποίο υπάρχει οικονομικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ αυτϊν των εταιρειϊν. Θ τροποποίθςθ ζχει αναδρομικι ιςχφ ενϊ επιτρζπεται νωρίτερθ εφαρμογι τθσ. Ρ μιλοσ εξετάηει τισ επιπτϊςεισ που
κα ζχει θ υιοκζτθςθ τθσ εν λόγω τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ.
Τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 32 - Ταξινόμθςθ των εκδόςεων δικαιωμάτων
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Φεβρουαρίου 2010
Θ τροποποίθςθ αυτι αναφζρεται ςτθν ζκδοςθ δικαιωμάτων προαίρεςθσ ζναντι ενόσ κακοριςμζνου
ποςοφ ςε ξζνο νόμιςμα, τα οποία δικαιϊματα αντιμετωπίηονταν από το υφιςτάμενο πρότυπο ωσ παράγωγα. Βάςει τθσ τροποποίθςθσ αυτισ, ςε περίπτωςθ που τα δικαιϊματα αυτά εκδίδονται αναλογικά ςτουσ
μετόχουσ μιασ εταιρείασ, οι οποίοι κατζχουν ίδιασ κατθγορίασ ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ τθσ εταιρείασ, για
ζνα κακοριςμζνο ποςό ςε ξζνο νόμιςμα, κα πρζπει να ταξινομοφνται ωσ ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ ανεξάρτθτα από το νόμιςμα ςτο οποίο ζχει οριςτεί θ τιμι εξάςκθςθσ του δικαιϊματοσ. Θ εν λόγω τροποποίθςθ δεν αναμζνεται να επθρεάςει τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ρμίλου.
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Τροποποίθςθ ςτο ΔΡΧΑ 7 - Γνωςτοποιιςεισ - Μεταβιβάςεισ Χρθματοοικονομικϊν Στοιχείων
του Ενεργθτικοφ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2011
Φο IASB εξζδωςε τθν τροποποίθςθ του ΔΣΧΑ 7 αναφορικά με τισ γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται
για τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που μεταβιβάηονται. Ξε τθν ανωτζρω τροποποίθςθ
ανακεωροφνται οι υφιςτάμενεσ γνωςτοποιιςεισ ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ διαφάνεια όςον
αφορά ςτισ ςυναλλαγζσ μεταβίβαςθσ και κυρίωσ ςτισ τιτλοποιιςεισ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων
του ενεργθτικοφ. Ρ μιλοσ εξετάηει τισ πικανζσ επιπτϊςεισ τθσ ανωτζρω τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ
του καταςτάςεισ.
Διερμθνεία 19 - Διακανονιςμόσ υποχρεϊςεων με ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2010
Θ διερμθνεία αυτι διευκρινίηει το λογιςτικό χειριςμό που ακολουκείται ςε περιπτϊςεισ επαναδιαπραγμάτευςθσ των όρων μιασ υποχρζωςθ μεταξφ εταιρείασ και πιςτωτι όπου ο πιςτωτισ αποδζχεται μετοχζσ τθσ εταιρείασ ι άλλα ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ τθσ εταιρείασ προκειμζνου για το μερικό ι ολικό διακανονιςμό τθσ υποχρζωςθσ. Ξε τθν διερμθνεία αυτι αποςαφθνίηεται το γεγονόσ ότι αυτά τα ςτοιχεία τθσ
κακαρισ κζςθσ αποτελοφν το τίμθμα που πλθρϊνεται βάςει του ΔΝΣ 39, παρ. 41 και ςυνεπϊσ θ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ αποαναγνωρίηεται και τα ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ που εκδίδονται αντιμετωπίηονται ωσ το πλθρωτζο τίμθμα προκειμζνου για τθν εξάλειψθ τθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ. Θ ΕΕ
δεν ζχει ακόμα υιοκετιςει τθ διερμθνεία αυτι. Θ διερμθνεία αυτι δεν ζχει εφαρμογι ςτον μιλο.
Τροποποίθςθ ςτθ Διερμθνεία 14 - Ρεριπτϊςεισ προπλθρωμϊν όταν υπάρχουν υποχρεϊςεισ
ελάχιςτων ειςφορϊν
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2011
Υκοπόσ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ είναι να επιτρζψει ςτισ εταιρείεσ να αναγνωρίςουν οριςμζνεσ εκελοντικζσ προκαταβολζσ για ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ υποχρεϊςεισ ωσ περιουςιακά ςτοιχεία. Θ τροποποίθςθ
ζχει αναδρομικι ιςχφ ενϊ επιτρζπεται νωρίτερθ εφαρμογι τθσ. Θ διερμθνεία αυτι δεν ζχει εφαρμογι
ςτον μιλο.

Φζλοσ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ των ετθςίων βελτιϊςεων των Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων, το Υυμβοφλιο εξζδωςε, το Ξάιο του 2010, τροποποιιςεισ ςε επιμζρουσ πρότυπα. Θ πλειοψθφία αυτϊν ιςχφει για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2011.
Τροποποιιςεισ ςτο ΔΡXA 3 - Συνενϊςεισ επιχειριςεων
Ρι τροποποιιςεισ παρζχουν επιπρόςκετεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με:
-

ςυμφωνίεσ ενδεχόμενου τιμιματοσ που προκφπτουν από ςυνενϊςεισ επιχειριςεων με θμερομθνίεσ απόκτθςθσ που προθγοφνται τθσ εφαρμογισ του ΔΣΧΑ 3 (2008)

-

τθν επιμζτρθςθ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ

-

τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των ςυναλλαγϊν πλθρωμισ που βαςίηονται ςε αξίεσ μετοχϊν και
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αποτελοφν μζροσ μιασ επιχειρθματικισ ςυνζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβραβεφςεων
που βαςίηονται ςε αξίεσ μετοχϊν και που δεν αντικαταςτάκθκαν ι εκοφςια αντικαταςτάκθκαν.
Τροποποιιςεισ ςτο ΔΡΧΑ 7 - «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ»
Ρι τροποποιιςεισ περιλαμβάνουν πολλαπλζσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ γνωςτοποιιςεισ των χρθματοοικονομικϊν μζςων.
Τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 1 - Ραρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι οικονομικζσ οντότθτεσ μποροφν να παρουςιάηουν τθν ανάλυςθ
των ςυςτατικϊν ςτοιχείων των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων είτε ςτθν κατάςταςθ μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων είτε ςτισ ςθμειϊςεισ.
Τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΡ 27 - Ενοποιθμζνεσ και ιδιαίτερεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι τροποποιιςεισ των ΔΝΣ 21, ΔΝΣ 28 και ΔΝΣ 31 που απορρζουν
από τθν ανακεϊρθςθ του ΔΝΣ 27 (2008) πρζπει να εφαρμόηονται μελλοντικά.
Τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΡ 34 - Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά
Θ τροποποίθςθ δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ αρχζσ γνωςτοποίθςθσ που πρζπει να εφαρμόηονται
ςε ςχζςθ με ςθμαντικά γεγονότα και ςυναλλαγζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταβολϊν αναφορικά με
επιμετριςεισ ςτθν εφλογθ αξία, κακϊσ και ςτθν ανάγκθ επικαιροποίθςθσ των ςχετικϊν πλθροφοριϊν από
τθν πιο πρόςφατθ ετιςια ζκκεςθ.
Τροποποίθςθ ςτθ Διερμθνεία 13 - Ρρογράμματα πιςτότθτασ πελατϊν
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τθν ζννοια του όρου «εφλογθ αξία» ςτο πλαίςιο τθσ επιβράβευςθσ των
προγραμμάτων πιςτότθτασ πελατϊν.

3. Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ
Ρι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν κατά τθ ςφνταξθ των ςυνθμμζνων ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2010 δεν ζχουν διαφοροποιθκεί ςε ςχζςθ με αυτζσ τθσ προθγοφμενθσ
χριςθσ και ζχουν ωσ ακολοφκωσ:
(i)

Βάςθ ενοποίθςθσ

Ρι ςυνθμμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ
Ξθτρικισ Εταιρείασ κακϊσ και όλων των κυγατρικϊν εταιρειϊν ςτισ οποίεσ θ ANEK ζχει τθ δυνατότθτα
άςκθςθσ ελζγχου. Ρ ζλεγχοσ υφίςταται όταν θ ANEK μζςω άμεςθσ ι ζμμεςθσ κατοχισ ποςοςτϊν επί των
κεφαλαίων διατθρεί τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου ι ζχει τθ δφναμθ άςκθςθσ ελζγχου ςτα
διοικθτικά ςυμβοφλια των κυγατρικϊν. Ρι κυγατρικζσ ενοποιοφνται από τθν θμερομθνία που ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ μεταφζρεται ςτθ Ξθτρικι και παφουν να ενοποιοφνται από τθν θμζρα κατά τθν οποία ο ζλεγχοσ παφει να υφίςταται. Θ λογιςτικι μζκοδοσ εξαγοράσ χρθςιμοποιείται για τθν ενςωμάτωςθ των εξαγοραηόμενων κυγατρικϊν. Φο κόςτοσ μιασ εξαγοράσ υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα των εφλογων αξιϊν κατά
τθν θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ κυγατρικισ, των μετοχϊν που εκδίδο-
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νται και των υποχρεϊςεων που υφίςτανται πλζον οποιουδιποτε κόςτουσ ςχετικό με τθν εξαγορά. Φα αποκτϊμενα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και οι υποχρεϊςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ, ανεξάρτθτα του φψουσ του ποςοςτοφ τθσ μειοψθφίασ. Θ διαφορά μεταξφ του κόςτουσ εξαγοράσ και τθσ εφλογθσ
αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν και των υποχρεϊςεων που αναλιφκθκαν καταχωρείται ωσ υπεραξία. Αν το κόςτοσ εξαγοράσ είναι μικρότερο από τθν εφλογθ αξία, τότε θ αρνθτικι υπεραξία που προκφπτει αναγνωρίηεται άμεςα ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Θ υπεραξία που προκφπτει από
τθν απόκτθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και κοινοπραξιϊν εμφανίηεται ςτισ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και
δεν αποςβζνεται, αλλά υπόκειται ςε ζλεγχο απομείωςθσ ςε ετιςια βάςθ. Υε ενδεχόμενθ πϊλθςθ ςυμμετοχϊν για τον υπολογιςμό των κερδϊν / (ηθμιϊν) λαμβάνεται υπόψθ θ τυχόν υπεραξία. λεσ οι ενδοεταιρικζσ ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα ζχουν απαλειφκεί ςτισ ςυνθμμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. που απαιτικθκε, οι λογιςτικζσ αρχζσ των κυγατρικϊν ζχουν τροποποιθκεί ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ ςυνζπεια με τισ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν από τον μιλο. Επίςθσ, όλεσ οι κυγατρικζσ ςυντάςςουν τισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ για τθν ίδια περίοδο και τθν ίδια θμερομθνία με τθ Ξθτρικι.
(ii)

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ

Ρι ςυμμετοχζσ τθσ Ξθτρικισ Εταιρείασ ςτισ κυγατρικζσ τθσ ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ τυχόν ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ. Φα δικαιϊματα μειοψθφίασ
αντιπροςωπεφουν το ποςοςτό των κερδϊν / (ηθμιϊν) και των ιδίων κεφαλαίων που δεν αναλογοφν ςτον
μιλο και παρουςιάηονται διακριτά ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Υε περίπτωςθ εξαγοράσ
δικαιωμάτων μειοψθφίασ από τθν Εταιρεία θ διαφορά μεταξφ του τιμιματοσ εξαγοράσ και τθσ λογιςτικισ
αξίασ των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ που εξαγοράηεται αναγνωρίηεται ωσ υπεραξία.
(iii)

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ

Ρι ςυμμετοχζσ τθσ ΑΟΕΜ ςε άλλεσ εταιρείεσ ςτισ οποίεσ αςκεί ουςιϊδθ επιρροι και δεν είναι κυγατρικζσ ι
κοινοπραξίεσ, απεικονίηονται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ και αρχικά καταχωροφνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ, εμπεριζχοντασ τυχόν υπεραξία που αναγνωρίηεται κατά τθν εξαγορά. Υφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ, τα κζρδθ / (ηθμιζσ) που προκφπτουν μετά τθν εξαγορά αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, ενϊ ποςά που καταχωροφνται απ’ ευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ τθσ ςυγγενοφσ, αναγνωρίηονται
απ’ ευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια του Ρμίλου. Ρι ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ ενδεχόμενεσ ηθμιζσ απομείωςθσ. Για τισ ςυμμετοχζσ όπου υπάρχουν ενδείξεισ μόνιμθσ μείωςθσ τθσ αξίασ τουσ, προςδιορίηεται θ ανακτιςιμθ αξία τουσ και θ
τυχόν ηθμιά απομείωςθσ καταχωρείται ςτα αποτελζςματα χριςθσ.
(iv)

Νόμιςμα λειτουργίασ και παρουςίαςθσ και μετατροπι ξζνων νομιςμάτων

Φο νόμιςμα λειτουργίασ και παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ ANEK και των κυγατρικϊν
τθσ είναι το ευρϊ. Ρι ςυναλλαγζσ ςε άλλα νομίςματα μετατρζπονται ςε ευρϊ χρθςιμοποιϊντασ τισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ που είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία των ςυναλλαγϊν αυτϊν. Ματά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, τα νομιςματικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ που
είναι εκφραςμζνα ςε άλλα νομίςματα προςαρμόηονται ϊςτε να αντανακλοφν τισ τρζχουςεσ ςυναλλαγμα-
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τικζσ ιςοτιμίεσ. Φα κζρδθ και οι ηθμιζσ που προκφπτουν από ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου, αλλά και από τθν αποτίμθςθ ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ των νομιςματικϊν ςτοιχείων ςε ξζνα
νομίςματα, καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, εξαιρουμζνων τυχόν ςυναλλαγϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν που απεικονίηονται ςτα ίδια κεφάλαια, μζςα ςτο
κονδφλι «ςυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα».
(v)

Αναγνϊριςθ εςόδων

Φα ζςοδα αναγνωρίηονται ςτο βακμό που είναι πικανό ότι τα οικονομικά οφζλθ κα ειςρεφςουν ςτον μιλο, τα ςχετικά ποςά μποροφν να μετρθκοφν αξιόπιςτα και περιλαμβάνουν τθν αξία πϊλθςθσ των αγακϊν
και υπθρεςιϊν απαλλαγμζνθ από το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, επιςτροφζσ, εκπτϊςεισ και αφοφ διενεργθκοφν οι απαλοιφζσ των ενδοεταιρικϊν εςόδων. Φα παρακάτω ςυγκεκριμζνα κριτιρια αναγνϊριςθσ κα
πρζπει, επίςθσ, να ικανοποιοφνται κατά τθν αναγνϊριςθ του εςόδου:
Ζςοδα από ναφλουσ (ειςιτήρια ή ναυλώςεισ πλοίων)
Φα ζςοδα από τα ειςιτιρια αναγνωρίηονται ςτθ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία οι επιβάτεσ / οχιματα
πραγματοποιοφν το ταξίδι (ταξιδεφςαντα ειςιτιρια). Φα ζςοδα από τισ ναυλϊςεισ πλοίων αναγνωρίηονται
με βάςθ τθν αρχι του δεδουλευμζνου, ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ. Ρι κρατικζσ επιδοτιςεισ άγονων γραμμϊν αναγνωρίηονται κατά τθν περίοδο που αφοροφν και περιλαμβάνονται
ςτον «κφκλο εργαςιϊν».
Ζςοδα από πωλήςεισ αγαθών και παροχή υπηρεςιών επί των πλοίων
Φα ζςοδα από τθν πϊλθςθ αγακϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν επί των πλοίων αναγνωρίηονται κατά τθ
ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ ι τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ όπου και εκδίδονται οι ςχετικζσ αποδείξεισ.
Ζςοδα από πωλήςεισ αγαθών και παροχή υπηρεςιών μη ναυτιλιακών εταιρειών
Φα ζςοδα από τθν πϊλθςθ αγακϊν αναγνωρίηονται κατά τθ ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ και λογιςτικοποιοφνται με
τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν τιμολογίων. Φα ζςοδα από τθν παροχι υπθρεςιϊν λογίηονται κατά τθν περίοδο
που παρζχονται οι υπθρεςίεσ.
Σόκοι
Φα ζςοδα τόκων αναγνωρίηονται με βάςθ τθ λογιςτικι αρχι του δεδουλευμζνου.
Μερίςματα
Φα μερίςματα αναγνωρίηονται ωσ ζςοδα όταν κεμελιϊνεται το δικαίωμα είςπραξισ τουσ.
(vi)

Ράγια περιουςιακά ςτοιχεία και αποςβζςεισ / Επενδφςεισ ςε ακίνθτα

Φα πλοία, τα κτίρια, τα ζπιπλα και ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ, αποτιμϊνται ςτο ιςτορικό (ι τεκμαρτό) κόςτοσ
προςαυξθμζνα με μεταγενζςτερεσ προςκικεσ και μειωμζνα με τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν ηθμιζσ απομείωςισ τουσ. Ωσ ιςτορικό κόςτοσ των κτιρίων, από τθν θμερομθνία μετάβαςθσ ςτα
ΔΣΧΣ (01.01.2004) και μετά, ελιφκθ το τεκμαρτό κόςτοσ ςφμφωνα με το ΔΣΧΣ 1.
Φα οικόπεδα αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ όπωσ αυτι προςδιορίηεται από μελζτθ ανεξάρτθτου
εκτιμθτι και οι διαφορζσ αναπροςαρμογισ, όταν είναι κετικζσ καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ ωσ
αποκεματικό αναπροςαρμογισ ακινιτων (κακαρό από το ςχετικό αναβαλλόμενο φόρο). Αν από τθν
αποτίμθςθ προκφψει απομείωςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ, τότε αυτι αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο ςτα αποτε-
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λζςματα, εκτόσ αν θ μείωςθ αυτι αναςτρζφει προθγοφμενθ αφξθςθ που υπιρχε ςτο «αποκεματικό
αναπροςαρμογισ».
Αναφορικά με τα πλοία θ διοίκθςθ του Ρμίλου προζβθ ςε εκτίμθςθ τθσ ςχετικισ ωφζλιμθσ διάρκειασ
ηωισ θ οποία προςδιορίςτθκε ςε 35 ζτθ από το ζτοσ κακζλκυςθσ κάκε πλοίου. Θεωρείται ότι δεν υφίςτανται ςυςτατικά μζρθ με διαφορετικι ωφζλιμθ ηωι εκτόσ από μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με προςκικεσ και βελτιϊςεισ των πλοίων οι οποίεσ διαχωρίηονται και αποςβζνονται τμθματικά και
ιςόποςα μζςα ςε μία πενταετία. Ρι υπολειμματικζσ αξίεσ των πλοίων ορίηονται αρχικά ςε ποςοςτό 20%
επί του κόςτουσ κτιςθσ, αλλά επανεξετάηονται ετθςίωσ (λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τρζχουςεσ τιμζσ αυτϊν, όπωσ προκφπτουν από εκτιμιςεισ ανεξάρτθτων οίκων) με ςκοπό τθν αρτιότερθ προςζγγιςθ τθσ αξίασ τουσ ςτο τζλοσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ και αναπροςαρμόηονται όπου χρειαςτεί.
Ρι επιςκευζσ και ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ χριςθσ κατά τθν οποία πραγματοποιοφνται. Υθμαντικζσ βελτιϊςεισ κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των αντίςτοιχων παγίων εφόςον αυτζσ
προςαυξάνουν τθν ωφζλιμθ ηωι, αυξάνουν τθν παραγωγικι τουσ δυναμικότθτα ι μειϊνουν το κόςτοσ
λειτουργίασ τουσ.
Φο κόςτοσ και οι ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ ενόσ παγίου διαγράφονται κατά τθν πϊλθςθ ι τθν απόςυρςι
του ι όταν δεν αναμζνονται περαιτζρω οικονομικά οφζλθ από τθ ςυνεχιηόμενθ χριςθ του. Φα κζρδθ ι
οι ηθμιζσ που προκφπτουν από τθ διάκεςθ ενόσ παγίου περιλαμβάνονται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ κατά τθν οποία απομακρφνεται το ςχετικό πάγιο.
Υτα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία του Ρμίλου περιλαμβάνονται εξολοκλιρου λογιςμικά προγράμματα
Θ/Χ τα οποία αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν ηθμιζσ
απομείωςθσ.
Ρι αποςβζςεισ υπολογίηονται βάςει τθσ ςτακερισ μεκόδου με ςυντελεςτζσ οι οποίοι αντανακλοφν τθν
ωφζλιμθ ηωι των ςχετικϊν παγίων ωσ εξισ:
Κατθγορία παγίου
Σλοία
Μτίρια
Βιομθχανοςτάςια
Ξθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ
Νοιπά μεταφορικά μζςα
Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ
Νογιςμικά προγράμματα Θ/Χ

Ωφζλιμθ ηωι
35 ζτθ
20 - 50 ζτθ
66 ζτθ
8 ζτθ
5 - 9 ζτθ
5 - 6 ζτθ
3 - 6 ζτθ

Θ ωφζλιμθ ηωι και οι υπολειμματικζσ αξίεσ των κτιρίων αναπροςαρμόηονται όποτε κρικεί αναγκαίο και
αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι ςχετικζσ αποτιμιςεισ του ανεξάρτθτου εκτιμθτι.
Φα επενδυτικά ακίνθτα προορίηονται για τθ δθμιουργία εςόδου από ενοίκια ι κζρδουσ από τθ μεταπϊλθςι τουσ και αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν ηθμιζσ απομείωςθσ.
(vii)

Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων (εκτόσ υπεραξίασ)

Ρι λογιςτικζσ αξίεσ των μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων ελζγχονται ετθςίωσ για ςκοποφσ
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απομείωςθσ όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ υποδθλϊνουν ότι θ λογιςτικι τουσ αξία μπορεί να
μθν είναι ανακτιςιμθ. ταν θ λογιςτικι αξία κάποιου περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει το ανακτιςιμο
ποςό του, θ αντίςτοιχθ ηθμία απομείωςισ του καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, εκτόσ αν
υφίςταται πιςτωτικό υπόλοιπο ςτο αποκεματικό αναπροςαρμογισ για το ίδιο πάγιο. Θ ανακτιςιμθ αξία
προςδιορίηεται ωσ θ μεγαλφτερθ αξία μεταξφ τθσ κακαρισ τιμισ πϊλθςθσ και τθσ αξίασ χριςθσ. Μακαρι
τιμι πϊλθςθσ είναι το ποςό που μπορεί να λθφκεί από τθν πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτα
πλαίςια μιασ αμφοτεροβαροφσ ςυναλλαγισ ςτθν οποία τα μζρθ ζχουν πλιρθ γνϊςθ και προςχωροφν οικειοκελϊσ, μετά τθν αφαίρεςθ κάκε πρόςκετου άμεςου κόςτουσ διάκεςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου,
ενϊ αξία χριςθσ είναι θ κακαρι παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν από τθ ςυνεχι χριςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και από τθν πρόςοδο
που αναμζνεται να προκφψει από τθ διάκεςι του ςτο τζλοσ τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. Για τουσ
ςκοποφσ προςδιοριςμοφ τθσ απομείωςθσ, τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ομαδοποιοφνται ςτο χαμθλότερο
επίπεδο για το οποίο οι ταμειακζσ ροζσ δφναται να αναγνωριςτοφν ξεχωριςτά. Ειδικότερα, ο ζλεγχοσ απομείωςθσ (impairment test) των λογιςτικϊν αξιϊν των ςθμαντικότερων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Ξθτρικισ και του Ρμίλου περιλαμβάνει τα εξισ:
α) Πλοία: με βάςθ εκτιμιςεισ ανεξάρτθτων οίκων εμπειρογνωμόνων προςδιορίηεται θ τρζχουςα αξία κάκε
πλοίου κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ (ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ) και ςυγκρίνεται με τθν αντίςτοιχθ
λογιςτικι. που διαπιςτωκεί ότι θ τελευταία υπερβαίνει τθν τρζχουςα αξία του πλοίου, προςδιορίηεται θ
αξία χριςθσ (value in use) μονάδασ ταμειακϊν ροϊν με ςκοπό να διαπιςτωκεί αν ςυντρζχει λόγοσ απομείωςθσ.
β) υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ: για τισ ςυμμετοχζσ τθσ Ξθτρικισ λαμβάνεται υπόψθ θ κακαρι τουσ κζςθ,
κακϊσ και τυχόν υπεραξίεσ που δεν εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των κυγατρικϊν.
(viii) Αποκζματα
Φα αποκζματα αποτιμϊνται ςτθ χαμθλότερθ τιμι μεταξφ κόςτουσ κτιςθσ και κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ
αξίασ. Θ τιμι κόςτουσ ςτθν οποία περιλαμβάνεται θ αξία κτιςθσ προςαυξθμζνθ με τισ λοιπζσ δαπάνεσ αγορϊν προςδιορίηεται με τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου του μζςου ςτακμικοφ κόςτουσ. Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία των εμπορευμάτων και προϊόντων είναι θ εκτιμϊμενθ τιμι πϊλθςθσ ςτθν κανονικι ροι
λειτουργίασ μείον τα εκτιμϊμενα αναγκαία κόςτθ για τθν πϊλθςι τουσ. Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία
των καυςίμων, λιπαντικϊν και υλικϊν επί των πλοίων, κακϊσ και των πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν των
εμποροβιομθχανικϊν κυγατρικϊν εταιρειϊν είναι το κόςτοσ αντικατάςταςισ τουσ. Σροβλζψεισ για βραδζωσ κινοφμενα ι απαξιωμζνα αποκζματα ςχθματίηονται εφόςον κρίνεται απαραίτθτο.
(ix)

Λογαριαςμοί ειςπρακτζοι

Ρι λογαριαςμοί απαιτιςεων εμφανίηονται ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία, μετά από προβλζψεισ για τυχόν μθ
ειςπρακτζα υπόλοιπα. λεσ οι απαιτιςεισ του Ρμίλου είναι βραχυπρόκεςμεσ (ειςπρακτζεσ ςε περίοδο
μικρότερθ του ενόσ ζτουσ) και, ωσ εκ τοφτου, δεν απαιτείται προεξόφλθςθ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. Υε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ όλεσ οι κακυςτερθμζνεσ ι επιςφαλείσ απαιτιςεισ εκτιμϊνται
για να προςδιοριςτεί θ αναγκαιότθτα ι μθ ςχθματιςμοφ πρόβλεψθσ για απομείωςθ των ςυγκεκριμζνων
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απαιτιςεων. Μάκε οριςτικά ανεπίδεκτο είςπραξθσ υπόλοιπο διαγράφεται με αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Φο ποςό τθσ πρόβλεψθσ καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςτα «άλλα ζξοδα».
(x)

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

Ρ μιλοσ κεωρεί τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ και άλλεσ υψθλισ ρευςτότθτασ επενδφςεισ με αρχικι λιξθ
μικρότερθ των τριϊν μθνϊν ωσ χρθματικά διακζςιμα. Tα χρθματικά διακζςιμα αποτελοφνται από μετρθτά, κατακζςεισ όψεωσ ςε τράπεηεσ, κακϊσ και τραπεηικζσ υπεραναλιψεισ οι οποίεσ απεικονίηονται ςτισ
βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ.
(xi)

Μετοχικό κεφάλαιο

Ρι κοινζσ και προνομιοφχεσ μετοχζσ εμφανίηονται ςτο μετοχικό κεφάλαιο των ιδίων κεφαλαίων το οποίο
απεικονίηει τθν αξία των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ που ζχουν εκδοκεί και είναι ςε κυκλοφορία. Φο ποςό που
ζχει καταβλθκεί πλζον τθσ ονομαςτικισ αξίασ ανά μετοχι καταχωρείται ςτο λογαριαςμό «διαφορά από
ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο» των ιδίων κεφαλαίων. Σρόςκετεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν ζκδοςθ
νζων μετοχϊν καταχωροφνται ςτα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά από το «υπζρ το άρτιο». Ρι ίδιεσ μετοχζσ
αντιπροςωπεφουν μετοχζσ τθσ Ξθτρικισ οι οποίεσ αποκτικθκαν και κατζχονται από τθν ίδια ι κυγατρικζσ
τθσ και εμφανίηονται ςτθν αξία κτιςθσ τουσ αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Ματά τθν αγορά, πϊλθςθ ι
ακφρωςθ των ιδίων μετοχϊν, τα ςχετικά κονδφλια και τα αποτελζςματα τθσ εκάςτοτε πράξθσ ι εκκακάριςθσ αναγνωρίηονται απ’ ευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ.
(xii)

Τραπεηικόσ δανειςμόσ

λεσ οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτο κόςτοσ το οποίο αντανακλά τθν εφλογι τουσ
αξία μειωμζνθ με τα ςχετικά ζξοδα ςφναψθσ του δανείου. Ξετά τθν αρχικι καταχϊρθςθ, αποτιμϊνται ςτο
αναπόςβεςτο κόςτοσ με βάςθ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Φο μζροσ των δανειακϊν υποχρεϊςεων οι οποίεσ είναι πλθρωτζεσ εντόσ των επόμενων δϊδεκα μθνϊν από τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ
εμφανίηονται ωσ βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ.
(xiii) Κόςτοσ δανειςμοφ
Φα κόςτθ δανειςμοφ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο ςτθν περίοδο κατά τθν οποία πραγματοποιοφνται και περιλαμβάνουν τουσ τόκουσ από μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ, κακϊσ και
τθν απόςβεςθ του κόςτουσ λιψθσ των δανείων ανάλογα με τθ διάρκειά τουσ.
(xiv) Ρρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ κατά τθ ςυνταξιοδότθςθ
Ρι υποχρεϊςεισ για αποηθμίωςθ του προςωπικοφ (εκτόσ των πλθρωμάτων των πλοίων) κατά τθ ςυνταξιοδότθςθ, υπολογίηονται ςτθν παροφςα αξία των μελλοντικϊν παροχϊν που κεωροφνται δεδουλευμζνεσ
κατά το τζλοσ τθσ χριςθσ με βάςθ τθν αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ παροχϊν των εργαηομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ εργαςιακισ ηωισ. Ρι ανωτζρω υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με βάςθ οικονομικζσ
και αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που γίνονται από ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ και κακορίηονται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ προβεβλθμζνθσ πιςτοφμενθσ μονάδασ (projected unit credit method). Ρι ςχετικζσ προ-
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βλζψεισ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο κόςτοσ μιςκοδοςίασ ςτισ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων και αποτελοφνται
από τθ παροφςα αξία των παροχϊν που ζγιναν δεδουλευμζνεσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ (περιόδου),
τουσ τόκουσ επί τθσ υποχρζωςθσ παροχϊν, τυχόν κόςτοσ προχπθρεςίασ, τα αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθμίεσ
που αναγνωρίςτθκαν ςτθ χριςθ και όποια άλλα πρόςκετα ςυνταξιοδοτικά κόςτθ. Φα κόςτθ προχπθρεςίασ
αναγνωρίηονται ςε ςτακερι βάςθ πάνω ςτθ μζςθ περίοδο ζωσ ότου τα οφζλθ του προγράμματοσ κατοχυρωκοφν. Ξθ αναγνωριςμζνα αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθμίεσ, ςτθν περίπτωςθ που κατά τθν αρχι τθσ χριςθσ
υπερβαίνουν το 10% των εκτιμϊμενων υποχρεϊςεων για παροχζσ, αναγνωρίηονται με βάςθ τθ μζκοδο του
περικωρίου (corridor approach) ιςόποςα ςτθ μζςθ υπολειπόμενθ περίοδο απαςχόλθςθσ των ενεργϊν υπαλλιλων και περιλαμβάνονται ςτο κακαρό κόςτοσ αποχϊρθςθσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ τθσ χριςθσ. Ρι
υποχρεϊςεισ για τισ ανωτζρω παροχζσ δεν προεξοφλοφνται. Υε ςχζςθ με τα πλθρϊματα των πλοίων, βάςει
τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ αναφζρεται ότι δεν ςωρεφουν δικαιϊματα επί αποηθμιϊςεων αποχϊρθςθσ
λόγω απόλυςθσ ι ςυνταξιοδότθςθσ και κατά ςυνζπεια οι οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν περιλαμβάνουν
ςχετικι πρόβλεψθ.
(xv)

Κρατικά αςφαλιςτικά προγράμματα

Φα πλθρϊματα των πλοίων είναι αςφαλιςμζνα ςτο ΟΑΦ ενϊ το διοικθτικό προςωπικό του Ρμίλου καλφπτεται, κυρίωσ, από τον κφριο κρατικό αςφαλιςτικό φορζα που αφορά ςτον ιδιωτικό τομζα (ΙΜΑ) που χορθγεί ςυνταξιοδοτικζσ και ιατροφαρμακευτικζσ παροχζσ. Μάκε εργαηόμενοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνειςφζρει μζροσ του μθνιαίου μιςκοφ του ςτο ταμείο, ενϊ τμιμα τθσ ςυνολικισ ειςφοράσ καλφπτεται από
τον μιλο. Ματά τθ ςυνταξιοδότθςθ, το ςυνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεφκυνο για τθν καταβολι των ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν ςτουσ εργαηομζνουσ. Ματά ςυνζπεια, ο μιλοσ δεν ζχει καμία νομικι ι τεκμαρτι
υποχρζωςθ για τθν πλθρωμι μελλοντικϊν παροχϊν με βάςθ αυτό το πρόγραμμα.
(xvi) Φόροσ ειςοδιματοσ (τρζχων και αναβαλλόμενοσ)
Υφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί φορολογίασ πλοίων (ν. 27/1975, άρκρο 2), τα κζρδθ από τθν
εκμετάλλευςθ πλοίων απαλλάςςονται του φόρου ειςοδιματοσ. Ξε βάςθ τον ίδιο νόμο τα πλοία υπό ελλθνικι ςθμαία υπόκεινται ςε ειδικό φόρο, βάςει των κόρων τθσ ολικισ χωρθτικότθτάσ τουσ. Ρ φόροσ αυτόσ κεωρείται φόροσ ειςοδιματοσ. Φα κζρδθ από τισ μθ ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ φορολογοφνται ςφμφωνα με τισ γενικζσ διατάξεισ περί φορολογίασ ειςοδιματοσ. Ρ ςυντελεςτισ φόρου για τθ χριςθ 2010
ανζρχεται ςε 24%. Αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ ζχουν υπολογιςκεί είτε επί διαφορϊν λογιςτικϊν
και φορολογικϊν βάςεων των κυγατρικϊν εταιρειϊν που λειτουργοφν ςτο κανονικό κακεςτϊσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ, είτε επί διαφορϊν λογιςτικϊν και φορολογικϊν βάςεων κονδυλίων των ναυτιλιακϊν εταιρειϊν του Ρμίλου οι οποίεσ (διαφορζσ) κατά τθν πραγματοποίθςθ ι τακτοποίθςι τουσ αναμζνεται να επιδράςουν ςτον προςδιοριςμό του φόρου ειςοδιματοσ. Ρ τρζχων και ο αναβαλλόμενοσ φόροσ υπολογίηονται βάςει των οικονομικϊν καταςτάςεων κάκε μιασ εκ των εταιρειϊν που περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ νόμουσ που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα ι άλλα
φορολογικά πλαίςια εντόσ των οποίων λειτουργοφν οι κυγατρικζσ εξωτερικοφ. Θ δαπάνθ για φόρο ειςοδιματοσ περιλαμβάνει τον τρζχοντα φόρο των πλοίων βάςει του ν. 27/1975, το φόρο ειςοδιματοσ των μθ
ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων που προκφπτει βάςει των κερδϊν τθσ κάκε εταιρείασ, τυχόν προβλζψεισ για
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πρόςκετουσ φόρουσ και προςαυξιςεισ για ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ και διαφορζσ από αναβαλλόμενουσ φόρουσ ειςοδιματοσ βάςει των κεςμοκετθμζνων φορολογικϊν ςυντελεςτϊν. Ρ φόροσ ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με ςτοιχεία τα οποία ζχουν αναγνωριςκεί απ’ ευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια καταχωρείται
ςτθν κακαρι κζςθ και όχι ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.
(xvii) Λειτουργικζσ / χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ
Λειτουργικζσ: μιςκϊςεισ όπου ο εκμιςκωτισ διατθρεί όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ τθσ ιδιοκτθςίασ
του παγίου καταχωροφνται ωσ λειτουργικά μιςκϊματα. Ρι πλθρωμζσ των λειτουργικϊν μιςκωμάτων αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςε ςτακερι βάςθ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ.
Χρθματοδοτικζσ: μιςκϊςεισ που αφοροφν ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ για τισ οποίεσ ο μιλοσ διατθρεί
όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ των μιςκωμζνων παγίων. Ρι μιςκϊςεισ αυτζσ κεφαλαιοποιοφνται κατά
τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ τθσ εφλογθσ και τθσ παροφςασ αξίασ των ελάχιςτων
μιςκωμάτων και αποςβζνονται με βάςθ τθν ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ των παγίων.
(xviii) Κρατικζσ επιχορθγιςεισ
Ρι κρατικζσ επιχορθγιςεισ που αφοροφν ςτθν επιδότθςθ ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων,
αναγνωρίηονται ςτθν εφλογι τουσ αξία όταν υπάρχει θ βεβαιότθτα ότι θ επιχοριγθςθ κα ειςπραχκεί και
ότι όλοι οι ςχετικοί όροι λιψθσ τθσ κα τθρθκοφν. Ρι επιχορθγιςεισ αυτζσ καταχωροφνται ςτισ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ωσ ζςοδα επόμενων χριςεων και μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε δόςεισ -βάςει
τθσ αναμενόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ των επιχορθγοφμενων παγίων- αφαιρετικά του κόςτουσ πωλθκζντων.
Ρι επιχορθγιςεισ που αφοροφν ςε δαπάνεσ καταχωροφνται με ςυςτθματικό τρόπο ςτα ζςοδα τθσ περιόδου ςτθν οποία απαιτείται να γίνει θ ςυςχζτιςι τουσ με τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ.
(xix) Ρροβλζψεισ και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ
Σροβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν ο μιλοσ ζχει παροφςεσ νομικζσ ι τεκμαιρόμενεσ υποχρεϊςεισ ωσ αποτζλεςμα προγενζςτερων γεγονότων, είναι πικανι θ εκκακάριςι τουσ μζςω εκροισ πόρων και τα ςχετικά
ποςά των υποχρεϊςεων μποροφν να εκτιμθκοφν αξιόπιςτα. Ρι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να απεικονίηουν τθν παροφςα αξία τθσ δαπάνθσ που
αναμζνεται να εκταμιευκεί για τθν τακτοποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ. Υχετικά με τισ προβλζψεισ που αναμζνεται να εκκακαριςτοφν μακροπρόκεςμα, οπότε θ επίδραςθ τθσ χρονικισ αξίασ του χριματοσ είναι ςθμαντικι, τα ςχετικά ποςά υπολογίηονται προεξοφλϊντασ τισ αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ με ζνα
ςυντελεςτι προ φόρων που αντικατοπτρίηει τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ για τθ χρονικι αξία του
χριματοσ και -όπου κρίνεται απαραίτθτο- τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται ςυγκεκριμζνα με τθν υποχρζωςθ. Ρι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά γνωςτοποιοφνται, εκτόσ αν θ πικανότθτα μιασ εκροισ πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ.
Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι οικονομικϊν ωφελειϊν είναι πικανι.
(xx)

Κζρδθ ανά μετοχι

Φα βαςικά κζρδθ ανά μετοχι (ΜΑΞ) υπολογίηονται διαιρϊντασ τα κακαρά κζρδθ ι ηθμιζσ (μετά τθν αφαί-
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ρεςθ των προνομιοφχων μεριςμάτων, αν υπάρχουν) με το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό των μετοχϊν που
είναι ςε κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια κάκε ζτουσ (εξαιρϊντασ το μζςο όρο των μετοχϊν που ζχουν αποκτθκεί ωσ ίδιεσ μετοχζσ). Φα κζρδθ ανά μετοχι επί των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων υπολογίηονται διαιρϊντασ τα κακαρά κζρδθ ι ηθμιζσ μετά τθν αφαίρεςθ των δικαιωμάτων μειοψθφίασ με το μζςο
ςτακμιςμζνο αρικμό των μετοχϊν.
(xxi)

Μερίςματα

Φα μερίςματα καταχωροφνται ωσ υποχρζωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ εκείνθσ όπου θ
Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων εγκρίνει τθ ςχετικι πρόταςθ διανομισ από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο.
(xxii) Ρλθροφορίεσ κατά τομζα δραςτθριότθτασ
Ρ μιλοσ παρουςιάηει τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με το ΔΣΧΑ 8 το οποίο προβλζπει μια διοικθτικι προςζγγιςθ για τισ πλθροφορίεσ που δίνονται κατά τομζα δραςτθριότθτασ. Θ ςχετικι πλθροφόρθςθ που παρζχεται είναι αυτι που χρθςιμοποιεί και εςωτερικά θ διοίκθςθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των λειτουργικϊν τομζων του Ρμίλου. Ξε τθν υιοκζτθςθ του νζου προτφπου δεν επθρεάςτθκε ουςιωδϊσ ο τρόποσ με τον οποίο αναγνωρίηονται οι λειτουργικοί τομείσ για ςκοποφσ πλθροφόρθςθσ. Θ μεταβολι αφορά ςτο διαχωριςμό των μθ ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων του Ρμίλου οι οποίεσ εμφανίηονται
ςε διακριτι ςτιλθ (τομζα). Ρι ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ εξακολουκοφν να παρουςιάηονται ςε τομείσ
που προκφπτουν από τισ γραμμζσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφνται τα πλοία: γραμμζσ εςωτερικοφ (ακτοπλοΐα) και γραμμζσ εξωτερικοφ (κυρίωσ Αδριατικι).
(xxiii) Χρθματοοικονομικά προϊόντα
Ρι χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ και οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςτον ιςολογιςμό περιλαμβάνουν τα διακζςιμα, τισ απαιτιςεισ, τισ επενδφςεισ, τισ βραχυπρόκεςμεσ και τισ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Ρι λογιςτικζσ αρχζσ αναγνϊριςθσ και αποτίμθςθσ των ςτοιχείων αυτϊν αναφζρονται ςτισ αντίςτοιχεσ
λογιςτικζσ αρχζσ οι οποίεσ παρουςιάηονται ςε αυτι τθ ςθμείωςθ. Φα χρθματοοικονομικά προϊόντα παρουςιάηονται ωσ απαιτιςεισ, υποχρεϊςεισ ι ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ βάςει τθσ ουςίασ και του περιεχομζνου των ςχετικϊν ςυμβάςεων από τισ οποίεσ απορρζουν. λα τα παράγωγα που δεν καταχωροφνται
ωσ αντιςτακμιηόμενα μζςα κεωροφνται ότι αποκτικθκαν για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Αρχικά, τα παράγωγα
καταχωροφνται ςτον ιςολογιςμό ςτθν εφλογθ αξία τουσ (θ οποία ςυμπίπτει με το κόςτοσ ςυναλλαγισ) κατά τθν θμζρα ςφναψθσ του ςυμβολαίου των παραγϊγων και μεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ
αξία τουσ. Φα παράγωγα απεικονίηονται ωσ ςτοιχεία ενεργθτικοφ όταν θ εκτιμϊμενθ εφλογθ αξία τουσ είναι κετικι και ωσ υποχρζωςθ όταν είναι αρνθτικι. Ρι μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ των παραγϊγων καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ.
(xxiv) Λοιπζσ επενδφςεισ
Ρι επενδφςεισ, εκτόσ αυτϊν ςε κυγατρικζσ, ςυνδεδεμζνεσ και κοινοπραξίεσ, κατθγοριοποιοφνται ωσ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ, χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων και διακρατθκείςεσ ωσ τθ λιξθ. Γενικά, οι διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ και τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε
εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων χριςθσ αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία με τα προκφπτοντα κζρδθ ι ηθ-
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μίεσ να αναγνωρίηονται ωσ ξεχωριςτό ςτοιχείο των ιδίων κεφαλαίων για τισ επενδφςεισ διακζςιμεσ προσ
πϊλθςθ και τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων για τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εκφραςμζνα ςε εφλογθ
αξία μζςω αποτελεςμάτων. Ρι διακρατθκείςεσ μζχρι τθ λιξθ επενδφςεισ αποτιμϊνται ςτο κακαρό αναπόςβεςτο κόςτοσ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου και τα ςχετικά αποτελζςματα τθσ
προεξόφλθςθσ αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων μζςω τθσ διαδικαςίασ απόςβεςθσ ι κατά
τθν εκποίθςθ. Φόκοι, μερίςματα, κζρδθ και ηθμιζσ που προκφπτουν από τα χρθματοοικονομικά προϊόντα
που χαρακτθρίηονται ωσ απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ, λογιςτικοποιοφνται ωσ ζςοδα ι ζξοδα αντίςτοιχα. Φα
χρθματοοικονομικά προϊόντα ςυμψθφίηονται όταν ο μιλοσ, ςφμφωνα με το νόμο, ζχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίκεται να τα ςυμψθφίςει προκειμζνου να ανακτιςει το περιουςιακό ςτοιχείο και να διακανονίςει τθν υποχρζωςθ ταυτόχρονα.

4. Ρλθροφόρθςθ κατά τομζα
πωσ αναφζρεται προθγουμζνωσ (ςθμείωςθ 3 xxii) θ βαςικι δραςτθριότθτα του Ρμίλου είναι θ εκμετάλλευςθ πλοίων ςε γραμμζσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. Ρι κυριότερεσ πθγζσ εςόδων προζρχονται
από τουσ ναφλουσ επιβατϊν, Ι.Χ. και φορτθγϊν, κακϊσ και από τθν εμπορικι εκμετάλλευςθ (μπαρ, εςτιατόρια, καταςτιματα και καηίνα) επί των πλοίων. Φα ζςοδα των μθ ναυτιλιακϊν εταιρειϊν του Ρμίλου που
ςυμμετζχουν ςτον ενοποιθμζνο κφκλο εργαςιϊν περιλαμβάνονται ςτισ «λοιπζσ δραςτθριότθτεσ». Υτουσ
πίνακεσ που ακολουκοφν παρατίκεται θ γεωγραφικι κατανομι τθσ δραςτθριότθτασ του Ρμίλου και τθσ
Εταιρείασ για τισ χριςεισ 2010 και 2009:
01.01.10 - 31.12.10

Ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ
Εςωτερικό
Εξωτερικό

Λοιπζσ
δραςτθρ/τεσ

Σφνολο

Ο Πμιλοσ
Ζςοδα από ναφλουσ
Ζςοδα πωλιςεων επί των πλοίων (on board)
Νοιπά
Σφνολο εςόδων

123.487
13.460
198
137.145

106.356
14.506
174
121.036

4.944
4.944

229.843
27.966
5.316
263.125

Κόςτοσ πωλθκζντων

126.014

111.758

2.997

240.769

11.131

9.278

1.947

22.356

240
4.749

302
7.777

-

542
12.526

129.076
-

238.447
-

-

367.523
111.543
479.066

Μικτά αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ
Σροςκικεσ ςτθν αξία των πλοίων
Αποςβζςεισ πλοίων περιόδου
Αναπόςβεςτο υπόλοιπο πλοίων
Ξθ κατανεμθκζν ενεργθτικό
Σφνολο Ενεργθτικοφ
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01.01.10 - 31.12.10
Θ Εταιρεία
Ζςοδα από ναφλουσ
Ζςοδα πωλιςεων επί των πλοίων (on board)
Νοιπά
Σφνολο

Ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ
Εςωτερικό
Εξωτερικό

Λοιπζσ
δραςτθρ/τεσ

Σφνολο

97.794
13.157
160
111.111

106.356
14.506
174
121.036

-

204.150
27.663
334
232.147

105.390

111.758

-

217.148

Μικτά αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ

5.721

9.278

-

14.999

Σροςκικεσ ςτθν αξία των πλοίων
Αποςβζςεισ πλοίων περιόδου

231
4.749

302
7.777

-

533
12.526

121.133
-

238.446
-

-

359.579
89.700
449.279

Ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ
Εςωτερικό
Εξωτερικό

Λοιπζσ
δραςτθρ/τεσ

Σφνολο

Κόςτοσ πωλθκζντων

Αναπόςβεςτο υπόλοιπο πλοίων
Ξθ κατανεμθκζν ενεργθτικό
Σφνολο Ενεργθτικοφ

01.01.09 - 31.12.09
Ο Πμιλοσ
Ζςοδα από ναφλουσ
Ζςοδα πωλιςεων επί των πλοίων (on board)
Νοιπά
Σφνολο εςόδων

123.855
14.783
644
139.282

116.693
13.430
350
130.473

4.817
4.817

240.548
28.213
5.811
274.572

Κόςτοσ πωλθκζντων

111.210

111.105

2.735

225.050

28.072

19.368

2.082

49.522

766
4.898

216
7.581

-

982
12.479

Αναπόςβεςτο υπόλοιπο πλοίων
Ξθ κατανεμθκζν ενεργθτικό
Σφνολο Ενεργθτικοφ

135.578
-

245.653
-

-

381.231
156.757
537.988

Θ Εταιρεία
Ζςοδα από ναφλουσ
Ζςοδα πωλιςεων επί των πλοίων (on board)
Νοιπά
Σφνολο

117.309
14.552
619
132.480

108.062
13.430
349
121.841

-

225.371
27.982
968
254.321

Κόςτοσ πωλθκζντων

106.038

101.183

-

207.221

26.442

20.658

-

47.100

764
4.898

216
7.581

-

980
12.479

127.644
-

245.653
-

-

373.297
143.326
516.623

Μικτά αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ
Σροςκικεσ ςτθν αξία των πλοίων
Αποςβζςεισ πλοίων περιόδου

Μικτά αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ
Σροςκικεσ ςτθν αξία των πλοίων
Αποςβζςεισ πλοίων περιόδου
Αναπόςβεςτο υπόλοιπο πλοίων
Ξθ κατανεμθκζν ενεργθτικό
Σφνολο Ενεργθτικοφ
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Υτα ζςοδα από ναφλουσ εςωτερικοφ για τθ χριςθ 2010 περιλαμβάνονται ζςοδα από επιδοτιςεισ
γραμμϊν δθμόςιασ υπθρεςίασ ποςοφ € 15.272 χιλ. για τθν Εταιρεία και € 22.421 χιλ. για τον μιλο. Αντίςτοιχα, τθν περυςινι περίοδο τα ζςοδα επιδοτιςεων ιταν € 9.778 χιλ. για τθν Εταιρεία και € 13.771 χιλ.
για τον μιλο.
Ρι προςκικεσ, οι αποςβζςεισ και οι αναπόςβεςτεσ αξίεσ των πλοίων κατανεμικθκαν ςτισ γεωγραφικζσ δραςτθριότθτεσ ανάλογα με το χρόνο εκμετάλλευςθσ κάκε πλοίου ςτισ γραμμζσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. Ρποιαδιποτε περαιτζρω κατανομι κα ιταν αυκαίρετθ δεδομζνου ότι τα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ από τα οποία προκφπτουν τα ζςοδα και τα κόςτθ του Ρμίλου είναι κοινά και δεν
μποροφν να διαχωριςτοφν ςε τομείσ.

5. Κόςτοσ πωλθκζντων
Φο κόςτοσ πωλθκζντων που εμφανίηεται ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων 2010
και 2009 αναλφεται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
Μόςτοσ μιςκοδοςίασ κ.λπ. παροχζσ πλθρωμάτων
Μαφςιμα, λιπαντικά και αναλϊςεισ υλικϊν
Αςφάλιςτρα / ζξοδα λιμζνων / υδρολθψία
Επιςκευζσ & ςυντθριςεισ, ναυλϊςεισ και λοιπά λειτουργικά ζξοδα πλοίων
Αποςβζςεισ

Θ Εταιρεία
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09

57.598
119.898
16.549

57.414
98.509
16.786

54.749
105.837
15.591

54.663
91.148
15.560

33.358
13.366
240.769

39.098
13.243
225.050

28.445
12.526
217.148

33.371
12.479
207.221

6. Ζξοδα διοίκθςθσ / διάκεςθσ
Φα ζξοδα διοίκθςθσ για τισ χριςεισ 2010 και 2009 αναλφονται παρακάτω:
Ο Πμιλοσ
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
Μόςτοσ μιςκοδοςίασ κ.λπ. ζξοδα προςωπικοφ
Νοιπά ζξοδα διοίκθςθσ
Αποςβζςεισ

Αντίςτοιχα, τα ζξοδα διάκεςθσ αναλφονται ωσ εξισ:
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7.157
5.232
322
12.711

6.815
4.472
496
11.783

Θ Εταιρεία
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
6.766
4.292
293
11.351

6.414
3.893
475
10.782
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Ο Πμιλοσ
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
Μόςτοσ μιςκοδοςίασ κ.λπ. ζξοδα προςωπικοφ
Σρομικειεσ πωλιςεων
Νοιπά ζξοδα διάκεςθσ
Αποςβζςεισ

6.304
14.913
3.304
137
24.658

6.841
15.642
3.850
157
26.490

Θ Εταιρεία
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
5.978
13.590
2.824
89
22.481

6.538
14.966
3.309
110
24.923

Υτο «κόςτοσ μιςκοδοςίασ» διοίκθςθσ και διάκεςθσ περιλαμβάνεται πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία (βλ. ςχετικά ςθμείωςθ 22 «Σαροχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ»).

7. Άλλα ζςοδα / ζξοδα
Φα άλλα ζςοδα που παρουςιάηονται ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
Σαροχι υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ, ενοίκια, προμικειεσ
και λοιπά πρόςκετα ζςοδα πωλιςεων
Νοιπζσ επιδοτιςεισ / επιχορθγιςεισ
Ζςοδα από claims και λοιπά

326
148
803
1.277

405
647
348
1.400

Θ Εταιρεία
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09

759
145
746
1.650

512
641
168
1.321

Αντίςτοιχα, τα άλλα ζξοδα αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
Σροβλζψεισ (επιςφαλείσ απαιτιςεισ και λοιπζσ)
Νοιπά ζξοδα

10.615
756
11.371

1.109
745
1.854

Θ Εταιρεία
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
10.275
530
10.805

1.000
312
1.312

Υχετικά με το ςχθματιςμό πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ για τθ χριςθ 2010 βλ. ςθμείωςθ 14
«Απαιτιςεισ από πελάτεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ».

8. Χρθματοοικονομικά αποτελζςματα
Φα χρθματοοικονομικά ζξοδα και ζςοδα αναλφονται, αντίςτοιχα, ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
Χρεωςτικοί τόκοι δανείων
Νοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα
Χρεωςτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ
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13.442
719
12
14.173

13.632
729
3
14.364

Θ Εταιρεία
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
13.106
666
6
13.778

13.362
672
1
14.035
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Ο Πμιλοσ
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
Σιςτωτικοί τόκοι
Σιςτωτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ

153
8
161

110
20
130

Θ Εταιρεία
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
146
4
150

106
7
113

Δεν υπιρξαν κόςτθ δανειςμοφ που να κεφαλαιοποιικθκαν μζςα ςτθ χριςθ.

9. Αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Υτα αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ του Ρμίλου και τθσ Ξθτρικισ για τισ χριςεισ
2010 και 2009 περιλαμβάνονται:
Ο Πμιλοσ
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
Μζρδθ / (ηθμιζσ) πϊλθςθσ και αποτίμθςθσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ςτθν εφλογθ αξία
Ζςοδα από μερίςματα
Απομειϊςεισ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων

(527)
12
(1.724)
(2.239)

(1.957)
40
(1.917)

Θ Εταιρεία
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09

(527)
868
(1.969)
(1.629)

(1.946)
813
(1.133)

Ματά τθν αποτίμθςθ των χρεογράφων (ειςθγμζνων ςτο Χ.Α. και μθ) του εμπορικοφ χαρτοφυλακίου
τθσ Εταιρείασ, βάςει τθσ τρζχουςασ αξίασ τουσ ςτισ 31.12.2010, προζκυψαν ηθμιζσ φψουσ € 511 χιλ., ενϊ
από τισ πωλιςεισ χρεογράφων κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ προζκυψαν ηθμιζσ € 16 χιλ. Ματά τθ διάρκεια
τθσ χριςθσ θ Ξθτρικι ειςζπραξε μερίςματα € 735 χιλ. από τθν «ANEK LINES ITALIA», € 121 χιλ. από τθν
«ΕΦΑΟΑΣ» και € 12 χιλ. από λοιπζσ εταιρείεσ. Επίςθσ, από τον ζλεγχο απομείωςθσ (impairment test) τθσ
αξίασ των πλοίων, που γίνεται ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ, προζκυψε ανάγκθ απομείωςθσ φψουσ € 1.724 χιλ.
(βλ. ςθμείωςθ 11 «Σάγια περιουςιακά ςτοιχεία»). Φζλοσ, ςχθματίςτθκε πρόβλεψθ απομείωςθσ τθσ κυγατρικισ «ΑΟΕΜ ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ» φψουσ € 245 χιλ.

10. Άλλεσ προβλζψεισ
Θ διοίκθςθ του Ρμίλου, εφαρμόηοντασ τισ ιςχφουςεσ λογιςτικζσ αρχζσ των ΔΣΧΑ βάςει των οποίων
εκδίδονται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ, και ςφμφωνα με τα δεδομζνα που μζχρι τθν θμερομθνία ζγκριςθσ
τθσ Ετιςιασ Ρικονομικισ Ζκκεςθσ τθσ χριςθσ 2010 είχε ςτθ διάκεςι τθσ, αποφάςιςε να ςχθματίςει πρόβλεψθ φψουσ € 47,5 εκατ. θ οποία επιβάρυνε τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ 2010. Θ εν λόγω πρόβλεψθ
αντιπροςωπεφει το ποςό που είχε καταβλθκεί ςτθν εταιρεία «ΞΙΟΩΙΜΕΥ ΓΤΑΞΞΕΥ Α.Ο.Ε.» ωσ προκαταβολι - αρραβϊνασ ςτα πλαίςια τθσ ςυμφωνίασ για τθν απόκτθςθ ποςοςτοφ 33,35% τθσ «HELLENIC
SEAWAYS» μετά τθν υπαναχϊρθςθ τθσ πρϊτθσ από το από 18.05.2009 ιδιωτικό ςυμφωνθτικό.
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11. Ράγια περιουςιακά ςτοιχεία / Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία
Ρι πίνακεσ κίνθςθσ των ενςϊματων παγίων ςτοιχείων για τον μιλο και τθν Εταιρεία παρουςιάηονται παρακάτω:
Ρλοία

Οικόπεδα
& κτίρια

Λοιπόσ
εξοπλιςμόσ

Ακινθτοπ.
υπό εκτζλ.

Σφνολο

Αξία κτιςθσ 01.01.09
Σροςκικεσ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Ξεταφορζσ
Αξία κτιςθσ 31.12.09
Σροςκικεσ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Ξεταφορζσ
Απομειϊςεισ
Αξία κτιςθσ 31.12.10

552.266
982
(7)
553.241
542
(1.724)
552.059

14.346
121
(109)
14.358
112
(2)
127
14.595

11.103
268
(5)
(14)
11.352
688
(20)
290
12.310

1.237
123
1.360
282
(371)
1.271

577.715
2.608
(12)
580.311
1.624
(22)
46
(1.724)
580.235

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 01.01.09
Αποςβζςεισ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12.09
Αποςβζςεισ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12.10

159.538
12.479
(7)
172.010
12.526
184.536

1.137
201
1.338
208
1.546

5.505
957
6.462
996
(14)
7.444

-

166.180
13.637
(7)
179.810
13.730
(14)
193.526

Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.09
Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.10

381.231
367.523

13.020
13.049

4.890
4.866

1.360
1.271

400.501
386.708

Αξία κτιςθσ 01.01.09
Σροςκικεσ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Ξεταφορζσ
Αξία κτιςθσ 31.12.09
Σροςκικεσ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Απομειϊςεισ
Αξία κτιςθσ 31.12.10

533.022
980
(7)
533.995
533
(1.725)
532.803

9.122
45
(109)
9.058
15
9.073

2.752
170
2.922
75
2.997

1.100
109
1.209
30
1.239

544.897
2.295
(7)
547.184
653
(1.725)
546.112

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 01.01.09
Αποςβζςεισ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12.09
Αποςβζςεισ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12.10

148.226
12.479
(7)
160.698
12.526
173.224

963
142
1.105
143
1.248

2.392
185
2.577
155
2.732

-

151.581
12.806
(7)
164.380
12.824
177.204

Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.09
Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.10

373.297
359.579

7.953
7.825

345
265

1.209
1.239

382.804
368.908

Ο Πμιλοσ

Θ Εταιρεία
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Για τα οικόπεδα και τα κτίρια των εταιρειϊν του Ρμίλου, λιφκθκαν εκτιμιςεισ τθσ αξίασ τουσ
από ανεξάρτθτο εμπειρογνϊμονα κατά τθν ετοιμαςία των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2008. Ρι
αναπροςαρμογζσ που προζκυψαν καταχωρικθκαν, κατά περίπτωςθ, ςτα ίδια κεφάλαια ι ςτα αποτελζςματα (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιικθκαν και τισ αναπροςαρμογζσ
βλ. «Ετιςια Ρικονομικι Ζκκεςθ χριςθσ 2008»). Για τισ χριςεισ 2009 και 2010 δεν ςυνζτρεξαν λόγοι απομείωςθσ τθσ αξίασ των κτιρίων, οικοπζδων και λοιποφ εξοπλιςμοφ.
Ματά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ μεταφζρκθκε από τισ «επενδφςεισ ςε ακίνθτα» ςτα ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ακίνθτα του Ρμίλου μζροσ οικοπζδου τθσ κυγατρικισ ΕΦΑΟΑΣ λόγω χρθςιμοποίθςισ του για
εγκαταςτάςεισ φωτοβολταϊκϊν.
Φο υπόλοιπο των «ακινθτοποιιςεων υπό εκτζλεςθ» ςτισ 31.12.2010 αφορά ςτο κόςτοσ διαμόρφωςθσ γραφείων μιςκωμζνου κτιρίου τθσ Εταιρείασ.

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Υτισ «Επενδφςεισ ςε ακίνθτα» περιλαμβάνονται ιδιόκτθτα γραφεία τθσ Ξθτρικισ τα οποία είναι εκμιςκωμζνα, κακϊσ και θ αξία οικοπζδων τθσ κυγατρικισ «ΕΦΑΟΑΣ» τα οποία βρίςκονται εκτόσ παραγωγικοφ κυκλϊματοσ και κατζχονται με ςκοπό τθν κεφαλαιακι ενίςχυςθ τθσ εταιρείασ. Φα ζςοδα από τθν εκμίςκωςθ των γραφείων τθσ Ξθτρικισ για τθ χριςθ 2010 ανιλκαν ςε € 39 χιλ., ενϊ δεν πραγματοποιικθκαν
ςχετικά ζξοδα εκτόσ από αποςβζςεισ. Θ κίνθςθ των «επενδφςεων ςε ακίνθτα» του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα:

Αξία κτιςθσ 01.01.09
Σροςκικεσ / (μειϊςεισ) χριςθσ
Αξία κτιςθσ 31.12.09
Σροςκικεσ / (μειϊςεισ) χριςθσ
Ξεταφορζσ
Αξία κτιςθσ 31.12.10
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 01.01.09
Αποςβζςεισ χριςθσ
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12.09
Αποςβζςεισ χριςθσ
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12.10
Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.09
Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.10

Ο Πμιλοσ

Θ Εταιρεία

2.081
2.081
(45)
2.036

961
961
961

224
5
229
6
235

224
5
229
6
235

1.852
1.802

731
726

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Φο ςφνολο των άυλων παγίων ςτοιχείων αφορά ςε λογιςμικά προγράμματα Θ/Χ του Ρμίλου θ κίνθςθ των οποίων για τισ χριςεισ 2010 και 2009 είχε ωσ εξισ:
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2010

2009

Αξία κτιςθσ 01.01
Σροςκικεσ χριςθσ
Αξία κτιςθσ 31.12

1.951
46
1.997

1.822
129
1.951

Υωρευμζνεσ αποςβζςεισ 01.01
Αποςβζςεισ χριςθσ
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12

1.788
89
1.877

1.534
254
1.788

120

163

Αναπόςβεςτθ αξία 31.12

Δεν ςυνζτρεξε λόγοσ απομείωςθσ τθσ αξίασ των άυλων παγίων ςτοιχείων.

Εφλογεσ αξίεσ πλοίων - ‘Ζλεγχοσ απομείωςθσ
πωσ αναφζρεται ςτθ ςθμείωςθ 3 vii ο μιλοσ προβαίνει ςε αποτιμιςεισ τθσ αξίασ των πλοίων κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ λαμβάνοντασ εκτιμιςεισ ανεξάρτθτων οίκων εμπειρογνωμόνων ϊςτε
να προςδιοριςτοφν οι τρζχουςεσ αξίεσ τουσ. Ξε βάςθ τισ ςχετικζσ αποτιμιςεισ ςτισ 31.12.2010 οι τρζχουςεσ αξίεσ των 11 από τα 13 πλοία του Ρμίλου ανζρχονταν ςε € 302,5 εκατ. και υπερζβαιναν (ανά πλοίο) τισ
αντίςτοιχεσ λογιςτικζσ, ςυνολικά, κατά € 50 εκατ. Για τα υπόλοιπα 2 πλοία των οποίων θ κακαρι λογιςτικι
αξία ςτισ 31.12.2010 ςυνολικοφ ποςοφ € 116 εκατ. υπολειπόταν τθσ τρζχουςασ (€ 104 εκατ.), υπολογίςτθκε
θ αξία χριςθσ (value in use) μονάδασ ταμειακϊν ροϊν για τθν περίοδο μζχρι τθ λιξθ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ
τουσ με βάςθ το μοντζλο προεξόφλθςθσ των ελεφκερων ταμειακϊν ροϊν (DCF). Υε αυτιν τθν περίπτωςθ,
θ αξία χριςθσ του ενόσ πλοίου υπερζβαινε τθ λογιςτικι του αξία κατά € 22 εκατ., επομζνωσ δεν ςυνζτρεξε
λόγοσ απομείωςθσ, ενϊ για το δεφτερο πλοίο προζκυψε ανάγκθ για απομείωςθ τθσ αξίασ του κατά € 1,7
εκατ. (ποςό που επιβάρυνε τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ και περιλαμβάνεται ςτα «Αποτελζςματα από
επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ»).
Ωσ προεξοφλθτικό επιτόκιο για τθν προεξόφλθςθ των ελεφκερων ταμειακϊν ροϊν χρθςιμοποιικθκε το μεςοςτακμικό κόςτοσ ιδίων κεφαλαίων (W.A.C.C.) το οποίο υπολογίςτθκε με το μοντζλο τιμολόγθςθσ
κεφαλαιουχικϊν αγακϊν (C.A.P.M.) και ανιλκε ςε 11,20%.

Επιχορθγιςεισ παγίων
θ

Φο αναπόςβεςτο υπόλοιπο των επιχορθγιςεων παγίων τθσ Εταιρείασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2010 ανζρχεται ςε € 433 χιλ. (€ 752 χιλ. για τον μιλο) εκ των οποίων τα € 403 χιλ. (€ 698 χιλ. για τον μιλο) εμφανίηονται ςτισ «μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ» και τα € 30 χιλ. (€ 54 χιλ. για τον μιλο) περιλαμβάνονται ςτισ «λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ». Θ κίνθςθ των επιχορθγιςεων παγίων κατά τθ διάρκεια
τθσ χριςθσ 2010 είχε ωσ εξισ:
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Ο Πμιλοσ

Θ Εταιρεία

857
(105)
752
(54)
698

462
(29)
433
(30)
403

Αρχικό υπόλοιπο (μακροπρόκεςμεσ & βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ)
Εγκρικείςεσ επιχορθγιςεισ
Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων
Αναπόςβεςτο υπόλοιπο επιχορθγιςεων
Ξεταφορά ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Επιχορθγιςεισ παγίων ωσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Υφιςτάμενα εμπράγματα βάρθ
Επί των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ρμίλου υφίςτανται τα ακόλουκα βάρθ:
α) ναυτικζσ υποκικεσ επί των πλοίων € 365,9 εκατ. και
β) προςθμειϊςεισ επί των ακινιτων ποςοφ € 12,6 εκατ. και ενζχυρα επί των μθχανθμάτων (των κυγατρικϊν «ΕΦΑΟΑΣ» και «ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ») ποςοφ € 2,5 εκατ.
Φα ανωτζρω βάρθ υφίςτανται ςε αςφάλεια δανειακϊν υποχρεϊςεων το ςυνολικό φψοσ των οποίων
κατά τθν 31.12.2010 ανζρχεται ςε € 255,8 εκατ.

Αποςβζςεισ παγίων
Ρι αποςβζςεισ που λογίςκθκαν ωσ δαπάνεσ ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν επιμεριςτεί ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
Μόςτοσ πωλθκζντων
Ζξοδα διοίκθςθσ
Ζξοδα διάκεςθσ

13.366
322
137
13.825

13.243
496
157
13.896

Θ Εταιρεία
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
12.526
293
89
12.908

12.479
475
110
13.064

12. Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ & ςυγγενείσ / Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ
Θυγατρικζσ
Ρι ςυμμετοχζσ τθσ Ξθτρικισ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ, τα αντίςτοιχα ποςοςτά ςυμμετοχισ και οι κινιςεισ - μεταβολζσ κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2010 αναφζρονται ςτθ ςθμείωςθ 1. Ρι αξίεσ των ςυμμετοχϊν ςτισ κυγατρικζσ που παρουςιάηονται ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ζχουν
ωσ εξισ:
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Εταιρεία
ΝΑΟΕ
ΕΦΑΟΑΣ Α.Ε.
ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΟΕΜ ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ Α.Ε.
ΦΙ.ΥΙ. ΥΕΛΝΙΟΓΜ Ο.Ε.
ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ Ο.Ε.

31.12.10

31.12.09

2.556
2.227
248
52
5
10
5.098

2.556
2.118
248
297
5
5.224

Ματά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2010 ιδρφκθκε θ «ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ Ο.Ε.» ςτθν οποία θ ΑΟΕΜ κατζχει
το ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου. Επίςθσ, θ Ξθτρικι ςυμμετείχε ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ κυγατρικισ «ΕΦΑΟΑΣ» καταβάλλοντασ το ποςό των € 109 χιλ.
Ξε εξαίρεςθ τθν «ΑΟΕΜ ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ» για τθν οποία ςχθματίςτθκε πρόβλεψθ απομείωςθσ € 245
χιλ. που περιλαμβάνεται ςτα «Αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ», δεν ςυνζτρεξε λόγοσ απομείωςθσ τθσ αξίασ των ςυμμετοχϊν ςε κυγατρικζσ ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Ξθτρικισ.

Συγγενείσ
Θ αξία τθσ ςυμμετοχισ ςτθ ςυγγενι «ΑΟΕΜ LINES ITALIA S.r.l.» ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 ανζρχεται ςε € 1.079 χιλ. και είναι προςαυξθμζνθ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ
χριςθ με το μζροσ των κερδϊν τθσ χριςθσ 2010 που αντιςτοιχοφν ςτον μιλο και μειωμζνθ κατά το ποςό
των ειςπραχκζντων μεριςμάτων από τθν εν λόγω εταιρεία. Φα βαςικά μεγζκθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ ςυγγενοφσ «ΑΟΕΜ LINES ITALIA S.r.l.» για τθ χριςθ 2010 ζχουν ωσ εξισ:
Υφνολο ενεργθτικοφ
μείον: Υφνολο υποχρεϊςεων
Υφνολο ιδίων κεφαλαίων

3.730
1.529
2.201

Υφνολο κφκλου εργαςιϊν
Μζρδθ χριςθσ προ φόρων
Μζρδθ χριςθσ μετά φόρων

7.817
1.800
1.168

Ματά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ θ «ΑΟΕΜ LINES ITALIA S.r.l.» προζβθ ςε διανομι μερίςματοσ φψουσ €
1.500 χιλ. ςυνολικά, εκ του οποίου ποςό € 735 χιλ. αναλογοφςε ςτθν Εταιρεία και περιλαμβάνεται ςτα
επενδυτικά αποτελζςματα των ατομικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων.
Φο κονδφλι των ενοποιθμζνων αποτελεςμάτων «κζρδθ από ςυγγενείσ» (€ 572 χιλ.) αντιπροςωπεφει
το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ Ξθτρικισ ςτα κακαρά αποτελζςματα τθσ ςυγγενοφσ για τθ χριςθ 2010.

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ
Υτισ «λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ» τθσ 31.12.2009 περιλαμβανόταν ποςό € 34,5 εκατ. που
αφοροφςε ςε προκαταβολι για τθν απόκτθςθ του 33,35% τθσ «HELLENIC SEAWAYS». Ματά τθ διάρκεια τθσ
χριςθσ 2010 καταβλικθκαν, για τον ίδιο λόγο, επιπλζον € 13 εκατ. Για τισ παραπάνω καταβολζσ ςυνολικοφ ποςοφ € 47,5 εκατ. ςχθματίςτθκε ιςόποςθ πρόβλεψθ και επιβάρυνε τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ
2010 (βλ. ςχετικά ςθμείωςθ 10 «Άλλεσ προβλζψεισ»).
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13. Αποκζματα
Φα αποκζματα ςτισ 31.12.2010 και 31.12.2009 αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.10
31.12.09
Μαφςιμα και λιπαντικά
Εμπορεφματα, προϊόντα, α’ και βοθκθτικζσ
φλεσ, υλικά και είδθ ςυςκευαςίασ
Ανταλλακτικά

Θ Εταιρεία
31.12.10
31.12.09

3.081

2.493

2.408

2.390

2.249
4.003
9.333

3.916
4.392
10.801

1.675
3.848
7.931

3.356
4.209
9.955

Επί των αποκεμάτων του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ δεν υφίςτανται βάρθ και δεν ςυνζτρεξε περίπτωςθ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ.

14. Απαιτιςεισ από πελάτεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ
Υτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ περιλαμβάνονται τα κάτωκι:

Σελάτεσ (ανοιχτά υπόλοιπα)
Επιταγζσ και γραμμάτια
Ξείον: πρόβλεψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων

Ο Πμιλοσ
31.12.10
31.12.09

Θ Εταιρεία
31.12.10
31.12.09

36.763
50.567
87.330
(18.783)
68.547

28.893
48.852
77.745
(18.313)
59.432

33.285
48.897
82.182
(8.368)
73.814

30.014
47.515
77.529
(8.145)
69.384

Φα ςθμαντικά προβλιματα ρευςτότθτασ που ζχουν δθμιουργθκεί ςτθν αγορά, ωσ ςυνζπεια τθσ οικονομικισ κρίςθσ, είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ δυςχζρεια των επιχειριςεων (μεταξφ των οποίων και πελάτεσ
του Ρμίλου) ςτθν πλιρθ κάλυψθ των υποχρεϊςεϊν τουσ (ιδίωσ των μεταχρονολογθμζνων επιταγϊν).
Ναμβάνοντασ υπόψθ τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ και ςυνεκτιμϊντασ ότι βραχυπρόκεςμα δεν αναμζνεται
αντιςτροφι του κακοφ κλίματοσ ςτθν αγορά, θ διοίκθςθ αποφάςιςε -με ςκοπό τθν εξιςορρόπθςθ των ςυνεπειϊν από τισ ακραίεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο εμπορικό και ςτο ευρφτερο μακροοικονομικό περιβάλλον- να ςχθματιςτεί για τθ χριςθ 2010 πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ποςοφ € 10.275 χιλ. για
τθν Εταιρεία (€ 10.557 χιλ. για τον μιλο).
Θ κίνθςθ του λογαριαςμοφ των προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ζχει ωσ εξισ:

Αρχικό υπόλοιπο
Σρόςκετθ πρόβλεψθ
Χρθςιμοποίθςθ πρόβλεψθσ

Ο Πμιλοσ

Θ Εταιρεία

8.368
10.577
(162)
18.783

8.145
10.275
(107)
18.313

Θ πιςτωτικι πολιτικι του Ρμίλου όςον αφορά ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ κυμαίνεται, κατά περίπτωςθ, από 1 ζωσ 4 μινεσ αλλά λόγω των δυςμενϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν που ζχουν επθρεάςει τθν
αγορά, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ζχει επεκτακεί μζχρι και τουσ 7 μινεσ (όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των
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απαιτιςεων από το ελλθνικό δθμόςιο για τισ επιδοτιςεισ των γραμμϊν δθμόςιασ υπθρεςίασ). Θ χρονικι
ενθλικίωςθ των απαιτιςεων από πελάτεσ ζχει ωσ εξισ:

Σλιρωσ εξυπθρετοφμενεσ απαιτιςεισ
ε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνεσ
< 90 θμζρεσ
90 – 180 θμζρεσ
> 180 θμζρεσ
Απομειωμζνεσ απαιτιςεισ

Ο Πμιλοσ

Θ Εταιρεία

55.370

47.270

5.667
3.815
3.695
68.547
18.783
87.330

5.269
3.794
3.099
59.432
18.313
77.745

Ρι λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ ςτισ 31.12.2010 και 31.12.2009 αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.10
31.12.09
Χρεϊςτεσ διάφοροι
Νοιπζσ απαιτιςεισ από το δθμόςιο
Σροκαταβολζσ ςε προμθκευτζσ
Ζςοδα ειςπρακτζα & προπλθρωκ. ζξοδα

1.820
491
2.542
2.402
7.255

Θ Εταιρεία
31.12.10
31.12.09

2.994
467
560
2.660
6.681

1.720
1
438
2.270
4.429

3.555
1
533
2.544
6.633

λεσ οι παραπάνω απαιτιςεισ είναι βραχυπρόκεςμεσ και, ωσ εκ τοφτου, δεν απαιτείται προεξόφλθςθ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.

15. Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων
Φα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων που παρουςιάηονται ςτισ ςυνθμμζνεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.10
31.12.09
Ξετοχζσ εταιρειϊν ειςθγμζνων ςτο Χ.Α.
Νοιπζσ επενδφςεισ

256
515
771

798
481
1.279

Θ Εταιρεία
31.12.10
31.12.09
256
487
743

798
457
1.255

Υτισ «λοιπζσ επενδφςεισ» περιλαμβάνονται, κυρίωσ, μετοχζσ ςε μθ ειςθγμζνεσ ςυνεταιριςτικζσ τράπεηεσ. Υχετικά με τθν αποτίμθςθ των «χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ςε εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων» βλ. ςθμείωςθ 9 «Αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ».

16. Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Θ ανάλυςθ των ταμειακϊν διακεςίμων ζχει ωσ εξισ:

75

θμειϊςεισ επ ί των Ετιςι ων Οι κο νομ ικϊν Καταςτάςεων τθσ χρ ιςθσ απ ό 1 Ι αν ουα ρίου ζω σ 31 Δ εκ εμβ ρίου 201 0
ςφμ φων α μ ε τα Διεκν ι Πρό τυ π α Χρθμ ατο οι κο νομ ικισ Αν αφο ράσ
 Σοςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά 

Ο Πμιλοσ
31.12.10
31.12.09
Διακζςιμα ςτο ταμείο
Φραπεηικζσ κατακζςεισ (όψεωσ και προκεςμίασ)

Θ Εταιρεία
31.12.10
31.12.09

520

831

493

652

2.781
3.301

4.967
5.798

1.276
1.769

3.967
4.619

λα τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα του Ρμίλου είναι ςε ευρϊ.

17. Μετοχικό κεφάλαιο / Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο
Μετοχικό κεφάλαιο
Φο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Ξθτρικισ ςτισ 31.12.2010 ανζρχεται ςε € 40.324.797,90 διαιροφμενο ςε
131.134.117 κοινζσ και 3.281.876 προνομιοφχεσ μετά ψιφου μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ κάκε μία.
Υθμειϊνεται ότι ςτισ 19.12.2010 θ εξ αναβολισ Β’ Επαναλθπτικι Ζκτακτθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων
τθσ Ξθτρικισ και θ εξ αναβολισ Β’ Επαναλθπτικι Ιδιαίτερθ Υυνζλευςθ των μετόχων που κατζχουν προνομιοφχεσ μετοχζσ ζκδοςθσ 1990 και 1996 αποφάςιςαν, μεταξφ άλλων:
- τθν αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ και κάκε προνομιοφχου μετά ψιφου μετοχισ εκδόςεωσ 1990 και εκδόςεωσ 1996 από € 1,00 ςε € 1,20 ανά μετοχι με
ταυτόχρονθ μείωςθ του αρικμοφ των κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν και των προνομιοφχων
ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν εκδόςεωσ 1990 και εκδόςεωσ 1996 τθσ Εταιρείασ (reverse split) με αναλογία 1,2 προσ 1, και
- τθν ονομαςτικι μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ από € 1,20 ςε € 0,30 ανά μετοχι,
με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4α του άρκρου 4 του Μ.Ο. 2190/20, ωσ ιςχφει, το οποίο κα ανζρχεται ςε ποςό € 120.974.393,70 με τροποποίθςθ του
άρκρου 5 του καταςτατικοφ περί μετοχικοφ κεφαλαίου.
Ξετά τισ ανωτζρω αποφάςεισ, ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ 2010, ο αρικμόσ των κοινϊν και προνομιοφχων
μετοχϊν τθσ Εταιρείασ διαμορφϊκθκε ςε 134.415.993 με ονομαςτικι αξία € 0,30 (ζναντι 161.299.191 μετοχϊν με ονομαςτικι αξία € 1,00).
Ρι προνομιοφχεσ μετοχζσ απολαμβάνουν μόνο τα εκ του νόμου οριηόμενα προνόμια, δθλαδι τθσ
προνομιακισ απόλθψθσ πρϊτου μερίςματοσ και τθσ προνομιακισ ςυμμετοχισ ςτο προϊόν τθσ εκκακάριςθσ.
Επίςθσ, οι παραπάνω ζκτακτεσ Γενικζσ Υυνελεφςεισ αποφάςιςαν τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ ζωσ του ποςοφ των € 25.202.998,50 με ζκδοςθ νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου
μετοχϊν, με καταβολι μετρθτϊν και τθν ζκδοςθ ζωσ 84.009.995 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου
μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ κάκε μία και δικαίωμα προτίμθςθσ υπζρ των παλαιϊν μετόχων τθσ
Εταιρείασ ςε αναλογία 5 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ ανά 8 παλαιζσ κοινζσ ι προνομιοφχεσ μετοχζσ. Ματά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ οικονομικισ ζκκεςθσ θ διαδικαςία τθσ αφξθςθσ κεφαλαί-
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ου βρίςκεται ςε εξζλιξθ.

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο
Θ υπζρ το άρτιο διαφορά που προζκυψε κατά τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ
ςτθ χριςθ 2007 ανιλκε ςε € 5.078 χιλ. και μετά τθν αφαίρεςθ των εξόδων τθσ αφξθςθσ διαμορφϊκθκε ςε
€ 1.080 χιλ.

18. Αποκεματικά
Φα αποκεματικά κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 και 2009 αναλφονται ωσ εξισ:

Φακτικό αποκεματικό
Αποκεματικά καταςτατικοφ
Αποκεματικά αναπροςαρμογισ ακινιτων
Νοιπά αποκεματικά

Ο Πμιλοσ
31.12.10
31.12.09

Θ Εταιρεία
31.12.10
31.12.09

14.248
12.642
2.183
127.325
156.398

14.153
12.417
970
127.328
154.868

14.238
12.642
2.183
6.351
35.414

14.153
12.417
970
6.354
33.894

Τακτικό αποκεματικό
Υφμφωνα με τθν ελλθνικι εμπορικι νομοκεςία, οι εταιρείεσ υποχρεοφνται να παρακρατοφν από τα κζρδθ
κάκε χριςθσ ποςοςτό 5% και να ςχθματίηουν τακτικό αποκεματικό ζωσ ότου αυτό να φτάςει το ζνα τρίτο
του καταβλθμζνου μετοχικοφ τουσ κεφαλαίου. Υφμφωνα με το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ το παραπάνω
ποςοςτό ανζρχεται ςε 10%. Θ διανομι του τακτικοφ αποκεματικοφ απαγορεφεται.
Αποκεματικά καταςτατικοφ
Αφοροφν ςε προαιρετικό ςχθματιςμό επιπλζον αποκεματικοφ από τα κακαρά κζρδθ κάκε χριςθσ ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ.
Αποκεματικά αναπροςαρμογισ ακινιτων (κακαρά από το ςχετικό αναβαλλόμενο φόρο)
Σρόκειται για αποκεματικά επανεκτίμθςθσ των οικοπζδων ςτθν εφλογθ αξία τουσ όπωσ αυτι προςδιορίηεται από ανεξάρτθτο εκτιμθτι. Θ τελευταία αναπροςαρμογι ζγινε ςτισ 31.12.2008.
Λοιπά αποκεματικά
Υτα λοιπά αποκεματικά περιλαμβάνονται:
-

Αποκεματικά από απαλλαςςόμενα τθσ φορολογίασ ζςοδα και αποκεματικά φορολογθκζντα κατ’ ειδικό
τρόπο ποςοφ € 6,3 εκατ. Φα αποκεματικά αυτά υπόκεινται ςε φορολόγθςθ ςε περίπτωςθ διανομισ
τουσ, αλλά ςτθν παροφςα φάςθ θ Εταιρεία δεν προτίκεται να διανείμει τα ςυγκεκριμζνα αποκεματικά
και, ωσ εκ τοφτου, δεν λογιςτικοποιικθκαν οι ςχετικοί αναβαλλόμενοι φόροι.

-

Ειδικό αποκεματικό βάςει των διατάξεων τθσ παρ. 4α του άρκρου 4 του Μ.Ο. 2190/20, φψουσ € 121,0
εκατ. (βλ. προθγοφμενθ ςθμείωςθ 17) το οποίο επιτρζπεται μόνο να κεφαλαιοποιθκεί ι να ςυμψθφιςκεί για απόςβεςθ ηθμιϊν τθσ Εταιρείασ.
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19. Αποτελζςματα εισ νζο
Θ κίνθςθ του λογαριαςμοφ «αποτελεςμάτων εισ νζο» για τον μιλο και τθν Εταιρεία κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2010 είχε ωσ εξισ:

Αρχικό υπόλοιπο
Υχθματιςμόσ τακτικοφ αποκεματικοφ
Επίδραςθ από μεταβολι ποςοςτοφ ςε κυγατρικι
Φόροσ κεφαλαιοποιθκζντων κερδϊν κυγατρικισ
Μακαρά αποτελζςματα χριςθσ 2010
Υπόλοιπο εισ νζο τζλουσ χριςθσ

Ο Πμιλοσ

Θ Εταιρεία

(917)
(10)
(105)
(12)
(89.738)
(90.782)

(1.920)
(90.876)
(92.796)

20. Μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ
Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ
Ρι μακροπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ του Ρμίλου κατά τθν 31.12.2010 ανζρχονται ςε €
221.554 χιλ. εκ των οποίων τα € 219.880 χιλ. αφοροφν ςτθν Εταιρεία.
Ξε τθν αναδιάρκρωςθ του μακροπρόκεςμου δανειςμοφ τθσ Ξθτρικισ, που ζγινε ςτθ χριςθ 2008,
ςυνάφκθκαν κοινοπρακτικά δάνεια ςυνολικοφ φψουσ € 245 εκατ., με ςυναςπιςμό τραπεηϊν, κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor πλζον περικωρίου) και διάρκειασ 8 ετϊν (με τελικι θμερομθνία αποπλθρωμισ τθν
31θ Ξαρτίου 2016). Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ ςυνάφκθκε νζο τριετζσ δάνειο κυμαινόμενου
επιτοκίου φψουσ € 40 εκατ.
Ρι θμερομθνίεσ λιξθσ (εξζλιξθ πλθρωμϊν) των μακροπρόκεςμων δανείων τθσ Εταιρείασ κατά τθν
θ

31 Δεκεμβρίου 2010 ζχουν ωσ εξισ:
ποςά ςε χιλ. €
Εντόσ του επόμενου ζτουσ
Ξεταξφ 1 και 5 ετϊν
Άνω των 5 ετϊν

26.000
111.000
110.000

Για τα ανωτζρω κοινοπρακτικά δάνεια ζχουν παραςχεκεί εμπράγματεσ εγγυιςεισ (ναυτικζσ υποκικεσ επί των πλοίων, εκχϊρθςθ προϊόντοσ αςφαλιςτικισ αποηθμίωςθσ) υπζρ των δανειςτριϊν τραπεηϊν
(βλ. ςθμείωςθ 11 «Σάγια περιουςιακά ςτοιχεία»).
Υφμφωνα με τουσ όρουσ των ςυμβάςεων θ Εταιρεία ζχει τθ δυνατότθτα πρόωρθσ αποπλθρωμισ
των δανείων αυτϊν χωρίσ καμία επιβάρυνςθ. Υτισ δανειακζσ ςυμβάςεισ προβλζπονται περιπτϊςεισ καταγγελίασ οι οποίεσ, μεταξφ άλλων, περιλαμβάνουν μθ εμπρόκεςμθ καταβολι πλθρωμϊν, μθ ςυμμόρφωςθ
με τισ γενικζσ και οικονομικζσ διαςφαλίςεισ που ζχουν παραςχεκεί, κακϊσ και παροχι πλθροφοριϊν. Επίςθσ, ςτισ ςυμβάςεισ περιζχονται οικονομικζσ ριτρεσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν προχποκζςεισ διατιρθςθσ
ελάχιςτθσ αναλογίασ του δανειςμοφ προσ τισ εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ. Επιπλζον, θ Εταιρεία ζχει παράςχει ςυγκεκριμζνεσ εξαςφαλίςεισ αναφορικά με τθ ςυμμόρφωςι τθσ με νόμουσ και κανονιςμοφσ, τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, με περιβαλλοντικά ηθτιματα και με το κακεςτϊσ
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αςφαλιςτικισ κάλυψθσ.
Φα υπόλοιπα των ανωτζρω δανείων που εμφανίηονται ςτουσ ςυνθμμζνουσ ιςολογιςμοφσ αποτιμικθκαν ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου και δεν διαφζρουν ουςιωδϊσ
από τθν εφλογθ αξία τουσ. Φο μζςο πραγματικό κόςτοσ μακροπρόκεςμου δανειςμοφ τθσ Εταιρείασ για τθ
χριςθ 2010 ανιλκε ςε 4,16%.
Φο ςφνολο των τόκων των μακροπρόκεςμων δανείων τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ 2010 και 2009
ανιλκε ςε € 10.181 χιλ. και € 10.189 χιλ., αντίςτοιχα.
Υθμειϊνεται ότι θ διοίκθςθ τθσ Ξθτρικισ βρίςκεται ςε διαπραγμάτευςθ με τισ πιςτϊτριεσ τράπεηεσ
ςχετικά με τθν τροποποίθςθ των όρων αποπλθρωμισ των δανείων όςον αφορά ςτθ μεταφορά των πλθρωτζων δόςεων τθσ χριςθσ 2011 φψουσ € 26 εκατ. ςε μεταγενζςτερο χρόνο. Υτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ
τθσ χριςθσ 2010 το εν λόγω ποςό περιλαμβάνεται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ
Θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει ςυμβάςεισ ανοικτϊν αλλθλόχρεων λογαριαςμϊν ςε ευρϊ κυμαινόμενου
επιτοκίου (Euribor πλζον περικωρίου) οι οποίοι ζχουν χορθγθκεί από τισ τράπεηεσ, κυρίωσ, με εκχϊρθςθ
επιταγϊν ειςπρακτζων ςε εγγφθςθ των ανωτζρω χορθγιςεων. Φο ςφνολο των βραχυπρόκεςμων τραπεηικϊν υποχρεϊςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροπρόκεςμων δόςεων πλθρωτζων ςτθν επόμενθ χριςθ) του Ρμίλου ςτισ 31.12.2010 ανζρχεται ςε € 68.490 χιλ. ζναντι € 75.904 χιλ. ςτισ 31.12.2009, ενϊ για τθν
Εταιρεία ςε € 65.998 χιλ. ζναντι € 72.153 τθν προθγοφμενθ χριςθ.
Φο ςυνολικό ποςό των τόκων επί των ανωτζρω δανείων τθσ Ξθτρικισ για τισ χριςεισ 2010 και 2009
ανιλκε ςε € 2.925 χιλ. και € 2.347 χιλ., αντίςτοιχα.

21. Αναβαλλόμενοι φόροι και φόροσ ειςοδιματοσ
Θ Ξθτρικι Εταιρεία και οι κυγατρικζσ τθσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ ναυτιλία δεν υπόκεινται ςε
φορολογία ειςοδιματοσ για τα κζρδθ που προκφπτουν από τθν εκμετάλλευςθ των πλοίων τουσ. Ωσ φόροσ
ειςοδιματοσ κεωρείται αυτόσ του ν. 27/1975 (φόροσ βάςει των κόρων ολικισ χωρθτικότθτασ των πλοίων).
Ρι ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ τθσ Ξθτρικισ και των ενοποιοφμενων κυγατρικϊν εταιρειϊν παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί:
Εταιρεία
ΑΟΕΜ
ΝΑΟΕ
ΕΦΑΟΑΣ Α.Ε.
ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΟΕΜ ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ Α.Ε.
ΦΙ.ΥΙ. ΥΕΛΝΙΟΓΜ Ο.Ε.

Ανζλεγκτεσ χριςεισ
2008 – 2010
1994 – 2010
2009 – 2010
2010
2008 – 2010
2008 – 2010

Θ «ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ Ο.Ε.» ιδρφκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2010 και θ πρϊτθ διαχειριςτικι
τθσ περίοδοσ λιγει ςτισ 31.12.2011. Για τισ ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ, οι εταιρείεσ του Ρμίλου ζχουν
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ςχθματίςει προβλζψεισ για πρόςκετουσ φόρουσ που ενδζχεται να προκφψουν κατά το μελλοντικό φορολογικό κλείςιμο των ανζλεγκτων χριςεων. Ρι ςωρευμζνεσ προβλζψεισ ανζρχονται ςε € 25 χιλ. για τθν Εταιρεία και ςε € 148 χιλ. για τον μιλο. Ρ φόροσ ειςοδιματοσ που εμφανίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων για τισ χριςεισ 2010 και 2009 για τθν Εταιρεία και τον μιλο αναλφεται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.10
31.12.09
Φόροσ ειςοδ. επί των φορολογθτζων αποτελεςμάτων
Φόροσ ν. 27/1975 επί κ.ο.χ. πλοίων
Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου & προβλζψεισ
Αναβαλλόμενοι φόροι προςωρινϊν διαφορϊν
Ζκτακτθ ειςφορά ν. 3845/2010

111
136
110
195
34
586

Θ Εταιρεία
31.12.10
31.12.09

127
163
30
18
338

131
131

158
10
(1)
167

Αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ ζχουν λογιςκεί επί των διαφορϊν λογιςτικϊν και φορολογικϊν
βάςεων περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων των κυγατρικϊν που εμπίπτουν ςτο κανονικό κακεςτϊσ φορολογίασ ειςοδιματοσ κακϊσ και επί διαφορϊν λογιςτικϊν και φορολογικϊν βάςεων περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων τθσ Ξθτρικισ οι οποίεσ (διαφορζσ) αναμζνεται να ζχουν φορολογικι επίδραςθ κατά τον αντιλογιςμό ι τθν τακτοποίθςι τουσ. Ρι αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ υπολογίηονται χρθςιμοποιϊντασ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ με τουσ οποίουσ αναμζνεται να γίνει θ τακτοποίθςθ των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςτο μζλλον.
Φο υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικϊν υποχρεϊςεων του Ρμίλου ςτισ 31.12.2010 φψουσ €
993 χιλ. (€ 309 χιλ. για τθ Ξθτρικι) προζρχεται, κατά κφριο λόγο, από τισ αποτιμιςεισ των οικοπζδων και
των κτιρίων ςτθν εφλογι τουσ αξία, δεδομζνου ότι το κζρδοσ που κα προκφψει ςε ενδεχόμενθ πϊλθςι
τουσ κα φορολογθκεί με βάςθ τισ γενικζσ διατάξεισ τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ.
Επίςθσ, το υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων του Ρμίλου φψουσ € 32 χιλ.
προζρχεται, κατά κφριο λόγο, από προβλζψεισ κυγατρικισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ.

22. Ραροχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ / Λοιπζσ προβλζψεισ
Κόςτοσ μιςκοδοςίασ
Ρ μιλοσ ςτισ 31.12.2010 απαςχολοφςε ωσ πλθρϊματα πλοίων και προςωπικό ξθράσ, ςυνολικά,
1.132 άτομα. Φο κόςτοσ μιςκοδοςίασ των εργαηομζνων που περιλαμβάνεται ςτα αποτελζςματα των ςυνθμμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων αναλφεται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.10
31.12.09
Ξιςκοί και θμερομίςκια
Νοιπζσ παροχζσ προςωπικοφ
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικά ταμεία
Σλζον: ςυνταξιοδοτικό κόςτοσ προγραμμάτων
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60.425
2.883
7.318
70.626
423
71.049

59.860
3.182
7.305
70.347
344
70.691

Θ Εταιρεία
31.12.10
31.12.09
57.347
2.880
6.850
67.077
416
67.493

56.921
3.173
6.854
66.948
311
67.259
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Ρι βραχυχρόνιεσ παροχζσ προσ τα διοικθτικά ςτελζχθ αναφζρονται παρακάτω (ςθμείωςθ 26 «Χπόλοιπα και ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ»).

Αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ
Φα ποςά που ζχουν καταχωρθκεί ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ ωσ υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν προςωπικοφ ζχουν προςδιοριςτεί ωσ ακολοφκωσ:
Ο Πμιλοσ
31.12.10
31.12.09
Σαροφςα αξία δζςμευςθσ κακοριςμζνων παροχϊν
Ξθ καταχωρθμζνο κόςτοσ προχπθρεςίασ
Ξθ καταχωρθμ. αναλογιςτικά (κζρδθ) / ηθμιζσ
Υποχρζωςθ ςτον ιςολογιςμό

3.450
86
(91)
3.445

3.178
174
3.352

Θ Εταιρεία
31.12.10
31.12.09

3.290
(94)
3.195

2.937
164
3.101

Θ κίνθςθ τθσ κακαρισ υποχρζωςθσ για αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία
ζχει ωσ ακολοφκωσ:
Ο Πμιλοσ
31.12.10
31.12.09
Μακαρι υποχρζωςθ ζναρξθσ χριςθσ
Σαροχζσ που πλθρϊκθκαν
Σρόβλεψθ αναγνωριςμζνθ ςτα αποτελζςματα
Κακαρι υποχρζωςθ τζλουσ χριςθσ

3.352
(330)
423
3.445

3.455
(447)
344
3.352

Θ Εταιρεία
31.12.10
31.12.09
3.101
(322)
416
3.195

3.227
(437)
311
3.101

Ρι επιπλζον προβλζψεισ που ςχθματίςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ περιλαμβάνονται ςτα ζξοδα διοίκθςθσ και διάκεςθσ.
Ρι υποχρεϊςεισ του Ρμίλου που απορρζουν από τθν υποχρζωςι του να καταβάλλει αποηθμιϊςεισ
λόγω ςυνταξιοδότθςθσ προςδιορίηονται με βάςθ αναλογιςτικι μελζτθ, θ οποία πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ, από ανεξάρτθτθ εταιρεία αναλογιςτϊν. Ρι βαςικζσ παραδοχζσ τθσ αναλογιςτικισ μελζτθσ ζχουν
ωσ εξισ:
Σροεξοφλθτικό επιτόκιο.........................................................4,6%
Ξζςθ ετιςια μακροχρόνια αφξθςθ μιςκολογίου ....................4,9%
Αναμενόμενοσ μ.ο. υπολειπόμενθσ εργαςιακισ ηωισ ....... 19,4 ζτθ
Θ παραπάνω ςωρευμζνθ πρόβλεψθ αφορά ςτουσ εργαηομζνουσ του Ρμίλου εκτόσ από τα πλθρϊματα πλοίων για τα οποία θ υφιςτάμενθ νομοκεςία αναφζρει ότι δεν ςωρεφουν δικαιϊματα αποηθμίωςθσ
ςε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ λόγω απόλυςθσ ι ςυνταξιοδότθςθσ.
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Λοιπζσ προβλζψεισ
Ρι λοιπζσ προβλζψεισ του Ρμίλου κατά τθν 31.12.2010 φψουσ € 494 χιλ. (€ 145 χιλ. για τθν Εταιρεία) αφοροφν, κατά κφριο λόγο, ςε διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου και ςε πρόςκετεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ πλθρωμάτων και προςαυξιςεισ που ενδεχομζνωσ καταλογιςκοφν από το ΟΑΦ κατά τισ εκκακαρίςεισ
των αποδόςεων των ςχετικϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν από το εν λόγω ταμείο.

23. Υποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Υτισ εμπορικζσ υποχρεϊςεισ περιλαμβάνονται τα κάτωκι:
Ο Πμιλοσ
31.12.10
31.12.09
Σρομθκευτζσ
Επιταγζσ πλθρωτζεσ

46.126
6.840
52.966

31.268
7.613
38.881

Θ Εταιρεία
31.12.10
31.12.09
42.000
1.145
43.145

28.791
6.413
35.204

Αντίςτοιχα, οι λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.10
31.12.09
Χποχρεϊςεισ ςε φόρουσ και αςφαλιςτικοφσ
οργανιςμοφσ
Σροκαταβολζσ πελατϊν
Σιςτωτζσ διάφοροι
Δεδουλευμζνα ζξοδα & ζςοδα επόμενων
χριςεων

Θ Εταιρεία
31.12.10
31.12.09

4.641
1.036
5.707

3.308
554
8.032

3.366
567
4.284

2.735
423
7.178

4.875
16.259

2.068
13.962

4.510
12.727

1.975
12.311

λεσ οι παραπάνω υποχρεϊςεισ είναι βραχυπρόκεςμεσ και, ωσ εκ τοφτου, δεν απαιτείται προεξόφλθςθ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.

24. Κζρδθ / (ηθμιζσ) ανά μετοχι
Φα βαςικά κζρδθ / (ηθμιζσ) ανά μετοχι υπολογίηονται με διαίρεςθ του κζρδουσ που αναλογεί ςτουσ
μετόχουσ τθσ Ξθτρικισ με το ςτακμιςμζνο αρικμό μετοχϊν ςε κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
Μζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Ξθτρικισ
τακμιςμζνοσ αρικμόσ μετοχϊν
Μζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι
βαςικά (ςε €)
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(89.738)
(5.788)
134.415.993 134.415.993
(0,6676)

(0,0431)

Θ Εταιρεία
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09

(90.876)
134.415.993

(3.818)
134.415.993

(0,6761)

(0,0284)
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Ρ μζςοσ ςτακμιςμζνοσ αρικμόσ των μετοχϊν ςε κυκλοφορία για τισ χριςεισ 2010 και 2009 ανιλκε
ςε 134.415.993 τεμάχια και είναι αναπροςαρμοςμζνοσ για τθν προθγοφμενθ χριςθ λόγω τθσ αντίςτροφθσ
υποδιαίρεςθσ μετοχϊν (reverse split) που αποφαςίςτθκε από τισ ζκτακτεσ Γενικζσ Υυνελεφςεισ κοινϊν και
προνομιοφχων μετόχων τθσ Εταιρείασ (βλ. ςχετικά ςθμείωςθ 17 «Ξετοχικό κεφάλαιο»). Επομζνωσ, τα
«κζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε €)» για τθ χριςθ 2009 αναπροςαρμόςτθκαν
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΔΝΣ 33.

25. Μερίςματα
Υφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ εμπορικισ νομοκεςίασ, οι εταιρείεσ είναι υποχρεωμζνεσ να
διανζμουν κάκε ζτοσ πρϊτο μζριςμα που να αντιςτοιχεί τουλάχιςτον ςτο 35% των κερδϊν μετά φόρων και
μετά το ςχθματιςμό του τακτικοφ αποκεματικοφ. Για τθ χριςθ του 2009 δεν διανεμικθκε μζριςμα δεδομζνων των αρνθτικϊν αποτελεςμάτων τθσ Εταιρείασ. Επίςθσ, για τον ίδιο λόγο, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο
δεν κα προτείνει ςτθν τακτικι Γενικι Υυνζλευςθ τθ διανομι μερίςματοσ για τθ χριςθ 2010.

26. Υπόλοιπα και ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ
Φα υπόλοιπα (απαιτιςεισ / υποχρεϊςεισ) με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ αυτά ορίηονται από το
ΔΝΣ 24, κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 και 2009 ζχουν ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.10
31.12.09
Απαιτιςεισ από:
- κυγατρικζσ
- ςυγγενείσ
- λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ
- διευκυντικά ςτελζχθ & μζλθ ΔΥ

Υποχρεϊςεισ ςε:
- κυγατρικζσ
- ςυγγενείσ
- λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ
- διευκυντικά ςτελζχθ & μζλθ Δ.Υ.

3.042
16
3.058

5
17
22

93
132
16
241

601
17
618

633
16.349
38
17.020

27
10.225
38
10.290

241
633
16.349
24
17.247

153
27
10.225
30
10.435

Ρι αγορζσ και οι πωλιςεισ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ ζχουν ωσ εξισ:
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Θ Εταιρεία
31.12.10
31.12.09
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Ο Πμιλοσ
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
Αγορζσ αγακϊν & υπθρεςιϊν από:
- κυγατρικζσ
- ςυγγενείσ
- λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Ρωλιςεισ υπθρεςιϊν ςε:
- κυγατρικζσ
- λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Θ Εταιρεία
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09

3.341
13.189
16.530

3.153
11.892
15.045

1.357
3.341
7.544
12.242

884
3.153
11.892
15.929

422
422

189
189

5.862
394
6.256

119
166
285

Θ τιμολόγθςθ των ςυναλλαγϊν μεταξφ των εταιρειϊν του Ρμίλου ζγινε με τουσ ςυνικεισ εμπορικοφσ όρουσ τθσ αγοράσ. Σζραν των ανωτζρω και των ενδοεταιρικϊν μεριςμάτων και αμοιβϊν μελϊν Δ.Υ.
και ςτελεχϊν που αναφζρονται παρακάτω, δεν υπιρχαν άλλεσ ςυναλλαγζσ μεταξφ του Ρμίλου και των
ςυνδεδεμζνων μερϊν κατά τθν ζννοια του ΔΝΣ 24.
Ενδοεταιρικά μερίςματα
Υτα επενδυτικά αποτελζςματα τθσ Ξθτρικισ για τθ χριςθ 2010 περιλαμβάνονται ζςοδα μεριςμάτων από τθ κυγατρικι «ΕΦΑΟΑΣ» ποςοφ € 121 χιλ. και από τθ ςυγγενι «ANEK LINES ITALIA» ποςοφ € 735
χιλ.
Αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ. και ςτελεχϊν
Ρι μικτζσ αμοιβζσ των διευκυντϊν τθσ Εταιρείασ και των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου για τισ
χριςεισ 2010 και 2009 αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
Εκτελεςτικά μζλθ Δ.Υ.
Ξθ εκτελεςτικά μζλθ Δ.Υ.
Διευκυντικά ςτελζχθ

778
29
891
1.698

725
33
836
1.594

Θ Εταιρεία
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
529
18
891
1.438

528
20
836
1.384

Ρι αμοιβζσ των μελϊν του Δ.Υ. εγκρίνονται από τθν ετιςια τακτικι Γενικι Υυνζλευςθ. Ματά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ δεν υπάρχουν προγράμματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν για τα μζλθ του Δ.Υ.
και τα ςτελζχθ, οφτε άλλεσ παροχζσ που να εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν.
Αμοιβζσ νόμιμων ελεγκτϊν
Ρι αμοιβζσ που χρεϊκθκαν κατά τθ χριςθ 2010 από τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ για τον υποχρεωτικό
ζλεγχο των ετιςιων λογαριαςμϊν ςε επίπεδο Ρμίλου, ανιλκαν ςε € 160 χιλ., ενϊ δεν παραςχζκθκαν άλλεσ υπθρεςίεσ.

84

θμειϊςεισ επ ί των Ετιςι ων Οι κο νομ ικϊν Καταςτάςεων τθσ χρ ιςθσ απ ό 1 Ι αν ουα ρίου ζω σ 31 Δ εκ εμβ ρίου 201 0
ςφμ φων α μ ε τα Διεκν ι Πρό τυ π α Χρθμ ατο οι κο νομ ικισ Αν αφο ράσ
 Σοςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά 

27. Δεςμεφςεισ και ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ
Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ
Φθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 οι εταιρείεσ του Ρμίλου είχαν ςυμφωνίεσ λειτουργικισ μίςκωςθσ που αφοροφςαν, κυρίωσ, ςτθν ενοικίαςθ κτιρίων και ςτθ ναφλωςθ πλοίων και λιγουν ςε διάφορεσ θμερομθνίεσ
εντόσ τθσ επόμενθσ πενταετίασ (ζωσ το 2015). Φα ζξοδα ενοικίαςθσ και ναυλϊςεων που περιλαμβάνονται
ςτθ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ των αποτελεςμάτων τθσ χριςθσ 2010 ανζρχονται ςε € 14.788 χιλ., ενϊ το 2009
ιταν € 17.890 χιλ. Φα ελάχιςτα μελλοντικά πλθρωτζα μιςκϊματα ενοικίαςθσ κτιρίων και πλοίων βάςει μθ
ακυρϊςιμων ςυμβολαίων λειτουργικισ μίςκωςθσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 ζχουν ωσ εξισ:
Εντόσ του επόμενου ζτουσ
Από το 2ο ζωσ και το 5ο ζτοσ

11.053
16.113

Δεν υπάρχουν άλλεσ ςυμφωνίεσ λειτουργικϊν μιςκϊςεων που να λιγουν πζραν τθσ πενταετίασ.
Κεφαλαιουχικζσ δεςμεφςεισ
θ

Δεν υπάρχουν κεφαλαιουχικζσ δεςμεφςεισ τθσ Εταιρείασ ι του Ρμίλου κατά τθν 31 Δεκεμβρίου
2010.
Λοιπζσ δεςμεφςεισ
Χφίςτανται δεςμεφςεισ ςε εταιρείεσ του Ρμίλου που ζχουν υπαχκεί ςε επιχορθγοφμενα από το ελλθνικό δθμόςιο επενδυτικά ςχζδια, κακϊσ και ςε υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από ςυμβάςεισ ανάκεςθσ
δθμόςιασ υπθρεςίασ ςε επιδοτοφμενεσ άγονεσ γραμμζσ (εγγυθτικζσ επιςτολζσ κ.λπ.).

28. Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ / απαιτιςεισ - επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ
Υε βάροσ των εταιρειϊν του Ρμίλου δεν εκκρεμοφν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ ι άλλεσ υποχρεϊςεισ που κα μποροφςαν να ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομικι κατάςταςι του. Ζχουν
ςχθματιςτεί ςχετικζσ προβλζψεισ φψουσ € 51 χιλ.
Ρι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ του Ρμίλου ςτισ 31.12.2010 που προκφπτουν ςτα πλαίςια τθσ ςυνικουσ δραςτθριότθτάσ του, αφοροφν ςε εγγυιςεισ που ζχει παράςχει για εξαςφάλιςθ υποχρεϊςεων (κυρίωσ άγονεσ γραμμζσ) και καλισ εκτζλεςθσ ζργων οι οποίεσ ανζρχονται ςε € 4.102 χιλ. Αντίςτοιχα, ζχει λάβει
εγγυιςεισ για εξαςφάλιςθ απαιτιςεων φψουσ € 18.427 χιλ. Επίςθσ, όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ
(ςθμείωςθ 21 «Αναβαλλόμενοι φόροι και φόροι ειςοδιματοσ»), οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ των εταιρειϊν του Ρμίλου για οριςμζνεσ χριςεισ δεν ζχουν καταςτεί οριςτικζσ, αλλά ζχουν διενεργθκεί οι απαραίτθτεσ προβλζψεισ για ενδεχόμενουσ πρόςκετουσ φόρουσ.

29. Σκοποί και πολιτικζσ διαχείριςθσ κινδφνων
Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ
Υτισ υφιςτάμενεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, οι πιςτωτικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίηει κάκε εταιρεία
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είναι αυξθμζνοι. Φα ςθμαντικά προβλιματα ρευςτότθτασ που ζχουν δθμιουργθκεί ςτθν αγορά, ωσ ςυνζπεια τθσ οικονομικισ κρίςθσ, ξεπζραςαν κάκε πρόβλεψθ με κατακόρυφθ αφξθςθ των περιπτϊςεων ακάλυπτων επιταγϊν και δυςχερειϊν ςτθν είςπραξθ των ανοιχτϊν υπολοίπων. Ρ μιλοσ παρακολουκεί ςτενά
τα υπόλοιπα των πελατϊν του μζςω των διαδικαςιϊν πιςτωτικοφ ελζγχου που εφαρμόηει και, όπου κρίνεται απαραίτθτο, λαμβάνονται επιπλζον εγγυιςεισ για τθ μεγαλφτερθ εξαςφάλιςθ των πιςτϊςεων που χορθγοφνται. Ωςτόςο, οι τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ, δθμιουργοφν περιπτϊςεισ αυξθμζνων πιςτωτικϊν κινδφνων, με αποτζλεςμα τθν όλο και περιςςότερο επιβεβλθμζνθ ανάγκθ δθμιουργίασ προβλζψεων για ηθμιζσ απομείωςθσ απαιτιςεων με ςκοπό τθν εξιςορρόπθςθ των ςυνεπειϊν
από τισ ακραίεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο εμπορικό και ςτο ευρφτερο μακροοικονομικό περιβάλλον.
Θ διοίκθςθ του Ρμίλου κεωρεί ότι, μετά και τισ προβλζψεισ απομείωςθσ τθσ αξίασ των απαιτιςεων που
ςχθματίςτθκαν ςτθ χριςθ 2010, το ςωρευμζνο ποςό των € 18,8 εκατ. είναι επαρκζσ ζναντι του πιςτωτικοφ
κινδφνου.
Αναφορικά με τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ο μιλοσ δεν διατρζχει κάποιο πιςτωτικό κίνδυνο κακϊσ υπάρχει φυςικι αντιςτάκμιςθ κινδφνου, δεδομζνου ότι με τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα με
τα οποία ςυνεργάηεται υπάρχουν και δανειακζσ ςυμβάςεισ.
Θ μζγιςτθ ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ αναλφεται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
Εμπορικζσ απαιτιςεισ
Νοιπζσ απαιτιςεισ
Φαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

68.547
7.255
3.301
79.103

73.814
6.681
5.798
86.293

Θ Εταιρεία
01.01.1001.01.0931.12.10
31.12.09
59.432
4.429
1.769
65.630

69.384
6.633
4.619
80.636

Ματά το τζλοσ των χριςεων 2010 και 2009 δεν υπάρχει κανζνασ πελάτθσ το υπόλοιπο του οποίου να αντιπροςωπεφει ποςοςτό άνω του 5% επί των ςυνολικϊν απαιτιςεων. Θ χρονικι ενθλικίωςθ των υπολοίπων
των εμπορικϊν απαιτιςεων και θ κίνθςθ των προβλζψεων απομείωςθσ παρατίκενται προθγουμζνωσ ςτθ
ςθμείωςθ 14 «Απαιτιςεισ από πελάτεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ».
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ
Θ Εταιρεία ςτα πλαίςια αναδιάρκρωςθσ των δανείων τθσ, ςυνζταξε ςυμβάςεισ που διζπονται από
όρουσ και υποχρεϊςεισ. Υε περίπτωςθ που θ Εταιρεία δεν τθριςει τουσ όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ που
ζχει αναλάβει, ενδζχεται τα δάνεια να κθρυχκοφν άμεςα απαιτθτά και να υποχρεωκεί να αποπλθρϊςει το
υπόλοιπο των δανείων τθσ ςτισ δανείςτριεσ τράπεηεσ δθμιουργϊντασ ενδεχόμενο πρόβλθμα ρευςτότθτασ.
Εντοφτοισ, για τθν αποφυγι του ενδεχόμενου δθμιουργίασ ελλείψεων επαρκοφσ ρευςτότθτασ, θ διοίκθςθ
του Ρμίλου φροντίηει να υπάρχουν πάντα διακζςιμεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ για τθν κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν ςε περιόδουσ χαμθλισ ρευςτότθτασ. Υε κάκε περίπτωςθ, ωςτόςο, δεν μπορεί να αποκλειςτεί το ενδεχόμενο να υπάρξει παραβίαςθ κάποιου ι κάποιων όρων των δανειακϊν ςυμβάςεων του Ρμίλου ι αδυναμία τθσ Διοίκθςθσ του Ρμίλου όςον αφορά ςτθν εξαςφάλιςθ τραπεηικϊν πιςτϊςεων για τθν κάλυψθ
ζκτακτων αναγκϊν με αποδεκτοφσ όρουσ, γεγονόσ που ενδζχεται να επιφζρει ουςιωδϊσ αρνθτικζσ ςυνζ-
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πειεσ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, τα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ, τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ
χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του Ρμίλου.
Θ Εταιρεία ςυντάςςει βραχυχρόνια και μακροχρόνια ταμειακά προγράμματα από τα οποία προκφπτουν εγκαίρωσ οι ταμειακζσ τθσ ανάγκεσ. Θ λθκτότθτα των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ ςτισ 31.12.2010 ζχει ωσ εξισ:

Ξακροπρόκεςμα δάνεια
Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ
Νοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Εντόσ 6 μθνϊν

6 ζωσ 12 μινεσ

1 ζτοσ και άνω

12.000
43.145
8.217

14.000
-

221.000
-

Υθμειϊνεται, ωςτόςο, ότι θ διοίκθςθ τθσ Ξθτρικισ βρίςκεται ςε διαπραγμάτευςθ με τισ πιςτϊτριεσ
τράπεηεσ ςχετικά με τθν τροποποίθςθ των όρων αποπλθρωμισ των δανείων όςον αφορά ςτθ μεταφορά
των πλθρωτζων δόςεων τθσ χριςθσ 2011 ςε μεταγενζςτερο χρόνο.
Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ
Φόςο θ Εταιρεία όςο και ο μιλοσ δεν εκτίκενται ςε ιδιαίτερο ςυναλλαγματικό κίνδυνο κακϊσ όλεσ
ςχεδόν οι ςυναλλαγζσ με πελάτεσ και προμθκευτζσ εκτόσ Ελλάδοσ διενεργοφνται με βάςθ το ευρϊ. Σολφ
περιοριςμζνοσ ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ ενδεχομζνωσ να δθμιουργθκεί από τθν αξία των αγορϊν ανταλλακτικϊν και λοιπϊν υλικϊν ι υπθρεςιϊν από χϊρεσ εκτόσ ευρωηϊνθσ θ οποία όμωσ είναι πολφ μικρι ςε
ςχζςθ με το ςφνολο των αγορϊν και δαπανϊν. Επίςθσ, όλα τα δάνεια που ζχει ςυνάψει ο μιλοσ είναι ςε
ευρϊ, οπότε δεν υφίςταται ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ από τθν αποπλθρωμι τουσ.
Ανταγωνιςμόσ
Φα πλοία του Ρμίλου τθσ ΑΟΕΜ δραςτθριοποιοφνται ςε γραμμζσ που επικρατεί ζντονοσ ανταγωνιςμόσ και ειδικότερα ςτισ γραμμζσ που ςυνδζουν τον Σειραιά με τθν Μριτθ, κακϊσ και τθν Ελλάδα με τθν
Ιταλία. Θ προςπάκεια για διατιρθςθ και διεφρυνςθ των μεριδίων κάκε εταιρείασ ςτισ ωσ άνω αγορζσ,
ενδζχεται να δθμιουργιςει ςυνκικεσ εντονότερου ανταγωνιςμοφ με αντίκτυπο ςτα οικονομικά αποτελζςματά τουσ. Επιπλζον, ο μιλοσ, ςτο πλαίςιο των ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων του, προςπακεί να βελτιςτοποιεί τθν κατανομι των πλοίων ανά γραμμι, να αξιολογεί τθν κερδοφορία των υφιςτάμενων (αλλά και
πικανϊν νζων) γραμμϊν και να τιμολογεί τισ υπθρεςίεσ του ςε ανταγωνιςτικά επίπεδα. Θ τυχόν περαιτζρω
εντατικοποίθςθ των ςυνκθκϊν ανταγωνιςμοφ ςτισ αγορζσ που δραςτθριοποιείται ο μιλοσ ενδζχεται να
επιφζρει ουςιωδϊσ δυςμενείσ επιδράςεισ ςτα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ, τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ
χρθματοοικονομικι κατάςταςι του.
Κίνδυνοσ διακφμανςθσ επιτοκίων
Θ Εταιρεία, κατά τθ διάρκεια του 2008, προχϊρθςε ςε αναδιάρκρωςθ του μακροπρόκεςμου τραπεηικοφ δανειςμοφ τθσ, με τθ ςφναψθ νζων δανειακϊν ςυμβάςεων με κοινοπραξία τραπεηϊν. Επίςθσ κατά τθ
διάρκεια του 2010, προζβθ ςε νζα ςφναψθ μακροπρόκεςμου δανείου. Επιπλζον, θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει
ςυμβάςεισ ανοικτϊν αλλθλόχρεων λογαριαςμϊν με διάφορεσ τράπεηεσ. λα τα ανωτζρω δάνεια εκτοκίηονται με επιτόκιο Euribor πλζον περικωρίου. Ματά ςυνζπεια, θ Εταιρεία είναι εκτεκειμζνθ ςε κίνδυνο δια-
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κφμανςθσ επιτοκίων, αφοφ ςε περίπτωςθ ανόδου αυτϊν, κα επιβαρυνκεί με υψθλότερουσ χρεωςτικοφσ
τόκουσ. Θ ευαιςκθςία τθσ μεταβλθτότθτασ των επιτοκίων των μακροπρόκεςμων δανείων επί των αποτελεςμάτων και των ιδίων κεφαλαίων για το 2010 είχε ωσ εξισ:
Μεταβλθτότθτα επιτοκίων
± 0,5%
± 1%

Επίδραςθ ςτα αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια
(-/+) € 1,2 εκατ.
(-/+) € 2,4 εκατ.

Ματά ςυνζπεια, ενδεχόμενθ αφξθςθ ςτα επιτόκια ενδζχεται να ζχει ουςιωδϊσ δυςμενείσ επιδράςεισ
ςτα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ, τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του Ρμίλου.

Κίνδυνοσ διακφμανςθσ τιμϊν καυςίμων
Φο κόςτοσ των καυςίμων αποτελεί το βαςικότερο λειτουργικό κόςτοσ του Ρμίλου με άμεςθ επίδραςθ ςτα αποτελζςματα τθσ κάκε περιόδου, επομζνωσ θ αφξθςθ των τιμϊν του πετρελαίου είναι ο ςθμαντικότεροσ κίνδυνοσ που αντιμετωπίηει ο μιλοσ. Ρι τιμζσ των καυςίμων διακανονίηονται ςε ευρϊ, αλλά
εμμζςωσ επθρεάηονται από τθν ιςοτιμία ευρϊ / δολαρίου ςτθ βάςθ τθσ οποίασ διαμορφϊνονται οι διεκνείσ τιμζσ platts. Θ ευαιςκθςία του αποτελζςματοσ και των ιδίων κεφαλαίων τθσ Εταιρείασ από μια μεταβολι του μζςου κόςτουσ των καυςίμων ανά μετρικό τόνο -ceteris paribus- για το 2010 είχε ωσ εξισ:
Μεταβλθτότθτα τιμϊν καυςίμων
±5% / μετρικό τόνο
± 10% / μετρικό τόνο

Επίδραςθ ςτα αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια
(-/+) € 5,2 εκατ.
(-/+) € 10,4 εκατ.

Υτθ διάρκεια του 2010, οι τιμζσ των καυςίμων αυξικθκαν ςθμαντικά με αντίςτοιχθ επιβάρυνςθ του κόςτουσ πωλθκζντων. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι το κόςτοσ καυςίμων και λιπαντικϊν τθσ Εταιρείασ για το
2010 αποτζλεςε το 43% του ςυνολικοφ κόςτουσ πωλθκζντων, ζναντι 36% το 2009. Ρι διακυμάνςεισ ςτθν
τιμι του πετρελαίου αποτελοφν το ςθμαντικότερο κίνδυνο για τα οικονομικά αποτελζςματα του Ρμίλου.
Ματά ςυνζπεια, ενδεχόμενθ αφξθςθ ςτο κόςτοσ καυςίμων αναμζνεται να επιφζρει ουςιωδϊσ δυςμενείσ
επιδράςεισ ςτα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ, τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ
του Ρμίλου.

Ρολιτικζσ και διαδικαςίεσ διαχείριςθσ κεφαλαιουχικοφ κινδφνου
Ρ μιλοσ ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν αποδοτικι διαχείριςθ των κεφαλαίων του ϊςτε να διατθρθκεί θ
υψθλι πιςτολθπτικι του ικανότθτα ςτθν αγορά για χρθματοδότθςθ με ευνοϊκοφσ όρουσ με απϊτερο ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ του ςτο μζλλον και τθν εξαςφάλιςθ ικανοποιθτικισ μεριςματικισ απόδοςθσ ςτουσ μετόχουσ. Σολιτικι του Ρμίλου παραμζνει θ διατιρθςθ υψθλισ φερεγγυότθτασ, και ςτα πλαίςια τθσ προςαρμογισ τθσ κεφαλαιακισ του διάρκρωςθσ, ο μιλοσ δφναται να προςαρμόςει το ποςό των πλθρωτζων μεριςμάτων, να επιςτρζψει κεφάλαιο ςτουσ μετόχουσ, να εκδϊςει νζεσ μετοχζσ ι να εκποιιςει περιουςιακά ςτοιχεία για να μειϊςει το δανειςμό. Ρ μιλοσ ελζγχει και παρακολουκεί
τθν κεφαλαιακι του επάρκεια με βάςθ το ςυντελεςτι μόχλευςθσ, ο οποίοσ υπολογίηεται διαιρϊντασ τον
κακαρό δανειςμό με τα ςυνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια. Ωσ «κακαρόσ δανειςμόσ» νοείται το ςφνολο
των δανειακϊν υποχρεϊςεων (μακροπρόκεςμων και βραχυπρόκεςμων) μείον τα ταμειακά διακζςιμα ενϊ
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ωσ «ςυνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια», λαμβάνεται το άκροιςμα των ιδίων κεφαλαίων πλζον του κακαροφ δανειςμοφ. Θ διοίκθςθ ςτοχεφει ςτθ διατιρθςθ του ςυντελεςτι μόχλευςθσ ςε όςο το δυνατόν χαμθλότερα επίπεδα.
31.12.2010

31.12.2009

290.044
(3.301)
286.743
114.167
400.910
71,52%

276.688
(5.798)
270.890
202.869
473.759
57,18%

Υυνολικόσ δανειςμόσ
Ξείον: χρθματικά διακζςιμα
Κακαρόσ δανειςμόσ (α)
Υφνολο ιδίων κεφαλαίων
Συνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια (β)
Συντελεςτισ μόχλευςθσ (α) / (β)

Ραρουςίαςθ των χρθματοοικονομ. περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων ανά κατθγορία
Φα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία κακϊσ και οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ κατά
τθν θμερομθνία των οικονομικϊν καταςτάςεων μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν και ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.2010 31.12.2009
Κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ
Εμπορικζσ απαιτιςεισ
Νοιπζσ απαιτιςεισ
Φαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Χρθματ/κά ςτοιχεία ςτθν εφλογθ αξία

Θ Εταιρεία
31.12.2010 31.12.2009

68.547
7.255
3.301
771
79.874

73.814
6.681
5.798
1.279
87.572

59.432
4.429
1.769
743
66.373

69.384
6.633
4.619
1.255
81.891

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ
επιμετροφμενεσ ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ

221.554

200.785

219.880

198.614

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ
επιμετροφμενεσ ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ
Σρομθκευτζσ & λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο υποχρεϊςεων

68.490
64.350
354.394

75.904
50.775
327.464

65.998
51.362
337.240

72.153
45.540
316.307

30. Μεταγενζςτερα γεγονότα
Φον Ιανουάριο του 2011 θ κυγατρικι «ΑΟΕΜ ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ» μεταβίβαςε ποςοςτό 78,4% (από το
83% που κατείχε) τθσ ςυμμετοχι τθσ ςτθν εταιρεία «ΞΙΟΩΙΜΑ ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΑΙΡΝΙΜΑ ΣΑΤΜΑ ΕΦΑΙΤΕΙΑ
ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΑΥ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ» θ οποία δεν είχε ξεκινιςει δραςτθριότθτα.
Υτισ 15 Φεβρουαρίου το Δ.Υ. τθσ Επιτροπισ Μεφαλαιαγοράσ ενζκρινε το Ενθμερωτικό Δελτίο τθσ
Εταιρείασ ςχετικά με τθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου θ οποία, κατά τθν θμερομθνία τθσ
παροφςασ οικονομικισ ζκκεςθσ, βρίςκεται ςε εξζλιξθ.
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Φουσ μινεσ Φεβρουάριο και Ξάρτιο του 2011 πλοία του Ρμίλου ςυμμετείχαν ςτθ μεταφορά πολιτϊν διαφόρων εκνικοτιτων από λιμάνια τθσ Νιβφθσ. Φα ζςοδα από τισ ςχετικζσ ναυλϊςεισ κα ςυμπεριλθφκοφν ςτα οικονομικά αποτελζςματα του α’ τριμινου.

θσ

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενζςτερα τθσ 31 Δεκεμβρίου 2010 γεγονότα τα οποία κα επθρζαηαν ουςιωδϊσ τθν οικονομικι κζςθ και τα αποτελζςματα του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ ι που κα ζπρεπε να αναφερκοφν ςτισ ςθμειϊςεισ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων.

Χανιά, 30 Μαρτίου 2011

Ο Β’ Αντιπρόεδροσ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ

Σπυρίδων Ι. Ρρωτοπαπαδάκθσ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 490648

Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ
Α.Δ.Τ. Ρ 966572

Ο Διευκυντισ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν

Ο Ρροϊςτάμενοσ Λογιςτθρίου

Στυλιανόσ Ι. Στάμοσ
Α.Δ.Τ. Μ 068570

Ιωάννθσ Ε. Σπανουδάκθσ
Α.Μ. Αδείασ ΟΕΕ 20599 Α’ τάξθσ
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ΠΛΗΡΟ ΦΟΡ ΙΕ ΣΟΤ ΑΡ ΘΡΟ Τ 10 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3401/ 2005
Ρι παρακάτω γνωςτοποιιςεισ και ανακοινϊςεισ ςτισ οποίεσ προζβθ θ ΑΟΕΜ κατά τθ διάρκεια τθσ
χριςθσ 2010 ζχουν δθμοςιευτεί ςτο θμεριςιο δελτίο τιμϊν του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και είναι αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Χ.Α. www.ase.gr και τθσ Εταιρείασ www.anek.gr.

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ

ΘΕΜΑ

04/01/10

Γνωςτοποίθςθ αλλαγισ ανωτάτων Διευκυντικϊν Υτελεχϊν

01/02/10

Γνωςτοποίθςθ αλλαγισ ανωτάτων Διευκυντικϊν Υτελεχϊν

23/02/10

Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ του Ο.3556/2007

23/03/10

Ρικονομικό Θμερολόγιο 2010

26/03/10

ΔΕΝΦΙΡ ΦΧΣΡΧ: ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ ΧΤΘΥΘΥ 2009

07/04/10

ΕΦΘΥΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΥΘ ΑΟΑΝΧΦΩΟ ΓΙΑ ΦΘΟ ΧΤΘΥΘ 2009

06/05/10

Σροαναγγελία Φακτικισ Γενικισ Υυνζλευςθσ

29/05/10

Αποφάςεισ Φακτικισ Γενικισ Υυνζλευςθσ

31/05/10

ΔΕΝΦΙΡ ΦΧΣΡΧ: ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ ΑϋΦΤΙΞΘΟΡΧ 2010

28/06/10

Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ του Ο.3556/2007

27/08/10

ΔΕΝΦΙΡ ΦΧΣΡΧ: ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ ΑϋΕΠΑΞΘΟΡΧ 2010

08/10/10

Σροαναγγελία Ζκτακτθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ

08/10/10

Σροαναγγελία Ιδιαίτερθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ

01/11/10

Ανακοίνωςθ θμερομθνιϊν Επαναλθπτικϊν Ζκτακτων Γεν. Υυνελεφςεων

10/11/10

Αναβολι Αϋ Επαναλθπτικισ Ζκτακτθσ Γενικισ & Αϋ Επαναλθπτικισ Ιδιαίτερθσ Γεν. Υυνζλευςθσ

21/11/10

Αναβολι Βϋ Επαναλθπτικισ Ζκτακτθσ Γενικισ & Βϋ Επαναλθπτικισ Ιδιαίτερθσ Γεν. Υυνζλευςθσ

23/11/10

ΔΕΝΦΙΡ ΦΧΣΡΧ: ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ ΕΟΟΕΑΞΘΟΡΧ 2010

19/12/10

Αποφάςεισ τθσ εξ αναβολισ Βϋ Επαναλθπτικισ Ζκτακτθσ Γενικισ & τθσ εξ αναβολισ Βϋ Επαναλθπτικισ Ιδιαίτερθσ Γεν. Υυνζλευςθσ

31/12/10

Ανακοίνωςθ άλλων ςθμαντικϊν γεγονότων
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γκρίκθκε από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 27

Μαρτίου 2012. Η παροφςα οικονομικι ζκκεςθ, κακϊσ και οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, οι εκκζςεισ ελζγχου των
ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν και οι εκκζςεισ των Δ.. των κυγατρικϊν εταιρειϊν ζχουν αναρτθκεί ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ τθσ Εταιρείασ www.anek.gr.

ΔΗΛΩΕΙ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
(ςφμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007)

Φα κάτωκι μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ ΑΟΩΟΧΞΘΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΘΥ ΕΦΑΙΤΕΙΑΥ ΜΤΘΦΘΥ Α.Ε.:

-

Γεϊργιοσ Ματςανεβάκθσ, Α’ Αντιπρόεδροσ,

-

Υπυρίδων Σρωτοπαπαδάκθσ, Β’ Αντιπρόεδροσ,

-

Ιωάννθσ Βαρδινογιάννθσ, Δ/νων Υφμβουλοσ

δθλϊνουμε ότι, εξ όςων γνωρίηουμε:

θ

α) οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ) για τθ χριςθ από τθν 1 Ιανουθ

αρίου 2011 ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2011, οι οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και
του πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ και τα αποτελζςματα χριςθσ τθσ ΑΟΩΟΧΞΘΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΘΥ ΕΦΑΙΤΕΙΑΥ
ΜΤΘΦΘΥ Α.Ε., κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ
ςφνολο, και
β) θ ετιςια ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι τθν εξζλιξθ, τισ επιδόςεισ και τθ κζςθ τθσ Εταιρείασ κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιγραφισ των κυριότερων κινδφνων και αβεβαιοτιτων που αντιμετωπίηουν.

Χανιά, 27 Μαρτίου 2012

Ο Α’ Αντιπρόεδροσ

Ο Β’ Αντιπρόεδροσ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ

ΓΕΩΓΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 473513

ΣΡΥΙΔΩΝ Ι. ΡΩΤΟΡΑΡΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 490648

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΒΑΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 966572

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΗΤΗΣ Α.Ε.
Α.Μ.Α.Ε. 11946/06/Β/86/07
ΛΕΩΦΟΟΣ ΚΑΑΜΑΝΛΗ, 73100 ΧΑΝΙΑ, ΚΗΤΗ
ΤΗΛ. : 28210 24000, FAX: 28210 36200
e-mail: info@anek.gr
www.anek.gr
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ΕΚΘΕΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΧΡΗΗ 2011
Η παροφςα ετιςια ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. για τθ
χριςθ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2011 ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920 (άρκρα
α

43 , 107 και 136) και είναι εναρμονιςμζνθ με τισ διατάξεισ του ν. 3556/2007 και τθν απόφαςθ 7/448/11.10.2007 τθσ
Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ.
τθν παροφςα ζκκεςθ περιλαμβάνονται πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθν εξζλιξθ των δραςτθριοτιτων του Ομίλου και
τθσ Εταιρείασ, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ, ςτα αποτελζςματα, ςτισ ςθμαντικζσ μεταβολζσ και γεγονότα που ζλαβαν
χϊρα κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2011. Επίςθσ, περιγράφονται οι ςθμαντικότεροι κίνδυνοι που ενδζχεται να αντιμετωπίςει θ Εταιρεία ςτο μζλλον, θ προβλεπόμενθ πορεία για τθν τρζχουςα χριςθ και αναφζρονται οι ςθμαντικότερεσ
ςυναλλαγζσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των ςυνδεδεμζνων με αυτι μερϊν. Σζλοσ, περιλαμβάνεται διλωςθ Εταιρικισ
α

Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 43 παρ. 3δ του κ.ν. 2190/1920.

Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ, ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Μφριο χαρακτθριςτικό τθσ χρονιάσ που πζραςε ιταν θ ςυνεχιηόμενθ φφεςθ ςτθν ευρωηϊνθ και ιδιαίτερα ςτθ χϊρα μασ όπου το ΑΕΣ ςυρρικνϊκθκε τελικά κατά 7% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Ρ
περιοριςμόσ των δθμοςίων δαπανϊν και θ εκτίναξθ τισ ανεργίασ προκάλεςαν τθ ςυρρίκνωςθ τθσ κατανάλωςθσ των ευρωπαϊκϊν νοικοκυριϊν ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Eurostat. Επιπλζον, τα μζτρα
που λιφκθκαν ςτθν Ελλάδα με κφριο ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ, και ςε
εφαρμογι των όρων του πρϊτου Ξνθμονίου που ςυμφωνικθκε το 2010 με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Διεκνζσ Οομιςματικό Φαμείο και τθν Ευρωπαϊκι Μεντρικι Φράπεηα, είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των μιςκϊν, τθσ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά και, γενικότερα, τθσ εγχϊριασ οικονομικισ δραςτθριότθτασ.

Θ επιβατθγόσ ναυτιλία, όπωσ ιταν φυςικό, επθρεάςτθκε ςε μεγάλο βακμό από τθν οικονομικι κρίςθ, κάτι που αποτυπϊνεται τόςο ςτθ μείωςθ τθσ επιβατικισ και εμπορευματικισ κίνθςθσ, όςο και ςτα οικονομικά αποτελζςματα των εταιρειϊν του κλάδου. Υθμειϊνεται ότι οι ηθμιζσ των κυριότερων (ειςθγμζνων και μθ ςτο Χ.Α.) ακτοπλοϊκϊν εταιρειϊν για τθ χριςθ του 2010 ξεπζραςαν τα € 250 εκατ. Φο 2011, θ
μείωςθ τθσ κίνθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθ μεγάλθ αφξθςθ των τιμϊν των καυςίμων (θ μζςθ τιμι του 2011
αυξικθκε κατά 28% περίπου ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά) δθμιοφργθςαν μια ιδιαίτερα κρίςιμθ
κατάςταςθ ςτον κλάδο τθσ ακτοπλοΐασ ο οποίοσ, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, είναι ο μοναδικόσ ςυνδετικόσ
κρίκοσ τθσ θπειρωτικισ με τθ νθςιωτικι Ελλάδα, με ρόλο εκνικισ και ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τθ χϊρα.
Χπενκυμίηεται ακόμα ότι οι τιμζσ των καυςίμων το ζτοσ 2010 είχαν αυξθκεί πάνω από 30% ςε ςχζςθ με το
2009 (δθλαδι τθν τελευταία διετία θ αφξθςθ ξεπζραςε το 66%).

Χαρακτθριςτικό τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί ςτον κλάδο είναι το ςυμπζραςμα τθσ επιτροπισ που
ςυςτάκθκε από το ΧΣΑΑΟ ςτα τζλθ του 2011 για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τθσ ακτοπλοΐασ: «Οι
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ελλθνικζσ ακτοπλοϊκζσ εταιρείεσ ειςιλκαν ςτθ μνθμονιακι περίοδο τθσ οικονομίασ πραγματοποιϊντασ
ηθμιζσ επί τριετία. Ο εκςυγχρονιςμόσ του λειτουργικοφ πλαιςίου τθσ ακτοπλοΐασ είναι ο βαςικόσ τρόποσ
διόρκωςθσ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων των ακτοπλοϊκϊν εταιρειϊν, πράγμα που κα εξαςφαλίςει τισ
μεταφορικζσ ανάγκεσ των νθςιϊν μασ εισ το μζλλον. Ειδάλλωσ, με τισ ηθμιζσ που καταγράφει θ ακτοπλοΐα
τα τελευταία χρόνια διακυβεφεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ».

Ξια ςειρά από εκκρεμι κζματα του κεςμικοφ πλαιςίου όπωσ οι οργανικζσ ςυνκζςεισ, οι υποχρεωτικζσ εκπτϊςεισ, θ μείωςθ του Φ.Σ.Α., θ κατάργθςθ όλων των μθ ανταποδοτικϊν τελϊν υπζρ τρίτων, θ
απελευκζρωςθ όλων των ναφλων επιβατϊν και οχθμάτων, κακϊσ και άλλοι ςθμαντικοί παράγοντεσ όπωσ
ο περιοριςμόσ τθσ ρευςτότθτασ από τθν πλευρά των τραπεηϊν, το χρζοσ του δθμοςίου προσ τισ εταιρείεσ
από τισ επιδοτιςεισ των γραμμϊν δθμόςιασ υπθρεςίασ, θ πορεία των διεκνϊν τιμϊν πετρελαίου και τθσ
επιβατικισ και εμπορευματικισ κίνθςθσ είναι οι ςυντελεςτζσ που κα κακορίςουν το μζλλον του κλάδου
που βρίςκεται ςε οικονομικό αδιζξοδο.

Θ διοίκθςθ του Ρμίλου μζςα ςε αυτιν τθν εξαιρετικά δφςκολθ οικονομικι κατάςταςθ κατάφερε με
ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ κινιςεισ κατά τθ διάρκεια του 2011 (ζκτακτεσ ναυλϊςεισ πλοίων, αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, πϊλθςθ πλοίου, ςφςταςθ κοινοπραξίασ και αναδιάταξθ ςτόλου) να βελτιϊςει τα αποτελζςματα και να εξοικονομιςει πόρουσ, είτε μζςω τθσ ειςροισ χρθμάτων, είτε μζςω τθσ μείωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ. Ωςτόςο, παρά τισ προςπάκειεσ αυτζσ, θ μειωμζνθ κίνθςθ και θ υπζρμετρθ αφξθςθ των
τιμϊν των καυςίμων ζχουν δθμιουργιςει ςθμαντικό πρόβλθμα ρευςτότθτασ που είναι ακόμα πιο ζντονο
τουσ χειμερινοφσ μινεσ.

Ρ μιλοσ τθσ ΑΟΕΜ για τθ χριςθ 2011 δραςτθριοποιικθκε ςε γραμμζσ τθσ Αδριατικισ (Ανκόνα, Βενετία), τθσ Μριτθσ (Χανιά, Θράκλειο), των Δωδεκανιςων, των Μυκλάδων και του Ανατολικοφ Αιγαίου. Υτισ
Μυκλάδεσ και τα Δωδεκάνθςα ςυνεχίςτθκε θ εκτζλεςθ δρομολογίων ςε γραμμζσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Φο
Ξάιο του 2011 θ ΑΟΕΜ υπζγραψε ςυμφωνθτικό κοινοπρακτικισ εκμετάλλευςθσ πλοίων με τον μιλο «ATTICA Α.Ε. ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ» ςτισ γραμμζσ του Θρακλείου και τθσ Ανκόνασ. Επίςθσ, τα αποτελζςματα και θ
ρευςτότθτα του 2011 ενιςχφκθκαν από ζκτακτεσ ναυλϊςεισ πλοίων του Ρμίλου. Φζλοσ, θ Ξθτρικι προχϊρθςε ςτθν πϊλθςθ του Ε/Γ-Ρ/Γ ΝΙΥΥΡΥ το οποίο μζχρι και τθν προθγοφμενθ χριςθ δραςτθριοποιοφνταν
ςτθ γραμμι του βορειοανατολικοφ Αιγαίου.

Υυνολικά, ςε όλεσ τισ γραμμζσ ο μιλοσ ΑΟΕΜ το 2011 διακίνθςε 2,4 εκατομμφρια επιβάτεσ ζναντι
2,7 εκατ. το 2010, 380 χιλιάδεσ Ι.Χ. αυτοκίνθτα ζναντι 447 χιλ. και 193 χιλ. φορτθγά ζναντι 255 χιλ. Ρ ενοποιθμζνοσ κφκλοσ εργαςιϊν τθσ χριςθσ 2011 ανιλκε ςε € 243,6 εκατ. ζναντι € 263,1 εκατ. το 2010, τα μικτά κζρδθ ανιλκαν ςε € 36,7 εκατ. ζναντι € 22,4 εκατ. και τα κζρδθ / ηθμιζσ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν,
επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων (EBITDA) του Ρμίλου διαμορφϊκθκαν ςε κζρδθ € 12,3 εκατ.
το 2011 ζναντι ηθμιϊν € 11,4 εκατ. το 2010. Φζλοσ, οι ηθμίεσ μετά από φόρουσ και δικαιϊματα μειοψθφίασ
διαμορφϊκθκαν ςε € 22,9 εκατ. ζναντι ηθμιϊν € 89,7 εκατ. τθ χριςθ 2010.
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Θ βελτίωςθ των αποτελεςμάτων ςτθ χριςθ 2011 οφείλεται, κυρίωσ, ςτισ ζκτακτεσ ναυλϊςεισ πλοίων, ςτθ μείωςθ του κόςτουσ λόγω των οικονομιϊν κλίμακασ που επιτεφχκθκαν από τθ λειτουργία τθσ κοινοπραξίασ και ςτο γεγονόσ ότι θ προθγοφμενθ χριςθ είχε επιβαρυνκεί ςθμαντικά με μθ επαναλαμβανόμενεσ προβλζψεισ.

Σιο αναλυτικά, τα βαςικά μεγζκθ των οικονομικϊν καταςτάςεων του Ρμίλου και οι ςθμαντικότερεσ
μεταβολζσ τουσ ζχουν ωσ εξισ:

Κφκλοσ εργαςιϊν
Ρ κφκλοσ εργαςιϊν του Ρμίλου το 2011 ανιλκε ςε € 243,6 εκατ. ζναντι € 263,1 εκατ. τθ χριςθ 2010 παρουςιάηοντασ μείωςθ κατά 7,4%. Φα ζςοδα από τισ ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ εςωτερικοφ διαμορφϊκθκαν ςε € 122,1 εκατ. ζναντι € 137,1 εκατ. τθν προθγοφμενθ χριςθ και από τισ ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ
εξωτερικοφ ανιλκαν ςε € 116,2 εκατ. ζναντι € 121,0 εκατ., ενϊ τα ζςοδα από τισ λοιπζσ δραςτθριότθτεσ
διαμορφϊκθκαν ςε € 5,3 εκατ. ζναντι € 4,9 εκατ.

Μικτά κζρδθ
Φα ενοποιθμζνα μικτά κζρδθ για τθ χριςθ 2011 ανιλκαν ςε € 36,7 εκατ. ζναντι € 22,4 εκατ. το 2010. Θ αφξθςθ των μικτϊν κερδϊν, παρά τθ μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν και τθν αφξθςθ των τιμϊν των καυςίμων,
οφείλεται ςτθ ςθμαντικι μείωςθ του κόςτουσ πωλθκζντων που διαμορφϊκθκε ςε € 206,9 εκατ. ζναντι €
240,8 εκατ. τθν προθγοφμενθ χριςθ. Θ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ επιλκε, κυρίωσ, ωσ αποτζλεςμα
τθσ κοινοπραξίασ που ςυςτάκθκε ςτισ γραμμζσ του Θρακλείου και τθσ Ανκόνασ. Ξε τθ ςφςταςθ τθσ κοινοπραξίασ, από τον Ιοφνιο του 2011 και μετά, θ Ξθτρικι δραςτθριοποιικθκε με δφο πλοία λιγότερα. Επίςθσ,
ςτθ μείωςθ του κόςτουσ ςυνετζλεςαν θ πϊλθςθ του Ε/Γ-Ρ/Γ ΝΙΥΥΡΥ, το οποίο δεν δρομολογικθκε κακόλου κατά το 2011, κακϊσ και θ αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν των πλοίων.

EBITDA
Ρ μιλοσ παρουςίαςε κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων
(EBITDA) ποςοφ € 12,3 εκατ. ζναντι ηθμιϊν € 11,4 εκατ. το 2010. Θ ςθμαντικι βελτίωςθ του EBITDA οφείλεται, κυρίωσ, ςτθν αφξθςθ των μικτϊν κερδϊν και ςτισ μειωμζνεσ προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ςε
ςχζςθ με τισ ιδιαίτερα αυξθμζνεσ προβλζψεισ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ (€ 2,0 εκατ. το 2011 ζναντι € 10,6
εκατ.). Επίςθσ, ςτθ βελτίωςθ του EBITDA ςυνζβαλε και θ μείωςθ των εξόδων διοίκθςθσ και διάκεςθσ τα
οποία για τθ χριςθ 2011 διαμορφϊκθκαν ςε € 33,7 εκατ. ζναντι € 37,4 εκατ. το 2010.

Χρθματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελζςματα
Φο κακαρό χρθματοοικονομικό κόςτοσ του Ρμίλου παρουςίαςε αφξθςθ για το 2011 και ανιλκε ςε € 17,6
εκατ. ζναντι € 14,0 εκατ. το 2010. Υτα αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ που διαμορφϊκθ-
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καν ςε ηθμιζσ € 6,7 εκατ. (ζναντι ηθμιϊν € 2,2 εκατ. το 2010) περιλαμβάνονται κυρίωσ, ηθμιζσ από τθν προςαρμογι τθσ λογιςτικισ αξίασ των πλοίων του Ρμίλου. Επίςθσ, τα κζρδθ από ςυγγενείσ εταιρείεσ ανιλκαν
ςε € 240 χιλ. ζναντι € 572 χιλ. τθν προθγοφμενθ χριςθ.

Κακαρά αποτελζςματα
Φα κακαρά αποτελζςματα τθσ χριςθσ 2011 μετά από φόρουσ και δικαιϊματα μειοψθφίασ διαμορφϊκθκαν ςε ηθμιζσ ποςοφ € 22,9 εκατ. για τον μιλο ζναντι ηθμιϊν € 89,7 εκατ. το 2010. Υθμειϊνεται ότι ςτα
αποτελζςματα τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ περιλαμβανόταν ζκτακτθ πρόβλεψθ ποςοφ € 47,5 εκατ. που αφοροφςε ςε κατάπτωςθ αρραβϊνα για απόκτθςθ ςυμμετοχισ.

Κφρια ςτοιχεία κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ
Θ κακαρι αξία των ενςϊματων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ρμίλου ςτισ 31.12.2011 διαμορφϊκθκε ςε € 367,5 εκατ. ζναντι € 386,7 εκατ. ςτισ 31.12.2010. Θ μεταβολι οφείλεται, κυρίωσ,
ςτισ αποςβζςεισ τθσ χριςθσ 2011 που ανιλκαν ςε € 11,2 εκατ. Επίςθσ, θ αναπόςβεςτθ αξία του
πλοίου που πωλικθκε εντόσ τθσ χριςθσ ιταν € 3,0 εκατ. Φζλοσ, οι προςκικεσ κατά τθ διάρκεια τθσ
χριςθσ ανιλκαν ςε € 1,3 εκατ., ενϊ διενεργικθκε απομείωςθ των λογιςτικϊν αξιϊν των πλοίων κατά € 6,3 εκατ.
Ρι εμπορικζσ απαιτιςεισ του Ρμίλου μειϊκθκαν ςε € 55,6 εκατ. ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ 2011 από €
68,5 εκατ. ςτισ 31.12.2010. Θ μείωςθ αυτι οφείλεται, κυρίωσ, ςτο μειωμζνο κφκλο εργαςιϊν και
ςτθν πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ποςοφ € 2,0 εκατ. που ςχθματίςτθκε ςτθ χριςθ 2011.
Φα ταμειακά διακζςιμα του Ρμίλου ςτισ 31.12.2011 παρζμειναν ςτα ίδια επίπεδα με τθν προθγοφμενθ χριςθ και διαμορφϊκθκαν ςε € 3,4 εκατ. ζναντι € 3,3 εκατ.
Φο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Ξθτρικισ, μετά τθν αφξθςθ κεφαλαίου τθσ Ξθτρικισ που ολοκλθρϊκθκε
εντόσ του 2011, ανζρχεται ςε € 56.596.467,60 διαιροφμενο ςε 185.373.016 κοινζσ και 3.281.876
προνομιοφχεσ μετά ψιφου μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ κάκε μία.
Ρι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του Ρμίλου ςτισ 31.12.2011 ανιλκαν ςε € 235,5 εκατ. ζναντι €
227,2 εκατ. ςτο τζλοσ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. Θ μεταβολι οφείλεται, κατά κφριο λόγο, ςτθ μεταφορά βραχυπρόκεςμων πλθρωτζων δόςεων του κοινοπρακτικοφ δανείου τθσ Ξθτρικισ ςε μεταγενζςτερο χρόνο.
Φζλοσ, ςθμαντικι μείωςθ εμφάνιςαν οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του Ρμίλου οι οποίεσ ςτισ
31.12.2011 ανιλκαν ςε € 98,0 εκατ. ζναντι € 137,7 εκατ. ςτισ 31.12.2010, κυρίωσ, λόγω τθσ αποπλθρωμισ βραχυπρόκεςμων δανείων.

Ταμειακζσ ροζσ
Ρ μιλοσ κατά τθ χριςθ 2011 παρουςίαςε ειςροζσ ςε επίπεδο λειτουργικϊν δραςτθριοτιτων ποςοφ € 8,0
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εκατ. ζναντι εκροϊν € 2,0 εκατ. τθν προθγοφμενθ χριςθ, κυρίωσ, λόγω τθσ βελτίωςθσ των λειτουργικϊν
αποτελεςμάτων. Επίςθσ, οι επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ παρουςίαςαν ειςροζσ ποςοφ € 2,0 εκατ. (ζναντι
εκροϊν € 13,8 εκατ. το 2010), κυρίωσ, λόγω τθσ πϊλθςθσ πλοίου τθσ Ξθτρικισ αντί του ποςοφ των € 3,5
εκατ. και τθσ πλθρωμισ ποςοφ € 1,3 εκατ. για προςκικεσ παγίων. Φζλοσ, οι χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ, παρά τθν είςπραξθ ποςοφ € 16,3 εκατ. από τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Ξθτρικισ, εμφανίηουν εκροζσ φψουσ € 9,9 εκατ. (ζναντι ειςροϊν € 13,3 εκατ. το 2010), κυρίωσ, λόγω τθσ εξόφλθςθσ
βραχυπρόκεςμων δανειακϊν υποχρεϊςεων.

Χρθματοοικονομικοί δείκτεσ
Φο περικϊριο του μικτοφ κζρδουσ (%) του Ρμίλου για το 2011 διαμορφϊκθκε ςε 15,1% ζναντι 8,5%
το 2010. Θ βελτίωςθ του περικωρίου οφείλεται, κυρίωσ, ςτθ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ. Επίςθσ, το περικϊριο EBITDA για το 2011 ανιλκε ςε 5,1%.
Βελτίωςθ παρουςίαςε ο δείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ (:1) «Μυκλοφοροφν ενεργθτικό / Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ» ο οποίοσ ανιλκε ςε 0,71 το 2011 ζναντι 0,65 το 2010, ενϊ και ο δείκτθσ άμεςθσ ρευςτότθτασ «(Μυκλοφοροφν ενεργθτικό – Αποκζματα) / Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ» διαμορφϊκθκε ςε 0,63 ζναντι 0,58 τθν προθγοφμενθ χριςθ.
Υχετικι ςτακερότθτα εμφάνιςε ο δείκτθσ πάγιου ενεργθτικοφ (:1) «Μφκλοσ εργαςιϊν / Σάγιο ενεργθτικό» ο οποίοσ ανιλκε ςε 0,66 το 2011 από 0,67 το 2010. Επίςθσ, ο δείκτθσ ενεργθτικοφ «Μφκλοσ
εργαςιϊν / Υφνολο ενεργθτικοφ» παρζμεινε ςτα ίδια επίπεδα με τθν προθγοφμενθ χριςθ και διαμορφϊκθκε ςε 0,55.
Υχετικά με τουσ δείκτεσ δανειακισ επιβάρυνςθσ (:1) ο δείκτθσ «Χποχρεϊςεισ / Κδια κεφάλαια» διαμορφϊκθκε ςε 3,11 το 2011 από 3,20 το 2010, ενϊ ο δείκτθσ «Φραπεηικζσ υποχρεϊςεισ / Κδια κεφάλαια» διαμορφϊκθκε ςε 2,46 από 2,54 τθν προθγοφμενθ χριςθ. Ρ δείκτθσ «Χποχρεϊςεισ / (Κδια
κεφάλαια + Χποχρεϊςεισ)» παρζμεινε ςτακερόσ ςε ςχζςθ με το 2010 ςτο 0,76, ενϊ ο δείκτθσ «Φραπεηικζσ υποχρεϊςεισ / (Κδια Μεφάλαια + Χποχρεϊςεισ)» διαμορφϊκθκε ςε 0,60 το 2011 από 0,61.
Φζλοσ, αναφορικά με τθν κεφαλαιακι διάρκρωςθ για τθ χριςθ 2011, ο δείκτθσ «Σάγιο ενεργθτικό /
Ξακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ» ανιλκε ςε 1,57 από 1,72 το 2010, ενϊ ο δείκτθσ «Σάγιο ενεργθτικό / Ξακροπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ» κυμάνκθκε ςε 1,62 το 2011 από 1,76 το 2010.
Ρ ςυντελεςτισ μόχλευςθσ ςτο τζλοσ των χριςεων 2011 και 2010 ζχει ωσ εξισ:

Υυνολικόσ δανειςμόσ
Ξείον: χρθματικά διακζςιμα
Κακαρόσ δανειςμόσ (α)
Υφνολο ιδίων κεφαλαίων
Συνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια (β)
Συντελεςτισ μόχλευςθσ (α) / (β)
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31.12.2011

31.12.2010

263.596
(3.360)
260.236
107.074
367.310
70,85%

290.044
(3.301)
286.743
114.167
400.910
71,52%
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ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
Φο Ξάιο του 2011 ολοκλθρϊκθκε θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Ξθτρικισ που αποφαςίςτθκε ςτισ 19 Δεκεμβρίου 2010 από τθν εξ αναβολισ Β’ Επαναλθπτικι Ζκτακτθ Γενικι Υυνζλευςθ
των μετόχων και τθν εξ αναβολισ Β’ Επαναλθπτικι Ιδιαίτερθ Υυνζλευςθ των μετόχων που κατζχουν
προνομιοφχεσ μετοχζσ ζκδοςθσ 1990 και 1996. Ρι παραπάνω ζκτακτεσ Γενικζσ Υυνελεφςεισ αποφάςιςαν τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ ζωσ του ποςοφ των € 25.202.998,50 με
καταβολι μετρθτϊν και τθν ζκδοςθ ζωσ 84.009.995 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ κάκε μία και δικαίωμα προτίμθςθσ υπζρ των παλαιϊν μετόχων τθσ
Εταιρείασ ςε αναλογία 5 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ ανά 8 παλαιζσ κοινζσ ι προνομιοφχεσ μετοχζσ. Υτισ 26 Απριλίου 2011 το Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ πιςτοποίθςε τθ
μερικι αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ € 16.271.669,70 που αντιςτοιχεί ςε 54.238.899 νζεσ κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ κάκε μία και ςτισ 11 Ξαΐου 2011 ξεκίνθςε θ διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν των νζων μετοχϊν. Ξετά τθν αφξθςθ κεφαλαίου το ςυνολικό
μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςτο ποςό των € 56.596.467,60 διαιροφμενο ςε
188.654.892 κοινζσ και προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ.
Υτα πλαίςια τθσ αποδοτικότερθσ εκμετάλλευςθσ και αναδιάταξθσ του ςτόλου του Ρμίλου, αποφαςίςτθκε θ πϊλθςθ του Ε/Γ-Ρ/Γ ΝΙΥΥΡΥ θ οποία ολοκλθρϊκθκε το Ξάιο και το ποςό που ειςπράχκθκε χρθςιμοποιικθκε για μείωςθ του τραπεηικοφ δανειςμοφ.
Ρ μιλοσ τθσ ΑΟΕΜ ανακοίνωςε ςτισ 24 Ξαΐου 2011 τθν υπογραφι ςυμφωνίασ με τον μιλο τθσ
«ATTICA Α.Ε. ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ» για τθν εκτζλεςθ ςυνδυαςμζνων δρομολογίων από πλοία των δφο εταιρειϊν ςτθ διεκνι γραμμι «Σάτρα – Θγουμενίτςα – Ανκόνα», κακϊσ και ςτθν ακτοπλοϊκι γραμμι
«Σειραιάσ – Θράκλειο». Για το λόγο αυτό ςυςτάκθκε θ κοινοπραξία «ANEK AE – SUPERFAST ENDEKA
(HELLAS) INC» (διακριτικόσ τίτλοσ «ANEK – SUPERFAST») ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι εταιρείεσ ΑΟΕΜ
Α.Ε., SUPERFAST EXI (HELLAS) INC, SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC και ΑΦΦΙΜΑ ΦΕΤΤΙΥ ΟΑΧΦΙΜΘ
ΕΦΑΙΤΕΙΑ. Φα δρομολόγια τθσ κοινοπραξίασ ξεκίνθςαν ςτισ 8 Ιουνίου 2011.
Φζλοσ, κατά τθ διάρκεια του 2011 οι εταιρείεσ του Ρμίλου ςυνζχιςαν τθν τιρθςθ των ςυμβάςεων με
τα αρμόδια υπουργεία για τθν εξυπθρζτθςθ επιδοτοφμενων γραμμϊν δθμόςιασ υπθρεςίασ που
αφοροφν ςτθ ςυγκοινωνία μεταξφ διάφορων νθςιϊν του Αιγαίου ςυνδζοντασ τον Σειραιά με τισ
Μυκλάδεσ, τα Δωδεκάνθςα, τθν Μριτθ και τα Μφκθρα. Επίςθσ, τα πλοία του Ρμίλου πραγματοποίθςαν ζκτακτεσ ναυλϊςεισ τουσ μινεσ Φεβρουάριο και Ξάρτιο, ενϊ ςυνεχίςτθκε θ ναφλωςθ του
πλοίου «ΕΝ. ΒΕΟΙΗΕΝΡΥ» ςτο εξωτερικό για τθ κερινι περίοδο.
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ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υπάρχουν ςθμαντικά γεγονότα που να ζλαβαν χϊρα μετά τισ 31.12.2011 και μζχρι τθν ζγκριςθ
τθσ παροφςασ ετιςιασ οικονομικισ ζκκεςθσ από το Δ.Υ. τθσ ΑΟΕΜ.

ΙΙΙ. ΚΥΙΟΤΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Σαρακάτω αναλφονται οι ςθμαντικότεροι επιχειρθματικοί κίνδυνοι για τον μιλο. Υθμειϊνεται ότι
αναλυτικι περιγραφι των λοιπϊν επιχειρθματικϊν κινδφνων και τθσ διαχείριςισ τουσ γίνεται ςτθ ςθμείωςθ 29 των οικονομικϊν καταςτάςεων «Υκοποί και πολιτικζσ διαχείριςθσ κινδφνων».
Κίνδυνοσ διακφμανςθσ τιμϊν καυςίμων
Φο κόςτοσ των καυςίμων αποτελεί το βαςικότερο λειτουργικό κόςτοσ του Ρμίλου με άμεςθ επίδραςθ ςτα αποτελζςματα τθσ κάκε περιόδου, επομζνωσ θ αφξθςθ των τιμϊν του πετρελαίου είναι ο ςθμαντικότεροσ κίνδυνοσ που αντιμετωπίηει ο μιλοσ. Ρι τιμζσ των καυςίμων διακανονίηονται ςε ευρϊ, αλλά εμμζςωσ επθρεάηονται από τθν ιςοτιμία ευρϊ / δολαρίου ςτθ βάςθ τθσ οποίασ διαμορφϊνονται οι διεκνείσ
τιμζσ platts. Θ ευαιςκθςία του αποτελζςματοσ και των ιδίων κεφαλαίων τθσ Εταιρείασ από μια μεταβολι
του μζςου κόςτουσ των καυςίμων ανά μετρικό τόνο -ceteris paribus- για το 2011 είχε ωσ εξισ:
Μεταβλθτότθτα τιμϊν καυςίμων
±5% / μετρικό τόνο
± 10% / μετρικό τόνο

Επίδραςθ ςτα αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια
(-/+) € 4,9 εκατ.
(-/+) € 9,8 εκατ.

Ματά τθ διάρκεια του 2011, όπωσ και τθν προθγοφμενθ χριςθ, οι τιμζσ των καυςίμων ςυνζχιςαν τθν εξαιρετικά ανοδικι τουσ τάςθ με αντίςτοιχθ επιβάρυνςθ του κόςτουσ πωλθκζντων. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι
το κόςτοσ καυςίμων και λιπαντικϊν τθσ Εταιρείασ για το 2011 αποτζλεςε το 48% του ςυνολικοφ κόςτουσ
πωλθκζντων ζναντι 43% το 2010 και 36% το 2009. Θ μζςθ τιμι των καυςίμων τθ χριςθ 2011 αυξικθκε
κατά 28% περίπου ςε ςχζςθ με το 2010. Ρι διακυμάνςεισ ςτθν τιμι του πετρελαίου αποτελοφν το ςθμαντικότερο κίνδυνο για τα οικονομικά αποτελζςματα του Ρμίλου. Ματά ςυνζπεια, ενδεχόμενθ αφξθςθ ςτο κόςτοσ καυςίμων αναμζνεται να επιφζρει ουςιωδϊσ δυςμενείσ επιδράςεισ ςτα λειτουργικά αποτελζςματα,
τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ χρθματοοικονομικι κζςθ του Ρμίλου.
Κίνδυνοσ διακφμανςθσ επιτοκίων
Θ ΑΟΕΜ ζχει ςυνάψει μακροπρόκεςμα κοινοπρακτικά και διμερι τραπεηικά δάνεια κακϊσ και ςυμβάςεισ ανοικτϊν αλλθλόχρεων λογαριαςμϊν με διάφορεσ τράπεηεσ. λα τα ανωτζρω δάνεια εκτοκίηονται
με επιτόκιο Euribor πλζον περικωρίου. Ματά ςυνζπεια, θ Εταιρεία είναι εκτεκειμζνθ ςε κίνδυνο διακφμανςθσ επιτοκίων, αφοφ ςε περίπτωςθ ανόδου αυτϊν κα επιβαρυνκεί με υψθλότερουσ χρεωςτικοφσ τόκουσ.
Θ ευαιςκθςία τθσ μεταβλθτότθτασ των επιτοκίων των μακροπρόκεςμων δανείων επί των αποτελεςμάτων
και των ιδίων κεφαλαίων για το 2011 είχε ωσ εξισ:
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Μεταβλθτότθτα επιτοκίων
± 0,5%
± 1%

Επίδραςθ ςτα αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια
(-/+) € 1,2 εκατ.
(-/+) € 2,4 εκατ.

Ματά ςυνζπεια, ενδεχόμενθ αφξθςθ ςτα επιτόκια ενδζχεται να ζχει ουςιωδϊσ δυςμενείσ επιδράςεισ
ςτα λειτουργικά αποτελζςματα, τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ χρθματοοικονομικι κζςθ του Ρμίλου.
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ
Θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει δανειακζσ ςυμβάςεισ που διζπονται από όρουσ και υποχρεϊςεισ. Υε περίπτωςθ που θ Εταιρεία δεν τθριςει τουσ όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ που ζχει αναλάβει, ενδζχεται τα δάνεια
να κθρυχκοφν άμεςα απαιτθτά και να υποχρεωκεί να αποπλθρϊςει το υπόλοιπο των δανείων τθσ ςτισ
δανείςτριεσ τράπεηεσ αντιμετωπίηοντασ πρόβλθμα ρευςτότθτασ. Εντοφτοισ, για τθν αποφυγι του ενδεχόμενου δθμιουργίασ ελλείψεων επαρκοφσ ρευςτότθτασ, θ διοίκθςθ του Ρμίλου φροντίηει να υπάρχουν πάντα διακζςιμεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ για τθν κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν ςε περιόδουσ χαμθλισ ρευςτότθτασ. Υε κάκε περίπτωςθ, ωςτόςο, δεν μπορεί να αποκλειςτεί το ενδεχόμενο να υπάρξει παραβίαςθ κάποιου ι κάποιων όρων των δανειακϊν ςυμβάςεων του Ρμίλου ι αδυναμία τθσ Διοίκθςθσ του Ρμίλου όςον
αφορά ςτθν εξαςφάλιςθ τραπεηικϊν πιςτϊςεων για τθν κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν με αποδεκτοφσ όρουσ,
γεγονόσ που ενδζχεται να επιφζρει ουςιωδϊσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα,
τα λειτουργικά αποτελζςματα, τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του Ρμίλου. Υτα
πλαίςια των γενικότερων προβλθμάτων ρευςτότθτασ κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2011 ςυμφωνικθκε με
τισ πιςτϊτριεσ τράπεηεσ θ τροποποίθςθ των όρων αποπλθρωμισ των δανείων με μεταφορά πλθρωτζων
δόςεων ςε μεταγενζςτερο χρόνο. Επιπλζον, ςτουσ ςτόχουσ τθσ διοίκθςθσ του Ρμίλου για τθν ενίςχυςθ του
κεφαλαίου κίνθςθσ εξετάηονται διάφορα μζτρα όπωσ: α) εκποίθςθ μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν
ςτοιχείων, β) ενίςχυςθ λειτουργικϊν ταμειακϊν ροϊν μζςω περιοριςμοφ του λειτουργικοφ κόςτουσ, γ)
αναδιάταξθ ςτόλου με τυχόν διακοπι ηθμιογόνων δραςτθριοτιτων, δ) ρφκμιςθ εμπορικϊν υποχρεϊςεων
ςε μεταγενζςτερο χρόνο.
Ανταγωνιςμόσ
Φα πλοία του Ρμίλου τθσ ΑΟΕΜ δραςτθριοποιοφνται ςε γραμμζσ που επικρατεί ζντονοσ ανταγωνιςμόσ και ειδικότερα ςτισ γραμμζσ που ςυνδζουν τον Σειραιά με τθν Μριτθ, κακϊσ και τθν Ελλάδα με τθν
Ιταλία. Θ προςπάκεια για διατιρθςθ και διεφρυνςθ των μεριδίων κάκε εταιρείασ ςτισ ωσ άνω αγορζσ, ενδζχεται να δθμιουργιςει ςυνκικεσ εντονότερου ανταγωνιςμοφ με αντίκτυπο ςτα οικονομικά αποτελζςματά τουσ. Επιπλζον, ο μιλοσ, ςτο πλαίςιο των ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων του, προςπακεί να βελτιςτοποιεί τθν κατανομι των πλοίων ανά γραμμι, να αξιολογεί τθν κερδοφορία των υφιςτάμενων (αλλά και
πικανϊν νζων) γραμμϊν και να τιμολογεί τισ υπθρεςίεσ του ςε ανταγωνιςτικά επίπεδα. Θ τυχόν περαιτζρω
εντατικοποίθςθ των ςυνκθκϊν ανταγωνιςμοφ ςτισ αγορζσ που δραςτθριοποιείται ο μιλοσ ενδζχεται να
ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ χρθματοοικονομικι κζςθ του Ρμίλου.
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Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ
Υτισ υφιςτάμενεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ αντιςυμβαλλόμενου είναι ιδιαίτερα
αυξθμζνοσ. Ρ μιλοσ παρακολουκεί ςτενά τα υπόλοιπα των πελατϊν του μζςω των διαδικαςιϊν πιςτωτικοφ ελζγχου που εφαρμόηει και, όπου κρίνεται απαραίτθτο, λαμβάνονται επιπλζον εγγυιςεισ για τθ μεγαλφτερθ εξαςφάλιςθ των πιςτϊςεων που χορθγοφνται. Ωςτόςο, οι τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ ςτθν
Ελλάδα και διεκνϊσ, δθμιουργοφν περιπτϊςεισ αυξθμζνων πιςτωτικϊν κινδφνων, με αποτζλεςμα τθν όλο
και περιςςότερο επιβεβλθμζνθ ανάγκθ δθμιουργίασ προβλζψεων για ηθμιζσ απομείωςθσ απαιτιςεων με
ςκοπό τθν εξιςορρόπθςθ των ςυνεπειϊν από τισ ακραίεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο εμπορικό και ςτο
ευρφτερο μακροοικονομικό περιβάλλον. Φο ςωρευμζνο ποςό προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ανζρχεται ςε € 20,7 εκατ. το οποίο κεωρείται επαρκζσ ζναντι του πιςτωτικοφ κινδφνου ενϊ υπάρχει ςθμαντικι διαςπορά των απαιτιςεων του Ρμίλου και επομζνωσ ο κίνδυνοσ ςυγκζντρωςθσ είναι περιοριςμζνοσ.

ΙV. ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΗ ΡΟΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ρι προοπτικζσ του Ρμίλου και του κλάδου τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ για το 2012 κα εξαρτθκοφν ςε
μεγάλο βακμό από τουσ εξισ παράγοντεσ:
-

Φθ γενικότερθ πορεία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ όςον αφορά ςτθν προςπάκεια αναςυγκρότθςθσ και
υλοποίθςθσ των απαραίτθτων διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων, κακϊσ και τθν επιβεβαίωςθ των
προβλζψεων για τθν φφεςθ του 2012 που, ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ τθσ Φράπεηα τθσ Ελλάδοσ, αναμζνεται να κυμανκεί ςτο 4,5%,

-

τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και τθν αναμόρφωςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τισ ακτοπλοϊκζσ ςυγκοινωνίεσ από τθν πολιτεία,

-

τθν πορεία τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ ςτθν Ελλάδα, ιδίωσ κατά τθ κερινι περίοδο του 2012,

-

τθν εξζλιξθ των διεκνϊν τιμϊν πετρελαίου.

Ρι παραπάνω παράγοντεσ κα επθρεάςουν τθν επιβατικι και εμπορευματικι κίνθςθ τόςο ςτθν ακτοπλοΐα όςο και ςτθν Αδριατικι. Υχετικά με τισ τιμζσ των ναυτιλιακϊν καυςίμων, ςθμειϊνεται ότι, όπωσ
προαναφζρκθκε, αποτελοφν το πιο ςθμαντικό ςτοιχείο κόςτουσ των εταιρειϊν του κλάδου. Ναμβάνοντασ,
όμωσ, υπόψθ ότι πρόκειται για αςτάκμθτο παράγοντα, οποιαδιποτε περαιτζρω εκτίμθςθ για τθν εξζλιξθ
των αποτελεςμάτων του 2012 κα ιταν επιςφαλισ.

O μιλοσ τθσ ΑΟΕΜ το 2011 κατάφερε με ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ κινιςεισ (ζκτακτεσ ναυλϊςεισ
πλοίων, αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, πϊλθςθ πλοίου, ςφςταςθ κοινοπραξίασ και αναδιάταξθ ςτόλου),
αφενόσ να ενιςχφςει τθ ρευςτότθτά του και αφετζρου να βελτιϊςει τα λειτουργικά αποτελζςματά του ςε
ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά. Ωςτόςο, θ ςυνεχισ μείωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ των κατανα-
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λωτϊν, που ζχει προκαλζςει ςθμαντικι μείωςθ ςτο μεταφορικό ζργο, ςε ςυνδυαςμό με τισ διεκνείσ τιμζσ
πετρελαίου που εξακολουκοφν να ζχουν αυξθτικι τάςθ τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2012, προκαλοφν «αςφυξία» ςτον κλάδο τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ και ςθμαντικι ζλλειψθ ρευςτότθτασ. Βαςικόσ ςτόχοσ πλζον για
τθν τρζχουςα χρονιά, από τθν πλευρά των εταιρειϊν, είναι θ εξεφρεςθ ρευςτότθτασ με διάφορουσ τρόπουσ όπωσ οι πωλιςεισ πλοίων, οι αυξιςεισ κεφαλαίου και θ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ με ενδεχόμενεσ αποδρομολογιςεισ πλοίων, περικοπζσ δρομολογίων ι αναδιατάξεισ ςτόλου.

Φζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ ANEK είναι θ ακτοπλοϊκι εταιρεία που εδϊ και 45 χρόνια ςυνειςφζρει ςε
ςθμαντικό βακμό ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ τθσ Μριτθσ, των νθςιϊν του Αιγαίου και ςυνεπϊσ ςτο ςφνολο τθσ εκνικισ οικονομίασ, με τθ διατιρθςθ πλζον των χιλίων κζςεων εργαςίασ, τθν αδιάκοπθ και απρόςκοπτθ παρουςία τθσ ςτα λιμάνια που εξυπθρετεί και τθ ςυνεχι προςπάκεια για αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν τθσ παρά τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ που ζχει δθμιουργιςει θ παρατεταμζνθ φφεςθ ςτθ χϊρα.

V. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΗ

Ρι ςθμαντικότερεσ ςυναλλαγζσ και τα υπόλοιπα τθσ Ξθτρικισ με τισ κυγατρικζσ (ΝΑΟΕ, ΕΦΑΟΑΣ,
ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ, ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ), τθ ςυγγενι (ANEK LINES ITALIA), κακϊσ και τα ςυνδεόμενα μζρθ (ΜΡΙΟΡΣΤΑΠΙΑ ΑΟΕΜ – SUPERFAST, HELLENIC SEAWAYS) αφοροφν, κυρίωσ, ςε ναυλϊςεισ πλοίων, ςε προμικειεσ,
ςτθν παροχι υπθρεςιϊν πρακτόρευςθσ πλοίων και λοιπϊν υπθρεςιϊν και ςτθν αγορά εμφιαλωμζνου νεροφ. Ρι αμοιβζσ ςτα διευκυντικά ςτελζχθ αφοροφν ςε υπθρεςίεσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και οι αμοιβζσ
προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου αφοροφν ςε καταβαλλόμενεσ αμοιβζσ και αποηθμιϊςεισ ςυνεδριάςεων. Θ τιμολόγθςθ των ςυναλλαγϊν μεταξφ των παραπάνω εταιρειϊν ζγινε με τουσ ςυνικεισ εμπορικοφσ όρουσ τθσ αγοράσ. Ρι ςθμαντικότερεσ ςυναλλαγζσ και τα υπόλοιπα τθσ Ξθτρικισ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ αυτά ορίηονται από το ΔΝΣ 24, παρουςιάηονται παρακάτω:

Ζςοδα / Ζξοδα
Φο 2011 θ ΑΟΕΜ τιμολόγθςε τθ κυγατρικι εταιρεία ΝΑΟΕ με το ποςό των € 98 χιλ. (€ 102 χιλ. το
2010) για προμικειεσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων, τθ κυγατρικι ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ με το ποςό των € 11.583
χιλ. (€ 5.752 χιλ. το 2010) για ναυλϊςεισ πλοίων, προμικειεσ και παροχι υπθρεςιϊν διοικθτικισ
υποςτιριξθσ, τθ κυγατρικι ΕΦΑΟΑΣ με € 52 χιλ. (€ 5 χιλ. το 2010) για πωλιςεισ ειςιτθρίων και παροχι υπθρεςιϊν και το ςυνδεόμενο μζροσ HELLENIC SEAWAYS με ποςό € 293 χιλ. (€ 395 χιλ. το
2010) για προμικειεσ και πωλιςεισ διάφορων υλικϊν.
Θ κυγατρικι ΝΑΟΕ τιμολόγθςε τθ Ξθτρικι με το ποςό των € 197 χιλ. (€ 1.100 χιλ. το 2010) και τθν
ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ με € 348 χιλ. για ναφλωςθ και λοιπζσ δαπάνεσ πλοίου. Θ ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ τιμολόγθςε τθ Ξθτρικι με ποςό € 721 χιλ. και τθ ΝΑΟΕ με € 187 χιλ. για διάφορεσ δαπάνεσ πλοίων. Θ
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κυγατρικι ΕΦΑΟΑΣ τιμολόγθςε τθ Ξθτρικι για πωλιςεισ προϊόντων τθσ ποςοφ € 224 χιλ. (€ 257 χιλ.
το 2010) και το ςυνδεόμενο μζροσ HELLENIC SEAWAYS με το ποςό των € 20 χιλ. για τον ίδιο λόγο. Θ
εταιρεία ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ είχε ζςοδο από μίςκωςθ μθχανθμάτων προσ τθν ΕΦΑΟΑΣ ποςοφ € 168 χιλ. (€
192 χιλ. το 2010). Θ ςυγγενισ ΑΟΕΜ LINES ITALIA τιμολόγθςε τθ Ξθτρικι με ποςό € 1.745 χιλ. (€
3.341 χιλ. το 2010) και τθν ΜΡΙΟΡΣΤΑΠΙΑ ΑΟΕΜ – SUPERFAST με ποςό € 662 χιλ. για προμικειεσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων. Φζλοσ, θ εταιρεία HELLENIC SEAWAYS τιμολόγθςε τθν ΑΟΕΜ με το ποςό των €
3.326 χιλ. (€ 7.544 χιλ. το 2010) και τθν ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ με το ποςό των € 7.514 χιλ. (€ 5.645 χιλ.
το 2010) για ναυλϊςεισ πλοίων και προμικειεσ.
Φο 2011 θ ΑΟΕΜ δεν ειςζπραξε μερίςματα από κυγατρικζσ και ςυγγενείσ ςε αντίκεςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ που είχε ειςπράξει € 121 χιλ. από τθ κυγατρικι ΕΦΑΟΑΣ και € 735 χιλ. από τθ ςυγγενι ΑΟΕΜ LINES ITALIA.

Απαιτιςεισ / Υποχρεϊςεισ
Υτισ 31.12.2011 θ Ξθτρικι παρουςίαηε υποχρζωςθ προσ τθ κυγατρικι ΝΑΟΕ ποςοφ € 83 χιλ. (€ 185
χιλ. το 2010), υποχρζωςθ προσ τθ κυγατρικι ΕΦΑΟΑΣ € 62 χιλ. (€ 55 χιλ. το 2010), υποχρζωςθ €
1.887 χιλ. προσ τθν ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ (απαίτθςθ € 67 χιλ. το 2010), υποχρζωςθ προσ το ςυνδεόμενο
μζροσ HELLENIC SEAWAYS ποςοφ € 10.186 χιλ. (€ 16.349 το 2010) και υποχρζωςθ προσ τθ ςυγγενι
εταιρεία ΑΟΕΜ LINES ITALIA € 188 χιλ. (€ 633 χιλ. το 2010). Επίςθσ, ςτισ 31.12.2011 θ ΑΟΕΜ είχε απαίτθςθ από τθν ΜΡΙΟΡΣΤΑΠΙΑ ΑΟΕΜ – SUPERFAST ποςοφ € 7.402 χιλ.
Υτο τζλοσ τθσ χριςθσ 2011 θ ΝΑΟΕ είχε απαίτθςθ από τθν ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ ποςοφ € 106 χιλ., θ
ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ εμφάνιηε απαίτθςθ από τθν ΕΦΑΟΑΣ ποςοφ € 827 χιλ. (€ 997 χιλ. το 2010), ενϊ θ ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ είχε υποχρζωςθ προσ το ςυνδεόμενο μζροσ HELLENIC SEAWAYS € 2.683 χιλ. (απαίτθςθ
€ 2.898 χιλ. το 2010) και απαίτθςθ από τθ ςυγγενι εταιρεία ΑΟΕΜ LINES ITALIA € 6 χιλ. Φζλοσ θ ΕΦΑΟΑΣ εμφάνιηε απαίτθςθ από τθ HELLENIC SEAWAYS ποςοφ € 17 χιλ.

Αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ. και ςτελεχϊν
Ρι μικτζσ αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ 2011 και 2010 αφοροφν ςε βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ και αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
Εκτελεςτικά μζλθ Δ.Υ.
Ξθ εκτελεςτικά μζλθ Δ.Υ.
Διευκυντικά ςτελζχθ

776
22
861
1.659

778
29
891
1.698

Η Εταιρεία
01.01.11- 01.01.1031.12.11
31.12.10
529
16
861
1.406

529
18
891
1.438

Υτο τζλοσ των χριςεων 2011 και 2010 θ Εταιρεία και ο μιλοσ είχαν απαιτιςεισ από τα παραπάνω
πρόςωπα ποςοφ € 9 χιλ. και € 16 χιλ. αντίςτοιχα, ενϊ ςτισ 31.12.2011 θ Εταιρεία είχε υποχρεϊςεισ ποςοφ
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€ 103 χιλ. (€ 24 χιλ. το 2010) και ο μιλοσ € 124 χιλ. (€ 38 χιλ. το 2010). Ματά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ δεν υπάρχουν προγράμματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν για τα μζλθ του Δ.Υ. και τα ςτελζχθ, οφτε
άλλεσ παροχζσ που να εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν.

VΙ. ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ, ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΕΤΑΙΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ριςτοποιιςεισ παροχισ υπθρεςιϊν και διαςφάλιςθσ υγιεινισ
Βαςικοί ςτόχοι τθσ Εταιρείασ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, θ αςφαλισ, άνετθ και αξιόπιςτθ εξυπθρζτθςθ του επιβατικοφ κοινοφ και
των ςυνεργατϊν τθσ, κακϊσ και θ παροχι υγιεινϊν και αςφαλϊν εργαςιακϊν ςυνκθκϊν ςτουσ
εργαηομζνουσ τθσ.
Φα πλοία τθσ Εταιρείασ ζχουν πιςτοποιθκεί για τα ςυςτιματα ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν ISO
9001:2008 και το Υφςτθμα Διαχείριςθσ Χγιεινισ και Αςφάλειασ παραςκευαηόμενων και παρεχόμενων γευμάτων ΘΑCCP ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 22000. Φα ςυςτιματα ISO και HACCP διαςφαλίηουν ότι όλεσ οι προβλεπόμενεσ διεργαςίεσ, που περιλαμβάνουν καλάςςιεσ μεταφορζσ, μεταφορά επιβατϊν και οχθμάτων, προετοιμαςία, παραςκευι και διάκεςθ γευμάτων - snacks, λειτουργία bar, παροχι ξενοδοχειακϊν υπθρεςιϊν, διοργάνωςθ κρουαηιζρων και εκδθλϊςεων,
πραγματοποιοφνται κάτω από ελεγχόμενεσ και εγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, ζτςι ϊςτε τα αποτελζςματά τουσ να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των πελατϊν και να τθροφν τθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία.

Αςφαλισ διαχείριςθ και αςφάλεια πλοίων
Θ ΑΟΕΜ και τα πλοία τθσ, ζχουν πιςτοποιθκεί με το Διεκνζσ Υφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ
(International Safety Management System - ISM Code), το οποίο βρίςκεται ςε ςυμφωνία με το ςφνολο των διεκνϊν και εκνικϊν κανονιςμϊν, κανόνων και οδθγιϊν που αφοροφν ςτθν αςφάλεια
τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα και ςτθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. Επιπλζον,
τα πλοία τθσ Εταιρείασ είναι πιςτοποιθμζνα με το Διεκνζσ Υφςτθμα Αςφαλείασ Σλοίων και Νιμενικϊν Εγκαταςτάςεων (ISPS Code) που αφορά ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ ζκνομων ενεργειϊν.
Θ ΑΟΕΜ, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, εντάςςει τθν περιβαλλοντικι πολιτικι τθσ
ςτθν Εταιρικι Μοινωνικι Ευκφνθ. Εφαρμόηει όλουσ τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ τθσ ελλθνικισ και
ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ και εντάςςει τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςτισ κακθμερινζσ λειτουργίεσ των πλοίων του ςτόλου τθσ. Υτοχεφει ςτισ “Βζλτιςτεσ Διακζςιμεσ Φεχνικζσ”, τεχνικζσ δθλαδι και τρόπουσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των πλοίων που ςυμβάλουν ςτθν πρόλθψθ και τον
περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ και ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
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Αποδεικνφοντασ εμπράκτωσ τθν ευαιςκθτοποίθςι τθσ ςτα περιβαλλοντικά κζματα, θ ΑΟΕΜ είναι
θ πρϊτθ ναυτιλιακι εταιρεία ςτθν Ευρϊπθ που υποςτθρίηει τα ολοκλθρωμζνα κζντρα ανταποδοτικισ ανακφκλωςθσ και ςτα πλαίςια αυτά είναι χορθγόσ του πρϊτου κζντρου ανακφκλωςθσ που
λειτουργεί ςτο λιμάνι του Σειραιά. Θ ΑΟΕΜ είναι επίςθσ ενεργό μζλοσ τθσ ΘELMEPA, τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Σροςταςίασ Θαλάςςιου Σεριβάλλοντοσ. Θ HELMEPA είναι ζνασ ιδιωτικόσ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που ζχει ωσ ςτόχο “να δθμιουργιςει περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ και να
εξυψϊςει το επίπεδο αςφάλειασ ςτθ ναυτιλιακι κοινότθτα μζςα από μια ςυντονιςμζνθ προςπάκεια πλθροφόρθςθσ, επιμόρφωςθσ και κινθτοποίθςθσ όλων” υποςτθρίηοντασ πλιρωσ το ςτόχο
"Αςφαλι Σλοία ςε Μακαρζσ Θάλαςςεσ" του Διεκνοφσ Οαυτιλιακοφ Ρργανιςμοφ (IMO).

Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ
Θ ΑΟΕΜ, παράλλθλα με τθν επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα, εφαρμόηει προγράμματα Εταιρικισ
Μοινωνικισ Ευκφνθσ, υποςτθρίηοντασ ακλθτικοφσ και πολιτιςτικοφσ φορείσ, ενιςχφοντασ περιβαλλοντικζσ δράςεισ και κοινωνικζσ ομάδεσ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα και κακιερϊνοντασ τθ διοργάνωςθ
εκελοντικϊν αιμοδοςιϊν. Από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ τθσ, θ ΑΟΕΜ ςτθρίηει ενεργά τα
ντόπια προϊόντα και προωκεί τθν υγιεινι διατροφι. Χρθςιμοποιεί ςτα εςτιατόρια όλων των πλοίων
τθσ, αποκλειςτικά, Μρθτικό Εξαιρετικό Σαρκζνο Ελαιόλαδο. Εξάλλου, με δικι τθσ πρωτοβουλία και
το 2011 πρόβαλε το ελλθνικό ελαιόλαδο μζςω των μεγάλων ευρωπαϊκϊν εκκζςεων τουριςμοφ ςτισ
οποίεσ θ Εταιρεία ζχει ςτακερά δυναμικι παρουςία (Γερμανία, Ιταλία, Αυςτρία, Βζλγιο, Ρλλανδία).
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VΙΙ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
με βάςη το άρθρο 43α, τησ παρ. 3 εδ. δ’ του κ.ν. 2190/1920
όπωσ ιςχφει μετά από την τροποποίηςή του από το ν. 3873/2010

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
Θ Εταιρεία ςυμμορφϊνεται με το κακεςτϊσ τθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ που ιςχφει ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με το ν. 3016 / 2002, όπωσ ιςχφει. Θ ΑΟΕΜ ζχει υιοκετιςει τισ αρχζσ τθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ,
όπωσ αυτζσ οριοκετοφνται από τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία και τισ διεκνείσ πρακτικζσ. Θ Εταιρικι
Διακυβζρνθςθ ωσ ςφνολο κανόνων, αρχϊν και μθχανιςμϊν ελζγχου, βάςει των οποίων οργανϊνεται και
διοικείται θ Εταιρεία, ζχει ωσ ςτόχο τθ διαφάνεια προσ το επενδυτικό κοινό και τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων των μετόχων τθσ Εταιρείασ και όλων των μερϊν που ςυνδζονται με τθ λειτουργία τθσ. Θ Εταιρεία ζχει αποφαςίςει αυτοβοφλωσ να υιοκετιςει τον Μϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ που κεςπίςτθκε
από το Υφνδεςμο Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΥΕΒ) για τισ Ειςθγμζνεσ Εταιρείεσ (εφεξισ «Μϊδικασ») και
βρίςκεται ςτθ διαδικτυακι διεφκυνςθ www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf. Θ παροφςα
διλωςθ κακορίηει τον τρόπο με τον οποίο θ Εταιρεία εφαρμόηει τον Μϊδικα και εξθγεί τισ περιπτϊςεισ μθ
ςυμμόρφωςθσ με τισ διατάξεισ αυτοφ.

2. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ - ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2.1 ΤΝΘΕΗ Δ..
Υφμφωνα με το άρκρο 15 του Ματαςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο αποτελείται από δζκα
πζντε (15) μζλθ, εκ των οποίων ζντεκα (11) εκλζγονται από τθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων με μυςτικι
ψθφοφορία και κατ' απόλυτθ πλειοψθφία των ψιφων που εκπροςωποφνται ς' αυτιν ενϊ τζςςερισ (4)
ορίηονται από τα παρακάτω πρόςωπα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 18 παρ. 3 του ν. 2190/1920:
α) Ρ τ. Ξθτροπολίτθσ Μιςάμου και Υελίνου Ειρθναίοσ Γαλανάκθσ μπορεί να ορίηει τον εαυτό του,
β) Ρ Διμαρχοσ Χανίων ομοίωσ,
γ) Ρ Διμαρχοσ Τεκφμνθσ ομοίωσ,
δ) Ρ Υφνδεςμοσ Διπλωματοφχων Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν Χανίων μπορεί να ορίηει ζνα μζλοσ του.
Φα παραπάνω πρόςωπα, αφοφ ειδοποιθκοφν γι' αυτό κάκε φορά από τθν Εταιρεία, οφείλουν να γνωςτοποιιςουν ς' αυτιν εγγράφωσ προ τριϊν (3) θμερϊν τουλάχιςτον από τθν θμερομθνία τθσ Φακτικισ Γενικισ
Υυνζλευςθσ περί τθσ άςκθςθσ του δικαιϊματόσ των ωσ ανωτζρω, διαφορετικά αυξάνεται αναλόγωσ ο αρικμόσ των αιρετϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. Ξζλοσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου επιτρζπεται
να είναι και νομικό πρόςωπο. Υτθν περίπτωςθ αυτι το νομικό πρόςωπο υποχρεοφται να ορίςει ζνα φυςικό πρόςωπο για τθν άςκθςθ των εξουςιϊν του νομικοφ προςϊπου ωσ μζλουσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου.

17

Ζκκεςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθ χριςθ 2011

2.2 ΕΚΛΟΓΗ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ..
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο εκλζγει μεταξφ των μελϊν του και με απόλυτθ πλειοψθφία τον Σρόεδρο και τρεισ
Αντιπροζδρουσ αυτοφ, μπορεί δε οποτεδιποτε να προβαίνει ςε γενικι ι μερικι ανακατανομι των ανωτζρω αξιωμάτων. Φον Σρόεδρο, όταν απουςιάηει ι κωλφεται, αναπλθρϊνει ο Α’ Αντιπρόεδροσ και αυτόν,
όταν απουςιάηει ι κωλφεται, ο Β’ Αντιπρόεδροσ, ομοίωσ δε αυτόν ο Γ’ Αντιπρόεδροσ.
Θ εκλογι των ανωτζρω διενεργείται κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου μετά τθν
εκλογι του από τθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων. Ρ Σρόεδροσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, ι αυτόσ που
τον αναπλθρϊνει, προΐςταται των Υυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, διευκφνει τισ εργαςίεσ του
και παρακολουκεί τθν όλθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ, ενθμερϊνοντασ ςχετικά το Διοικθτικό Υυμβοφλιο.
Φα αιρετά μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου εκλζγονται από τθν Ετιςια Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ του ζτουσ λιξθσ τθσ κθτείασ των. Ξαηί με τα τακτικά μζλθ εκλζγονται και πζντε (5) αναπλθρωματικά, με τιρθςθ
τθσ παρακάτω διαδικαςίασ: Ξε τθ δθμοςιευόμενθ πρόςκλθςθ από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο για ςφγκλθςθ
τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ, καλοφνται και οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εγγράφωσ και εντόσ τακτικισ
προκεςμίασ αίτθςθ υποψθφιότθτασ. Βάςει των υποψθφιοτιτων που κα υποβλθκοφν, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο ανακθρφςςει αυτοφσ που ζχουν το δικαίωμα υποψθφιότθτασ και καταρτίηει ψθφοδζλτιο κατά τθν
απόλυτθ αλφαβθτικι ςειρά του ονοματεπωνφμου των υποψθφίων, το οποίο και διανζμεται ςτουσ μετόχουσ μζςα ςτθν αίκουςα τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ για διεξαγωγι τθσ ψθφοφορίασ. Μάκε μζτοχοσ δικαιοφται
να κζτει τόςουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ όςοσ είναι και ο αρικμόσ των προσ εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν, κατ’ ελάχιςτον όμωσ υποχρεοφται να κζςει τόςουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ όςοσ είναι και ο
αρικμόσ των προσ εκλογι τακτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου.

2.3. ΤΓΚΛΗΗ Δ..
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο ςυνζρχεται ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ κάκε φορά που ο νόμοσ, το καταςτατικό ι οι
ανάγκεσ τθσ Εταιρείασ απαιτοφν και, ακόμθ, κάκε φορά που ο Σρόεδροσ ι αυτόσ που τον αναπλθρϊνει ι ο
Δ/νων Υφμβουλοσ κρίνει αυτό ςκόπιμο. Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο μπορεί να ςυνεδριάηει με τθλεδιάςκεψθ,
ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ των ςχετικϊν αποφάςεων του Χπουργοφ Ανάπτυξθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι
θ πρόςκλθςθ προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου περιλαμβάνει τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθ
ςυμμετοχι αυτϊν ςτθ ςυνεδρίαςθ. Ματ’ εξαίρεςθ, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο ζγκυρα ςυνεδριάηει εκτόσ τθσ
ζδρασ του, εφόςον θ ςυνεδρίαςθ λαμβάνει χϊρα ςτο διμο Σειραιά Αττικισ, ςτο διμο Τεκφμνου Μριτθσ
και ςτο διμο Θρακλείου Μριτθσ.
Φθ ςφγκλθςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου μπορεί να ηθτιςουν δφο (2) από τα μζλθ του, με αίτθςι τουσ
προσ τον Σρόεδρο αυτοφ, ι τον αναπλθρωτι του ο οποίοσ υποχρεοφται να ςυγκαλζςει το Διοικθτικό Υυμβοφλιο μζςα ςε προκεςμία επτά (7) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Υτθν κατά τα παραπάνω αίτθςι
τουσ πρζπει, με ποινι απαραδζκτου, να αναφζρονται με ςαφινεια και τα κζματα με τα οποία κα αςχολθκεί το Διοικθτικό Υυμβοφλιο. Υε περίπτωςθ που ο Σρόεδροσ ι ο αναπλθρωτισ του δεν κα ςυγκαλζςει το
Διοικθτικό Υυμβοφλιο, μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία, επιτρζπεται ςτα μζλθ που ηιτθςαν τθν ςφγκλθςθ
να ςυγκαλζςουν αυτά το Διοικθτικό Υυμβοφλιο μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθν λιξθ τθσ
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άνω προκεςμίασ των επτά (7) θμερϊν, γνωςτοποιϊντασ τθν ςχετικι πρόςκλθςθ ςτα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου.

2.4 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ εάν παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ
ςε αυτό το ιμιςυ πλζον ενόσ των Υυμβοφλων, χωρίσ να υπολογίηονται οι κατά τα ανωτζρω εξουςιοδοτιςεισ. Ρι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων και αντιπροςωπευόμενων μελϊν. Ρι ςυηθτιςεισ και οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου πιςτοποιοφνται με πρακτικά, που καταχωροφνται ςτο τθροφμενο γι' αυτό το ςκοπό βιβλίο και υπογράφονται
από τουσ παριςτάμενουσ κατά τθ ςυνεδρίαςθ Σρόεδρο ι Σροεδρεφοντα και τουσ Υυμβοφλουσ. Μανείσ
Υφμβουλοσ δεν δικαιοφται ν' αρνθκεί τθν υπογραφι πρακτικϊν ςυνεδριάςεων ςτισ οποίεσ ζλαβε μζροσ,
δικαιοφται όμωσ να ηθτιςει τθν καταχϊρθςθ ς' αυτά τθσ γνϊμθσ του εάν διαφωνεί προσ τθ λαμβανομζνθ
απόφαςθ. Θ κατάρτιςθ και υπογραφι πρακτικοφ από όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ι τουσ αντιπροςϊπουσ τουσ ιςοδυναμεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, ακόμα και αν δεν ζχει προθγθκεί ςυνεδρίαςθ. Φα αντίγραφα και τα αποςπάςματα των πρακτικϊν, όςα πρόκειται να προςαχκοφν ενϊπιον Δικαςτθρίου ι άλλθσ αρχισ, επικυρϊνονται από τον Σρόεδρο ι, εάν αυτόσ κωλφεται ι απουςιάηει, από
το νόμιμο αναπλθρωτι του.

2.5 ΔΕΜΕΤΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Θ Εταιρεία αναλαμβάνει εγκφρωσ υποχρεϊςεισ και γενικά εκπροςωπείται νομίμωσ με δφο (2) υπογραφζσ
εκ των οποίων θ πρϊτθ είναι του Σροζδρου του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και θ δεφτερθ του Διευκφνοντοσ
Υυμβοφλου, οι οποίοι ενεργοφν προςωπικϊσ, ςε απουςία δε ι κϊλυμα αυτϊν, των νομίμων αναπλθρωτϊν
τουσ. Ρι παραπάνω υπογραφζσ τίκενται απαραιτιτωσ κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία. Ξε απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Υυμβουλίου παρζχεται δικαίωμα υπογραφισ, δεςμεφςεωσ και εκπροςωπιςεωσ τθσ Εταιρείασ
ςε μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και ςε υπθρεςιακά όργανα, τθρουμζνων των οριςμϊν του άρκρου 23
του καταςτατικοφ.

2.6 ΤΝΘΕΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΜΕΙΩΜΑΣΑ
Υφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Φακτικισ Γενικισ Υυνζλευςθσ των μετόχων ςτισ 31.05.2009, θ ςφνκεςθ του
Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ Εταιρείασ, το οποίο ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα κατά τθ ςυνεδρίαςι του ςτισ
05.06.2009, ζχει ωσ εξισ:
Σεβαςμιότατοσ τ. Μθτροπολίτθσ Κιςάμου & Σελίνου κ.κ. Ειρθναίοσ Γαλανάκθσ

Σρόεδροσ Δ.Υ. – Εκτελεςτικό Ξζλοσ

Γεϊργιοσ Κατςανεβάκθσ

Α’ Αντιπρόεδροσ Δ.Υ. (Σροεδρεφων) – Εκτελεςτικό Ξζλοσ

Σπυρίδων Ρρωτοπαπαδάκθσ

Β’ Αντιπρόεδροσ Δ.Υ. – Εκτελεςτικό Ξζλοσ

Γεϊργιοσ Αρχοντάκθσ

Γ’ Αντιπρόεδροσ Δ.Υ. – Εκτελεςτικό Ξζλοσ
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Ιωάννθσ Βαρδινογιάννθσ

Διευκφνων Υφμβουλοσ – Εκτελεςτικό Ξζλοσ

Αριςτοτζλθσ Μπαλισ

Αναπ/τισ Διευκφνων Υφμβουλοσ– Εκτελεςτικό Ξζλοσ

Εμμανουιλ Αποςτολάκθσ

Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Εμμανουιλ Γαλανάκθσ

Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Μιχαιλ Μαρακάκθσ

Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Γεϊργιοσ Μαρινάκθσ

Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Ευάγγελοσ Μπαϊρακτάρθσ

Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Γεϊργιοσ Μπαουράκθσ

Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Εμμανουιλ Σκουλάκθσ*

Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Μιχαιλ Γεωρβαςάκθσ

Ανεξάρτθτο Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Δθμιτριοσ Καντθλιεράκθσ

Ανεξάρτθτο Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

* θμειϊνεται ότι με απόφαςθ του Δ.. ςτισ 14.01.2011 -βάςει του άρκρου 15 του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ- ο κ. Κυριάκοσ Βιρβιδάκθσ αντικαταςτάκθκε από το νζο διμαρχο Χανίων κ. Εμμανουιλ κουλάκθ.
Θ κθτεία των αιρετϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, ςφμφωνα με το άρκρο 15 του Ματαςτατικοφ τθσ
Εταιρείασ, είναι τετραετισ, αρχίηει δε, τθν ενδζκατθ θμζρα από τθν θμερομθνία τθσ Φακτικισ Γενικισ Υυνζλευςθσ και λιγει με τθν εκλογι νζων μελϊν τθ δζκατθ θμζρα μετά τθν Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ του ζτουσ
λιξθσ τθσ κθτείασ τουσ.

Ακολοφκωσ παρατίκενται ςυνοπτικά βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν του Δ.Υ. τθσ Εταιρείασ:
Σεβαςμιότατοσ τ. Μθτροπολίτθσ Κιςάμου & Σελίνου κ.κ. Ειρθναίοσ Γαλανάκθσ, Ρρόεδροσ Δ.Σ. – Εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτο Οεροχϊρι Αποκορϊνου Χανίων Μριτθσ το 1911. Είναι πτυχιοφχοσ τθσ Θεολογικισ Υχολισ
του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν και κάτοχοσ μεταπτυχιακϊν τίτλων ςτθ Θεολογία και ςτθν Μοινωνιολογία από
τα Μακολικά Σανεπιςτιμια Νίλλθσ και Σαριςίων τθσ Γαλλίασ. Διετζλεςε Μακθγθτισ Θεολογίασ από το 1938
μζχρι το 1945 ςε ςχολεία του νομοφ Χανίων. Φο 1946 χειροτονικθκε ςε Διάκονο - Σρεςβφτερο ενϊ κατζλαβε διάφορα εκκλθςιαςτικά αξιϊματα μεταξφ των οποίων Ξθτροπολίτθσ τθσ Ελλθνορκόδοξθσ Ξθτρόπολθσ Γερμανίασ και Ξθτροπολίτθσ Μιςάμου και Υελίνου. Ρ Υεβαςμιότατοσ τ. Ξθτροπολίτθσ Ειρθναίοσ είναι
εκ των ιδρυτϊν τθσ ΑΟΕΜ.
Γεϊργιοσ Κατςανεβάκθσ, Α’ Αντιπρόεδροσ (Ρροεδρεφων) – Εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτα Χανιά Μριτθσ το 1942. Είναι πτυχιοφχοσ Σολιτικόσ Ξθχανικόσ του Εκνικοφ Ξετςόβιου Σολυτεχνείου. Διετζλεςε Σρόεδροσ του Φεχνικοφ Επιμελθτθρίου Δυτικισ Μριτθσ, Διμαρχοσ Χανίων και Οομάρχθσ Χανίων. Χπιρξε, επίςθσ, μζλοσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ Ζνωςθσ Οομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων Ελλάδοσ.
Σπυρίδων Ρρωτοπαπαδάκθσ, Β’ Αντιπρόεδροσ – Εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτα Χανιά το 1956. Είναι πτυχιοφχοσ τθσ Ρικονομικισ Υχολισ του Σανεπιςτθμίου Rutgers των
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Θ.Σ.Α. και κάτοχοσ μεταπτυχιακϊν τίτλων ςτθ Διοίκθςθ Ξεταφορϊν και ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων από
το State University of New York. Από το 1980 μζχρι το 1982 διετζλεςε ςτζλεχοσ ςτθ Johnson & Johnson ςτισ
Θ.Σ.Α. Από το 1984 μζχρι το 1990 διετζλεςε επιςτθμονικό ςτζλεχοσ του Μ.Ε.Σ.Ε., για τθν κατάρτιςθ του
πενταετοφσ προγράμματοσ ςε Τζκυμνο και Χανιά. Από το 1994 ζωσ το 1997 διετζλεςε Διευκυντισ του
ΕΝ.ΜΕ.ΣΑ. παράρτθμα Δ. Μριτθσ, κακϊσ και Επιςτθμονικόσ Υυνεργάτθσ του Σανεπιςτθμίου LEEDS ςτο εξαγωγικό Marketing. Διετζλεςε Ειδικόσ Υφμβουλοσ του Γ.Γ. Σεριφζρειασ Μριτθσ από το 1997 ζωσ το 2000,
και εργάςτθκε ωσ ανϊτερο ςτζλεχοσ ςε διάφορεσ εταιρείεσ και οργανιςμοφσ από το 1990 μζχρι το 2003.
Υιμερα διατθρεί γραφείο μελετϊν.
Γεϊργιοσ Αρχοντάκθσ, Γ’ Αντιπρόεδροσ – Εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε το 1949 ςτα Χανιά. Είναι απόφοιτοσ τθσ Ιατρικισ Υχολισ Ακθνϊν. Διετζλεςε Δ/ντισ Χειρουργικοφ Φομζα, Επιμελθτισ, Ξζλοσ Δ.Υ. και Αναπλθρωτισ Διευκυντισ ςτο Οοςοκομείο «Άγιοσ Υάββασ». Επιπλζον, υπιρξε Σρόεδροσ ςτο Ρφκαλμιατρείο Ακθνϊν επί 10 χρόνια και Διευκυντισ του Οοςοκομείου «Αγία Υοφία». Από το 2001 ζωσ ςιμερα είναι Δ/ντισ Οευροχειρουργικισ Μλινικισ ςτο Γενικό Οοςοκομείο
Χανίων «Άγιοσ Γεϊργιοσ». Ζχει τιμθκεί από το Σολυτεχνείο Μριτθσ, το Οοςοκομείο «Άγιοσ Υάββασ», το
Οοςοκομείο Σαίδων και το Ρφκαλμιατρείο Ακθνϊν.
Ιωάννθσ Βαρδινογιάννθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ – Εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτθν Επιςκοπι Τεκφμνου Μριτθσ το 1957. Είναι πτυχιοφχοσ Υχολισ Χρθματοοικονομικϊν και
Ξάρκετινγκ του Σανεπιςτθμίου Bridgeport, Connecticut των Θ.Σ.Α. Ρ κ. Βαρδινογιάννθσ, εκτόσ από Διευκφνων Υφμβουλοσ τθσ ΑΟΕΜ είναι, μεταξφ άλλων, Σρόεδροσ Δ.Υ. των εταιρειϊν HELLENIC SEAWAYS Α.Ο.Ε.,
HELLENIC SEAWAYS MANAGEMENT S.A., HELLENIC SEAWAYS CARGO.
Αριςτοτζλθσ Μπαλισ, Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ – Εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτα Χανιά Μριτθσ το 1950. Είναι πτυχιοφχοσ τθσ Ρικονομικισ Υχολισ του Αριςτοτζλειου Σανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Διετζλεςε Ξζλοσ του Δ.Υ. και Επόπτθσ του Ρικονομικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Δυτικισ Μριτθσ, κακϊσ επίςθσ και Σεριφερειακόσ Διευκυντισ του Ινςτιτοφτου Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ
Επιμόρφωςθσ Ξελϊν Ρικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ.
Εμμανουιλ Αποςτολάκθσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτο Οίπποσ Αποκορϊνου Χανίων Μριτθσ το 1952. Είναι πτυχιοφχοσ Ξθχανολόγοσ Ξθχανικόσ
τθσ Ανωτζρασ Υχολισ Χπομθχανικϊν Ακθνϊν (Α.Υ.ΧΣ.Α.), ενϊ αποφοίτθςε, επίςθσ, από το Σαιδαγωγικό
Φμιμα τθσ ΣΑΦΕΥ ΥΕΝΕΦΕ. Από το 1978 ςυνεργάηεται με το Σολυτεχνείο Μριτθσ και τα ΦΕΙ Μριτθσ με τθν
ιδιότθτα του Ειδικοφ Ερευνθτι.
Εμμανουιλ Γαλανάκθσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτο Τζκυμνο Μριτθσ το 1946. Είναι απόφοιτοσ Εξατάξιου Γυμναςίου. Αςχολείται με ξενοδοχειακζσ και τουριςτικζσ επιχειριςεισ.
Μιχαιλ Μαρακάκθσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτο Μαςτζλι Μιςάμου το 1949. Αποφοίτθςε από το Εξατάξιο Γυμνάςιο Μαςτελίου και το 1974
προςελιφκθ, μετά από Δθμόςιο Διαγωνιςμό, ςτθν Εκνικι Φράπεηα Ελλάδοσ, ςτθν οποία δραςτθριοποιι-
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κθκε ςε διάφορουσ τομείσ ευκφνθσ επί 25 ζτθ. Φο 1991 ίδρυςε τθν ανϊνυμθ εταιρεία επενδφςεων χαρτοφυλακίου «ΔΙΑΥ» και μζχρι το 1996 υπιρξε Αντιπρόεδροσ τθσ εταιρείασ. Επιπλζον, από το 1997 μζχρι το
2004 διετζλεςε Αντιπρόεδροσ Δ.Υ. και Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΦΙΜΘΥ ΦΤΑΣΕΗΑΥ ΧΑΟΙΩΟ, ενϊ
από το 2004 μζχρι ςιμερα ανζλαβε τθ κζςθ του Σροζδρου Δ.Υ. και Γενικοφ Διευκυντι ςτθν εν λόγω τράπεηα. Είναι επίςθσ Σρόεδροσ των κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ Φράπεηασ «ΜΤΘΦΙΜΑ ΑΜΙΟΘΦΑ», «ΜΤΘΦΙΜΕΥ
ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ Α.Ε.», «ΕΣΙΧΕΙΤΘΞΑΦΙΜΡ ΣΑΤΜΡ ΧΑΟΙΩΟ Α.Ε.» και «ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΜΤΘΦΙΜΩΟ ΑΜΙΟΘΦΩΟ Α.Ε.».
Σαράλλθλα διατελεί Αντιπρόεδροσ τθσ Σανελλινιασ Φράπεηασ.
Γεϊργιοσ Μαρινάκθσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε το 1957. Είναι πτυχιοφχοσ τθσ Οομικισ Υχολισ του Αριςτοτζλειου Σανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Από το 1982 εργάηεται ωσ δικθγόροσ ςτο Τζκυμνο. Από το 1984 ζωσ το 1990 ιταν μζλοσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ ΔΕΧΑΤ. Από το 1993 αςχολείται ενεργά με το Δικθγορικό Υφλλογο Τεκφμνου, του οποίου διετζλεςε Φαμίασ από το 1993 ζωσ το 1996 και Γενικόσ Γραμματζασ από το 1996 ζωσ το 1999. Από το
1998 ζωσ το 2002 διετζλεςε Οομαρχιακόσ Υφμβουλοσ, τακτικό μζλοσ τθσ Οομαρχιακισ Επιτροπισ, Χπεφκυνοσ Επιτροπισ Σολιτιςμοφ τθσ Οομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Τεκφμνου και Αναπλθρωτισ Οομάρχθσ Τεκφμνου. Φο 2002 εξελζγθ Δθμοτικόσ Υφμβουλοσ ςτο Διμο Τεκφμνου. Φο 2007 εξελζγθ Διμαρχοσ Τεκφμνου
και επανεξελζγθ το 2010.
Ευάγγελοσ Μπαϊρακτάρθσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1971. Είναι δικθγόροσ Σειραιϊσ από το 1998, εξειδικευμζνοσ ςτο ναυτικό και
τραπεηικό δίκαιο, διαχειριςτισ - εταίροσ του δικθγορικοφ γραφείου Γ. Ε. Ξπαϊρακτάρθ & Υυνεργατϊν. Ζχει
υπάρξει νομικόσ ςφμβουλοσ τθσ Εταιρείασ άνω τθσ δεκαετίασ και εκπροςωπεί πολλζσ ελλθνικζσ και ξζνεσ
ναυτιλιακζσ εταιρείεσ, τράπεηεσ και αλλθλαςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ.
Γεϊργιοσ Μπαουράκθσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε το 1959 ςτον Μαναδά. Είναι Στυχιοφχοσ μακθματικόσ του Σανεπιςτθμίου Μριτθσ, με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτα Ρικονομικά και ςτθν Σαραγωγι & Διοίκθςθ από το Σανεπιςτιμιο του Μαναδά και το
Σολυτεχνείο Μριτθσ, αντίςτοιχα. Από το 2005 ζωσ και ςιμερα είναι Υφμβουλοσ του ΡΡΥΑ. Επίςθσ, από το
1989 ζωσ και ςιμερα είναι ςυντονιςτισ Υπουδϊν και Ζρευνασ του Ξεταπτυχιακοφ Φμιματοσ Ρικονομίασ
και Διοίκθςθσ του Ξεςογειακοφ Αγρονομικοφ Ινςτιτοφτου Χανίων (Ξ.Α.Ι.Χ.). Υυμμετζχει ςε πολλά ερευνθτικά προγράμματα.
Εμμανουιλ Σκουλάκθσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτα Χανιά το 1944. Είναι γιατρόσ με ςπουδζσ ςτθν Ιατρικι Υχολι του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν.
Διετζλεςε Χφυπουργόσ και αναπλθρωτισ Χπουργόσ ςτο υπουργείο Χγείασ, Σρόνοιασ και Μοινωνικϊν Αςφαλίςεων. Από τθν 01.01.2011 είναι Διμαρχοσ Χανίων.
Μιχαιλ Γεωρβαςάκθσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτο Τζκυμνο Μριτθσ το 1945. Είναι απόφοιτοσ Εξατάξιου Γυμναςίου. Ρ κ. Γεωρβαςάκθσ είναι
επιχειρθματίασ και ζχει εργοςτάςιο γραφικϊν τεχνϊν.
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Δθμιτρθσ Καντθλιεράκθσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.
Γεννικθκε ςτα Χανιά το 1937. Είναι πτυχιοφχοσ τθσ Ρικονομικισ Υχολισ του Σανεπιςτθμίου Ξονάχου τθσ
Γερμανίασ κακϊσ επίςθσ και μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων και Ξάρκετινγκ από το
Riedenburg τθσ Γερμανίασ. Διετζλεςε Σρόεδροσ του Ρικονομικοφ Επιμελθτθρίου Δυτικισ Μριτθσ κακϊσ και
Ξζλοσ του Δ.Υ. τθσ ΣΑΓΜΤΘΦΙΑΥ ΥΧΟΕΦΑΙΤΙΥΦΙΜΘΥ ΦΤΑΣΕΗΑΥ.

2.7 ΑΜΟΙΒΕ ΜΕΛΩΝ Δ
Μάκε αμοιβι ι αποηθμίωςθ των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου βαρφνει τθν Εταιρεία μόνο αν εγκρικεί από τθν Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ με ειδικι απόφαςι τθσ. Θ αμοιβι και οι τυχόν λοιπζσ αποηθμιϊςεισ
των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του Δ.Υ. κακορίηονται ςφμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και είναι ανάλογεσ με
το χρόνο που διακζτουν για τισ ςυνεδριάςεισ του και τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων που τουσ ανατίκενται ςφμφωνα με το νόμο αυτό. Φο ςφνολο των αμοιβϊν και των τυχόν αποηθμιϊςεων των μελϊν του Δ.Υ.
αναφζρονται ςτo τμιμα V τθσ παροφςθσ Ζκκεςθσ του Δ.Υ.
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο παραμζνει αρμόδιο για τθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με:
α) τισ αμοιβζσ κάκε είδουσ, δθλαδι από οποιαδιποτε αιτία, που καταβάλλονται ςτα διευκυντικά ςτελζχθ
και ςτουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ,
β) τθ γενικότερθ πολιτικι αμοιβϊν τθσ Εταιρείασ.

3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
3.1 ΤΓΚΛΗΗ
Θ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων είναι το ανϊτατο όργανο τθσ Εταιρείασ. Δικαιοφται ν' αποφαςίηει για
κάκε εταιρικι υπόκεςθ και όταν καταρτίηεται ςφμφωνα με το Ματαςτατικό εκπροςωπεί τθν ολότθτα των
μετόχων. Ρι νόμιμεσ αποφάςεισ τθσ υποχρεϊνουν όλουσ τουσ μετόχουσ και αυτοφσ ακόμθ τουσ απόντεσ ι
διαφωνοφντεσ. Θ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων ςυγκαλείται πάντοτε από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο και
ςυνζρχεται τακτικϊσ ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ μια φορά το χρόνο και μάλιςτα εντόσ του πρϊτου εξαμινου
από τθ λιξθ τθσ εταιρικισ χριςεωσ και κακόςον οι μετοχζσ τθσ εταιρείασ είναι ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτιριο που εδρεφει ςτθν Ελλάδα, θ Γενικι Υυνζλευςθ μπορεί να ςυνζρχεται και ςτθν περιφζρεια του διμου,
όπου βρίςκεται θ ζδρα του χρθματιςτθρίου.
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να ςυγκαλεί τθ Υυνζλευςθ ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ. Επίςθσ, μετά από αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο υποχρεοφται να ςυγκαλζςει Ζκτακτθ Γενικι Υυνζλευςθ των
μετόχων, και ορίηει θμζρα ςυνεδρίαςθσ αυτισ που δεν πρζπει να απζχει περιςςότερο των ςαράντα πζντε
(45) θμερϊν από τθ χρονολογία τθσ επίδοςθσ τθσ αίτθςθσ ςτον Σρόεδρο του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. Θ
υποβαλλομζνθ ωσ άνω αίτθςθ πρζπει να είναι γραπτι, να περιλαμβάνει τα κζματα επί των οποίων καλείται ν' αποφανκεί θ Γενικι Υυνζλευςθ και να αποδεικνφεται θ μετοχικι ιδιότθτα των αιτοφντων μετόχων
και ο αρικμόσ των μετοχϊν που κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Φζτοια απόδειξθ
αποτελεί και θ κατάκεςθ των μετοχϊν ςτο Φαμείο τθσ Εταιρείασ ι ςτο Φαμείο Σαρακατακθκϊν και Δανεί-
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ων ι ςε οποιαδιποτε Ανϊνυμθ Φραπεηικι Εταιρεία ςτθν Ελλάδα.
Ρι προςκλιςεισ για τθ ςφγκλθςθ τακτικϊν και εκτάκτων Γενικϊν Υυνελεφςεων δθμοςιεφονται είκοςι (20)
τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από εκείνθ που ορίςτθκε για τθ Γενικι Υυνζλευςθ, εάν πρόκειται δε για
Επαναλθπτικι Υυνζλευςθ που επιλκε μετά από αναγκαςτικι αναβολι, δθμοςιεφονται δζκα (10) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από εκείνθ που ορίςτθκε για τθ Υυνεδρίαςθ τθσ Υυνζλευςθσ, με υπολογιςμό και
των εξαιρετζων θμερϊν. Θ θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ και θ θμζρα τθσ
ςυνεδρίαςθσ αυτισ δεν υπολογίηονται. Ρι προςκλιςεισ για τισ τακτικζσ και τισ ζκτακτεσ Γενικζσ Υυνελεφςεισ δθμοςιεφονται ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία πολιτικι εφθμερίδα απ' αυτζσ που εκδίδονται ςτθν
ζδρα τθσ Εταιρείασ, ςε μία απ' αυτζσ που εκδίδονται ςτθν Ακινα και που -κατά τθν κρίςθ του Διοικθτικοφ
Υυμβουλίου- κυκλοφοροφν ευρφτερα, κακϊσ και ςε μία θμεριςια οικονομικι εφθμερίδα, όπωσ ορίηεται
ςτο άρκρο 26 παρ. 2 του ν. 2190/1920, το οποίο τροποποιικθκε με το άρκρο 25 του Σ.Δ. 409/86. Ρι προςκλιςεισ δθμοςιεφονται επίςθσ και ςτο τεφχοσ Ανωνφμων Εταιρειϊν και Εταιρειϊν Σεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ τθσ Εφθμερίδασ τθσ Μυβερνιςεωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του από 16.1.1930 Σ.Δ. περί «Δελτίου Ανωνφμων Εταιρειϊν», για μεν τισ τακτικζσ δζκα (10) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από εκείνθ που ορίςτθκε για τθ Υυνζλευςθ, για δε τισ επαναλθπτικζσ πζντε (5) τουλάχιςτον. Θ πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ περιλαμβάνει τουλάχιςτον το οίκθμα με ακριβι διεφκυνςθ, τθ χρονολογία και τθν ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ, τα κζματα τθσ θμερθςίασ διάταξθσ με ςαφινεια, τουσ μετόχουσ που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ, κακϊσ και ακριβείσ οδθγίεσ για τον τρόπο με τον οποίο οι μζτοχοι κα μπορζςουν να μετάςχουν ςτθ
Υυνζλευςθ και να αςκιςουν τα δικαιϊματα τουσ αυτοπροςϊπωσ ι δια αντιπροςϊπου ι ενδεχομζνωσ και
εξ αποςτάςεωσ, τοιχοκολλάται δε ςε εμφανι κζςθ του καταςτιματοσ τθσ Εταιρείασ και ςτθν αίκουςα υποδοχισ των πλοίων τθσ Εταιρείασ πριν από είκοςι (20) πλιρεισ θμζρεσ. Υαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ πριν από
κάκε Γενικι Υυνζλευςθ πρζπει να τοιχοκολλάται ςε εμφανι κζςθ του Ματαςτιματοσ τθσ Εταιρείασ πίνακασ
των μετόχων που ζχουν δικαίωμα ψιφου ςτθ Γενικι Υυνζλευςθ, με ζνδειξθ του αρικμοφ των μετοχϊν και
των ψιφων κακενόσ (οι οποίοι ψιφοι για κάκε περίπτωςθ πρζπει να είναι ίςοι προσ τισ μετοχζσ, ςφμφωνα
με το άρκρο 30 του κ.ν. 2190/1920) και με τισ διευκφνςεισ των μετόχων ι των αντιπροςϊπων τουσ. Φα δικαιϊματα μετόχων μειοψθφίασ υφίςτανται ωσ κατά τα άρκρα 39 και 40 του ν. 2190/1920 ωσ ιςχφει.

3.2.ΤΝΕΔΡΙΑΕΙ – ΑΠΑΡΣΙΑ Γ..
Θ Γενικι Υυνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ
όταν παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται ς' αυτιν μζτοχοι που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) τουλάχιςτον του καταβλθμζνου Ξετοχικοφ Μεφαλαίου. Υε περίπτωςθ που δεν ςυντελζςτθκε τζτοια απαρτία κατά
τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ, θ Γενικι Υυνζλευςθ ςυνζρχεται ξανά μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθ χρονολογία τθσ ςυνεδρίαςθσ που ματαιϊκθκε, και προςκαλείται πριν από δζκα (10) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ.
Ματά τθ επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ θ Γενικι Υυνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί
των κεμάτων τθσ αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ οποιοδιποτε και αν είναι το εκπροςωποφμενο ςε αυτι τμιμα του καταβλθμζνου Ξετοχικοφ Μεφαλαίου. Οεότερθ πρόςκλθςθ δεν απαιτείται, εάν ςτθν αρχικι πρόςκλθςθ ορίηονται ο τόποσ και ο χρόνοσ των επαναλθπτικϊν εκ του νόμου προβλεπόμενων ςυνεδριάςεων,
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για τθν περίπτωςθ μθ επιτεφξεωσ απαρτίασ.
Εξαιρετικϊσ, προκειμζνου για αποφάςεισ που αφοροφν ςτθ μεταβολι τθσ εκνικότθτασ τθσ Εταιρείασ, ςτθν
επαφξθςθ των υποχρεϊςεων των μετόχων, ςτθ μεταβολι του αντικειμζνου τθσ επιχείρθςθσ, ςτθν αφξθςθ
του μετοχικοφ κεφαλαίου μθ προβλεπόμενθ από το Ματαςτατικό (εκτόσ εάν επιβάλλεται από το νόμο ι
γίνεται με κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικϊν), ςτθ μείωςθ του κεφαλαίου (εκτόσ εάν γίνεται ςφμφωνα με
τθν παρ. 6 του άρκρου 16 του κ.ν. 2190/1920), ςτθ μεταβολι του τρόπου διάκεςθσ των κερδϊν, ςτθ ςυγχϊνευςθ τθσ Εταιρείασ, ςτθ διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ, ςτθν παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Εταιρείασ
ςτθ διάλυςθ αυτισ, ςτθ παροχι ι ανανζωςθ εξουςίασ προσ το Διοικθτικό Υυμβοφλιο για αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 13 του κ.ν. 2190/1920 και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ
που ορίηεται ςτο νόμο, θ Υυνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ
θμεριςιασ διάταξθσ εάν παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται ς' αυτιν μζτοχοι που εκπροςωποφν τα δφο
τρίτα (2/3) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Υε περίπτωςθ που δεν ςυντελζςτθκε αυτι θ απαρτία, θ Γενικι Υυνζλευςθ προςκαλείται και ςυνζρχεται ξανά κατά τισ διατάξεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ
παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, βρίςκεται δε ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ όταν εκπροςωπείται ς' αυτιν το μιςό (1/2) τουλάχιςτον του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Υε περίπτωςθ δε που δεν ςυντελζςτθκε θ απαρτία αυτι, θ Υυνζλευςθ προςκαλείται
και ςυνζρχεται κατά τ' ανωτζρω, βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ όταν εκπροςωπείται ς' αυτιν τουλάχιςτον το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, κακόςον χρόνο θ Εταιρεία ζχει ειςθγμζνεσ τισ μετοχζσ αυτισ ςτο Χρθματιςτιριο
Ακθνϊν.

3.3 ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ Γ..
Θ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των ηθτθμάτων που υποβάλλονται ς' αυτιν, είναι
δε θ μόνθ αρμόδια να αποφαςίςει περί:
α) Φροποποιιςεων του Ματαςτατικοφ, που ς' αυτζσ περιλαμβάνονται και οι μειϊςεισ ι οι αυξιςεισ του
μετοχικοφ κεφαλαίου με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 6 και 7 παρ. 1 του Ματαςτατικοφ.
β) Εκλογισ μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και επικφρωςθσ τθσ εκλογισ από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο
ςε αντικατάςταςθ εξελκόντων Υυμβοφλων.
γ) Ζγκριςθσ τθσ ετιςιασ Ρικονομικισ Ζκκεςθσ τθσ Εταιρείασ και διάκεςθσ των κερδϊν.
δ) Υυγχϊνευςθσ, διάςπαςθσ, μετατροπισ, αναβίωςθσ, παράταςθσ τθσ διάρκειασ ι διάλυςθσ τθσ Εταιρείασ.
ε) Σαράταςθσ τθσ διάρκειασ τθσ Εταιρείασ, ςυγχϊνευςθσ ι διάλυςθσ τθσ Εταιρείασ.
ςτ) Διοριςμοφ εκκακαριςτϊν.
η) Εγζρςεωσ πολιτικισ αγωγισ κατά των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου για παραβάςεισ των κακθκόντων τουσ.
θ) Εκλογισ ελεγκτϊν.
Ρι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των ψιφων που εκπροςω-
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ποφνται ς' αυτιν. Εξαιρετικϊσ, οι αποφάςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 31 του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ λαμβάνονται με πλειοψθφία των (2/3) δφο τρίτων των ψιφων που εκπροςωποφνται ςτθ Υυνζλευςθ. Ρι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ λαμβάνονται με φανερι ι μυςτικι (όπου απαιτείται) ψθφοφορία, με ψθφοδζλτια και ονομαςτικά δελτία ςυμμετοχισ ς' αυτιν, πλθν των αποφάςεων περί εκλογισ
Σροεδρείου τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ και των αποφάςεων επί διαδικαςτικϊν κεμάτων, οι οποίεσ μπορεί να
λαμβάνονται και δι’ ανατάςεωσ τθσ χειρόσ ι και δια βοισ. Ξετά τθν ζγκριςθ τθσ ετιςιασ Ρικονομικισ Ζκκεςθσ, θ Γενικι Υυνζλευςθ αποφαίνεται με ειδικι ψθφοφορία, που ενεργείται με ονομαςτικι κλιςθ, περί
απαλλαγισ των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και των Ελεγκτϊν από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ. Θ
απαλλαγι αυτι κακίςταται ανίςχυρθ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 22α του κ.ν. 2190/1920. Υτθν ψθφοφορία περί απαλλαγισ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου δικαιοφνται να μετάςχουν τα μζλθ αυτοφ μόνο με τισ
μετοχζσ των οποίων είναι κφρια. Φο ίδιο ιςχφει και για τουσ υπαλλιλουσ τθσ Εταιρείασ.

4. ΥΡΗΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Θ Χπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου ελζγχει τθ μζκοδο με τθν οποία είναι οργανωμζνεσ και λειτουργοφν ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ με ςκοπό να αναλφςει και να επιβεβαιϊςει τισ υφιςτάμενεσ
διαδικαςίεσ ωσ προσ τθν εφαρμογι, τθν ορκότθτα, τθν αντιπροςωπευτικότθτα και τθ ςκοπιμότθτά τουσ
προσ όφελοσ τθσ Εταιρείασ. Ρ προϊςτάμενοσ τθσ Χπθρεςίασ (Εςωτερικόσ Ελεγκτισ) ορίηεται από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ. Δεν μποροφν να οριςκοφν ωσ εςωτερικοί ελεγκτζσ μζλθ του Διοικθτικοφ
Υυμβουλίου, εν ενεργεία διευκυντικά ςτελζχθ με άλλα κακικοντα ι ςυγγενισ των παραπάνω μζχρι και
του δευτζρου βακμοφ εξ’ αίματοσ ι εξ’ αγχιςτείασ. Ρ εςωτερικόσ ελεγκτισ υπάγεται μεν ιεραρχικά ςτθ
Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, είναι όμωσ ανεξάρτθτοσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του και δικαιοφται να
λάβει γνϊςθ ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ και να ζχει πρόςβαςθ ςε οποιαδιποτε Χπθρεςία τθσ Εταιρείασ. Ρι
Διευκφνςεισ και οι εργαηόμενοι τθσ Εταιρείασ οφείλουν να ςυνεργάηονται και να παρζχουν πλθροφορίεσ
ςτον εςωτερικό ελεγκτι και γενικά να διευκολφνουν με κάκε τρόπο το ζργο του. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ
οφείλει να παρζχει ςτον εςωτερικό ελεγκτι όλα τα απαραίτθτα μζςα για τθν διευκόλυνςθ τθσ άςκθςθσ
κατάλλθλου και αποδοτικοφ ελζγχου.
Ειδικότερα, θ Χπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
Σαρακολουκεί τθν εφαρμογι και τθ ςυνεχι τιρθςθ του Εςωτερικοφ Μανονιςμοφ Νειτουργίασ και
του Ματαςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και τθσ εν γζνει νομοκεςίασ που αφορά ςτθν Εταιρεία και
ιδιαίτερα τθσ νομοκεςίασ των ανωνφμων εταιρειϊν και τθσ χρθματιςτθριακισ.
Αναφζρει ςτο Δ.Υ. τθσ Εταιρείασ περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ των ιδιωτικϊν ςυμφερόντων των μελϊν
του Δ.Υ. ι των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ Εταιρείασ με τα ςυμφζροντα τθσ Εταιρείασ, τισ οποίεσ διαπιςτϊνει κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του.
Ρι εςωτερικοί ελεγκτζσ οφείλουν να ενθμερϊνουν εγγράφωσ μια φορά τουλάχιςτον το τρίμθνο το
Δ.Υ. για τον διενεργοφμενο από αυτοφσ ζλεγχο και να παρίςτανται κατά τισ Γενικζσ Υυνελεφςεισ των
μετόχων.
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Ρι εςωτερικοί ελεγκτζσ παρζχουν, μετά από ζγκριςθ του Δ.Υ. τθσ Εταιρείασ, οποιαδιποτε πλθροφορία ηθτθκεί εγγράφωσ από Εποπτικζσ Αρχζσ, ςυνεργάηονται με αυτζσ και διευκολφνουν με κάκε δυνατό τρόπο το ζργο παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και εποπτείασ που αυτζσ αςκοφν.
Θ Χπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου υποβάλλει ςτο Δ.Υ. και κοινοποιεί ςτθν Επιτροπι Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ
Εταιρείασ κάκε τρίμθνο ζκκεςθ για το διενεργοφμενο ζλεγχο. Επίςθσ, υποβάλλει και ζκτακτθ ζκκεςθ, όταν
κρίνεται ςκόπιμο, αξιολογϊντασ ότι το διάςτθμα που απομζνει, μζχρι τθ ςφνταξθ τθσ τακτικισ ζκκεςθσ,
είναι ςθμαντικό, θ δε διευκζτθςθ του ηθτιματοσ ι θ ενθμζρωςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ζχει το χαρακτιρα του επείγοντοσ.
Σροϊςτάμενοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Εταιρείασ είναι ο κ. Οικόλαοσ Πυνόσ. Ακολοφκωσ παρατίκεται ςφντομο βιογραφικό:
Νικόλαοσ Ξυνόσ, Ρροϊςτάμενοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου
Γεννικθκε ςτθν Μοηάνθ το 1961. Είναι πτυχιοφχοσ Ρικονομικϊν και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Σανεπιςτθμίου Eastern Michigan University των ΘΣΑ. Εργάηεται ςτθν ΑΟΕΜ από το 1992 και ανζλαβε τθ κζςθ του
Σροϊςτάμενου τθσ Χπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου τον Ιανουάριο του 2010.

5. ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΕΚ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Φο Δ.Υ. προκειμζνου να διαςφαλίςει, ςε κάκε περίπτωςθ, τθν αςφαλι λειτουργία τθσ Εταιρείασ και τον
περιοριςμό των οικονομικϊν και νομικϊν κινδφνων, αποφάςιςε, ςε εφαρμογι του υπάρχοντοσ κεςμικοφ
πλαιςίου και των διατάξεων περί εταιρικισ διακυβζρνθςθσ (ν. 3016/2002 και ν. 3693/2008 άρκρο 37), τθ
ςφςταςθ των δφο (2) παρακάτω Επιτροπϊν:
Α) Θ Επιτροπι Ελζγχου
Β) Θ Επιτροπι Αμοιβϊν και Σαροχϊν
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο με απόφαςι του, μπορεί, εφόςον το κρίνει απαραίτθτο, να ςυςτιςει και άλλεσ
επιτροπζσ, προκειμζνου να διευκολφνεται το ζργο του. Θ ςφνκεςθ και λειτουργία των επιτροπϊν αυτϊν
προβλζπεται από το ν. 3016/2002 & το ν. 3693/2008 άρκρο 37 και τον παρόντα Μανονιςμό λειτουργίασ και
ςκοπόσ τουσ είναι θ υποβοικθςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ςτθν άςκθςθ του ζργου του.
Α) ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Σκοπόσ
Θ Επιτροπι Ελζγχου ζχει, ενδεικτικά, τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ:
 τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ,
 τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ,
 τθν εποπτεία του εςωτερικοφ ελζγχου και του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων, κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ μονάδασ των εςωτερικϊν ελεγκτϊν τθσ ελεγχόμενθσ οντότθτασ,
 τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του υποχρεωτικοφ ελζγχου των ατομικϊν και ενοποιθμζνων οικονο-
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μικϊν καταςτάςεων,
 τθν επιςκόπθςθ και παρακολοφκθςθ κεμάτων ςυναφϊν με τθν φπαρξθ και διατιρθςθ τθσ αντικειμενικότθτασ και ανεξαρτθςίασ του νόμιμου ελεγκτι ι του ελεγκτικοφ γραφείου, ιδιαιτζρωσ όςον αφορά τθν
παροχι ςτθν ελεγχόμενθ οντότθτα άλλων υπθρεςιϊν από τον νόμιμο ελεγκτι ι το ελεγκτικό γραφείο.
Θ πρόταςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ Εταιρείασ ςτθ Γενικι Υυνζλευςθ για τον οριςμό νόμιμου ελεγκτι ι ελεγκτικοφ γραφείου, γίνεται μετά από ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου. Ρ νόμιμοσ ελεγκτισ ι το
ελεγκτικό γραφείο, οφείλει να αναφζρει ςτθν Επιτροπι Ελζγχου κάκε κζμα που ζχει ςχζςθ με τθν πορεία
και τα αποτελζςματα του υποχρεωτικοφ ελζγχου, κακϊσ και να επιδϊςει ιδιαίτερθ ζκκεςθ με τισ αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου και ιδίωσ με τισ αδυναμίεσ των διαδικαςιϊν που αφοροφν ςτθ
χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ και τθ ςφνταξθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.

2. Συγκρότθςθ - Σφγκλθςθ - Συνεδριάςεισ
H Επιτροπι Ελζγχου αποτελείται από δφο (2) τουλάχιςτον μθ εκτελεςτικά μζλθ και ζνα (1) ανεξάρτθτο μθ
εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. Υυνζρχεται δφο (2) τουλάχιςτον φορζσ το χρόνο.

3. Σφνκεςθ
λα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ορίηονται από τθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων ι εταίρων, το δε ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ τθσ Επιτροπισ πρζπει να ζχει αποδεδειγμζνθ επαρκι γνϊςθ ςε κζματα λογιςτικισ και ελεγκτικισ. Θ Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ ςτισ 31.05.2009 όριςε ωσ
μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου τουσ κάτωκι:
Σρόεδροσ: Δθμιτριοσ Μαντθλιεράκθσ, Ανεξάρτθτο Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.
Ξζλοσ: Ξιχαιλ Γεωρβαςάκθσ, Ανεξάρτθτο Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.
Ξζλοσ: Ευάγγελοσ Ξπαϊρακτάρθσ, Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.

Β) ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΡΑΟΧΩΝ
1. Σκοπόσ
Θζματα που αφοροφν τισ κάκε είδουσ αμοιβζσ που καταβάλλονται ςτα διευκυντικά ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ,
τουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ αυτισ και τθ γενικότερθ πολιτικι των αμοιβϊν τθσ Εταιρείασ αποφαςίηονται
από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο, πάντοτε με τθν τιρθςθ των νόμιμων διαδικαςιϊν, ιδίωσ του άρκρου 23α του
ν. 2190/1920. Θ επιτροπι αμοιβϊν και παροχϊν ζχει ωσ αντικείμενο τθν υποβολι ςχετικϊν προτάςεων
ςτο Διοικθτικό Υυμβοφλιο για:
α) τθν ειςιγθςι του προσ τθ Γενικι Υυνζλευςθ ςχετικά με τον κακοριςμό των πάςθσ φφςεωσ αμοιβϊν και
παροχϊν προσ τα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και
β) τον προςδιοριςμό τθσ εν γζνει πολιτικισ αμοιβϊν και παροχϊν των ςτελεχϊν τθσ Εταιρείασ, πάντοτε ςτο
πλαίςιο που ενδεχομζνωσ κζτει θ Γενικι Υυνζλευςθ.
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2. Σφνκεςθ
Φα μζλθ τθσ Επιτροπισ αμοιβϊν & παροχϊν ορίηονται και ανακαλοφνται από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο. Θ
Επιτροπι Αμοιβϊν και Σαροχϊν αποτελείται από τζςςερα (4) μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και το Διευκφνοντα Υφμβουλο. Φα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν και Σαροχϊν ορίηονται και ανακαλοφνται από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο. Δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ.1488/13/18.06.2009 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ Εταιρείασ, τα μζλθ τθσ ανωτζρω Επιτροπισ, είναι τα εξισ:
- Ιωάννθσ Βαρδινογιάννθσ, Διευκφνων Υφμβουλοσ
- Εμμανουιλ Αποςτολάκθσ, Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ
- Ξιχαιλ Γεωρβαςάκθσ, Ανεξάρτθτο Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ
- Ξιχαιλ Ξαρακάκθσ, Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ
- Ευάγγελοσ Ξπαϊρακτάρθσ, Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ

3. Συγκρότθςθ - Σφγκλθςθ - Συνεδριάςεισ
 Θ Επιτροπι αμοιβϊν & παροχϊν, αμζςωσ μετά το διοριςμό των μελϊν τθσ από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο, ςυγκροτείται ςε ςϊμα, εκλζγοντασ τον Σρόεδρό τθσ. Δεν απαιτείται εκ νζου ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ ςε ςϊμα, εάν ςυμπλθρωκεί κενι κζςθ μζλουσ τθσ, από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο, εκτόσ εάν ζχει
κενωκεί θ κζςθ του Σροζδρου τθσ.
 Θ Επιτροπι αμοιβϊν & παροχϊν ςυνεδριάηει, φςτερα από άτυπθ (προφορικι) πρόςκλθςθ του Σροζδρου τθσ, τουλάχιςτον μία φορά το ζτοσ. Ρ Σρόεδροσ δφναται να ςυγκαλζςει τθν Επιτροπι, όποτε αυτόσ κρίνει αναγκαίο. Θ πρόςκλθςθ δεν υπόκειται ςε προκεςμία.
 Θ Επιτροπι ευρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα, εφόςον παρίςτανται τρία μζλθ τθσ. Ξζλοσ
μπορεί να αντιπροςωπεφεται από ζνα άλλο. Υε κάκε περίπτωςθ, απαιτείται θ αυτοπρόςωπθ παρουςία
δφο μελϊν τθσ Επιτροπισ.
 Ματαβάλλεται κάκε προςπάκεια ϊςτε αποφάςεισ τθσ επιτροπισ να λαμβάνονται με ομόφωνθ απόφαςθ των μελϊν τθσ. Αν θ λιψθ απόφαςθσ με ομοφωνία δεν καταςτεί εφικτι, τότε λαμβάνεται απόφαςθ
με απλι πλειοψθφία των παριςταμζνων μελϊν. Ρι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ αμοιβϊν & παροχϊν δεν
είναι δεςμευτικζσ.

6. ΟΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
6.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
Θ Γενικι Γραμματεία τθσ ΑΟΕΜ ζχει ωσ αρμοδιότθτα τθν άρτια ταξινόμθςθ τθσ ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ και τθν προϊκθςι τθσ ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ και Χπθρεςίεσ τθσ ΑΟΕΜ. Ζχει επίςθσ ωσ αρμοδιότθτα τθν διεκπεραίωςθ τθσ εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ.
Θ Γενικι Γραμματεία αςκεί ςυντονιςτικό ρόλο ςτισ Γραμματείεσ των Διευκφνςεων.
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Υε κάκε Διεφκυνςθ τθσ ΑΟΕΜ υπάρχει Γραμματεία Διεφκυνςθσ που υπάγεται ςτον αντίςτοιχο Διευκυντι. Αυτι οργανϊνεται και λειτουργεί με ανάλογο τρόπο όπωσ θ Γενικι Γραμματεία. Φο κφριο ζργο τθσ
είναι ανάλογο και ειδικότερα μεριμνά για τθν τιρθςθ και διεκπεραίωςθ του αρχείου τθσ Διευκφνςεωσ.

6.2 ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ειςθγείται ςτο Διευκφνοντα Υφμβουλο και μεριμνά για τθ διαμόρφωςθ και τθν υλοποίθςθ τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ τθσ Εταιρείασ.
Μαλλιεργεί καλζσ ςχζςεισ με τα ΞΞΕ και μεριμνά για τθν προβολι τθσ Εταιρείασ προσ και από αυτά.
Ξεριμνά για τθν παρακολοφκθςθ του Φφπου και ενθμερϊνει τον Διευκφνοντα Υφμβουλο και το Διοικθτικό Υυμβοφλιο επί των δθμοςιευμάτων.
Ξεριμνά για τθν προβολι τθσ Εταιρείασ ςε τοπικό, εκνικό ι διεκνζσ επίπεδο μζςω χορθγιϊν και άλλων δραςτθριοτιτων κοινωνικοφ χαρακτιρα.

6.3 ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΜΕΣΟΧΩΝ
Ζχει τθν ευκφνθ ζναντι του Διευκφνοντοσ Υυμβοφλου για τθν άμεςθ και ιςότιμθ πλθροφόρθςθ των
μετόχων κακϊσ και τθν εξυπθρζτθςι τουσ ςχετικά με τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ με βάςθ το
νόμο και το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ.
Εξαςφαλίηει ϊςτε ςτθν Ετιςια Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ να είναι διακζςιμο ςε αυτοφσ το Ετιςιο Δελτίο τθσ Εταιρείασ κακϊσ και να μποροφν να αποςτζλλονται ςε κάκε ενδιαφερόμενο ςε ζγγραφθ ι θλεκτρονικι μορφι όλεσ οι δθμοςιευμζνεσ εταιρικζσ εκδόςεισ (Ετιςιο Δελτίο,
Ενθμερωτικό Δελτίο, περιοδικζσ και ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, εκκζςεισ διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και των ορκωτϊν ελεγκτϊν - λογιςτϊν).
Ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ ςφμφωνθσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία τιρθςθσ και ενθμζρωςθσ του μετοχολογίου τθσ Εταιρείασ. Για τον ςκοπό αυτό θ Χπθρεςία ζχει τθν ευκφνθ επικοινωνίασ με το Μεντρικό
Αποκετιριο Αξιϊν.

6.4 ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ
Ξεριμνά για τθ γνωςτοποίθςθ ςτο κοινό μζςω του Χ.Α. κάκε γεγονότοσ του οποίου θ δθμοςιοποίθςθ εφλογα αναμζνεται ότι κα επθρεάςει τθν αγορά των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ δυνάμει του Μανονιςμοφ του Χ.Α.
και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ωσ ιςχφει κάκε φορά.

6.5 ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Είναι υπεφκυνθ ζναντι του Διευκφνοντα Υυμβοφλου για τθ νομικι κάλυψθ τθσ Εταιρείασ κατά τρόπο
ϊςτε να προαςπίηονται και να μθν κίγονται τα ςυμφζροντα τθσ.
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Είναι απολφτωσ ενιμερθ για τα γενικά και ειδικά νομικά κζματα που αφοροφν τθν Εταιρεία και επιλαμβάνεται του ςυντονιςμοφ και διαχείριςισ των ςε λειτουργικό επίπεδο και προτείνει τρόπουσ διαςφάλιςθσ των ςυμφερόντων τθσ Εταιρείασ.
Ζχει τθν ευκφνθ για τθν παραλαβι, πρωτοκόλλθςθ και διαχείριςθ όλων των δικογράφων, κλιςεων
κ.λπ. που αφοροφν τθν Εταιρεία.

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
7.1 ΚΤΡΙΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
Θ αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ του Υυςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου από τθ Διοίκθςθ πραγματοποιείται με
βάςθ τισ βζλτιςτεσ εταιρικζσ πρακτικζσ. Υυγκεκριμζνα, θ αξιολόγθςθ περιλαμβάνει τθν επιςκόπθςθ του
περιβάλλοντοσ ελζγχου, τθσ διαδικαςίασ εκτίμθςθσ των κινδφνων, των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν και δικλείδων αςφαλείασ, του ςυςτιματοσ επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ και του ρόλου και τθσ ευκφνθσ τθσ Διοίκθςθσ, των εςωτερικϊν ελεγκτϊν και του λοιποφ προςωπικοφ. Ειδικότερα, εξετάηεται αν οι ςθμαντικζσ
εκτελεςτικζσ λειτουργίεσ, οι λειτουργίεσ καταχϊρθςθσ και οι λειτουργίεσ ζγκριςθσ είναι διοικθτικά και λειτουργικά διαχωριςμζνεσ (four eyes principle).

7.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
Θ Εταιρεία ζχει επενδφςει ςτθν ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ προθγμζνων μθχανογραφικϊν υποδομϊν που
εξαςφαλίηουν μζςα από ςειρά δικλείδων αςφαλείασ τθν ορκι απεικόνιςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν και
τον περιοριςμό των πάςθσ φφςεωσ λειτουργικϊν κινδφνων. Σαράλλθλα, ανάλυςθ των αποτελεςμάτων
πραγματοποιείται ςε μθνιαία βάςθ καλφπτοντασ όλα τα ςθμαντικά πεδία τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Αντιπαραβολζσ πραγματοποιοφνται μεταξφ πραγματικϊν, ιςτορικϊν και προχπολογιςμζνων λογαριαςμϊν με επαρκι λεπτομερι εξιγθςθ όλων των ςθμαντικϊν αποκλίςεων. Φο μεγαλφτερο μζροσ των αναφορϊν είναι αυτοματοποιθμζνο και εξάγεται από ειδικι εφαρμογι M.I.S., ενϊ, όπωσ αναφζρκθκε και
ανωτζρω, οι ςθμαντικζσ εκτελεςτικζσ λειτουργίεσ, οι λειτουργίεσ καταχϊρθςθσ και οι λειτουργίεσ ζγκριςθσ
είναι διοικθτικά και λειτουργικά διαχωριςμζνεσ (four eyes principle).
Θ Εταιρεία, ςε επίπεδο διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ υποςτθρίηεται από εςωτερικά αναπτυγμζνο περιφερειακό ςφςτθμα M.I.S. το οποίο αντλεί δεδομζνα από τθ λογιςτικι βάςθ ςε μορφι αρχείων excel, ascii και
batch. Θ ςυλλογι και θ επεξεργαςία των πλθροφοριϊν ςτο ςφςτθμα γίνεται αυτοματοποιθμζνα. Υτουσ
χριςτεσ διατίκενται οι πλθροφορίεσ εγκαίρωσ και τα δεδομζνα ζχουν ελεγχκεί ανεξάρτθτα από το Φμιμα
Ξθχανογράφθςθσ, προκειμζνου να χαρακτθρίηονται από ακρίβεια, αξιοπιςτία και πλθρότθτα. Χπάρχει
διαβάκμιςθ ςτθν πρόςβαςθ του ςυςτιματοσ.
Φο προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν δεν παρουςιάηει ςυχνζσ εναλλαγζσ. Ρι υπάλλθλοι τθσ Διεφκυνςθσ διακζτουν ανϊτατθ ι ανϊτερθ εκπαίδευςθ, ενϊ τα άτομα που κατζχουν τισ κζςεισ «κλειδιά» είναι
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πλιρωσ καταρτιςμζνα ςε ςχζςθ με το αντικείμενό τουσ και διαςφαλίηουν τθν άρτια κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Χπεφκυνοσ για τθν ακρίβεια των χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν που δθμοςιεφονται είναι ο Διευκυντισ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν.
Ρι τακτικοί ελεγκτζσ ενθμερϊνουν ςε ετιςια βάςθ τθν Επιτροπι Ελζγχου ςχετικά με τυχόν αδυναμίεσ του
ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου και επιδίδουν διλωςθ ανεξαρτθςίασ, ενϊ δεν παρζχουν μθ ελεγκτικζσ
υπθρεςίεσ. Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο ενθμερϊνεται τουλάχιςτον ανά εξάμθνο για τουσ κφριουσ επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηει ο μιλοσ και εξετάηει αν οι κίνδυνοι αυτοί είναι ςαφϊσ προςδιοριςμζνοι, ζχουν εκτιμθκεί επαρκϊσ και αν ο τρόποσ διαχείριςισ τουσ είναι αποτελεςματικόσ.
Υχετικά με τθ διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν και λειτουργικϊν κινδφνων θ διοίκθςθ είναι ςτθ διαδικαςία κζςπιςθσ ορίων για τθ διακοπι ηθμιογόνων δραςτθριοτιτων και τον κακοριςμό κριτιριων ζγκαιρου
εντοπιςμοφ κινδφνων (early warning system).

8. ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΘΟ 10 ΡΑΑΓΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2004/25/ΕΚ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ ΕΞΑΓΟΑΣ.
Θ γνωςτοποίθςθ των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν περιλαμβάνεται ςτο τμιμα VΙΙΙ «Επεξθγθματικι Ζκκεςθ
του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου».

9. ΣΥΜΜΟΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο παρακζτει ςτθ ςυνζχεια, τισ περιπτϊςεισ και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ παρζκκλινε από τισ ςυςτάςεισ του Μϊδικα κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2011.
α) Δεν υφίςταται ςυγκεκριμζνοσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου κακϊσ οι διατάξεισ
του Ματαςτατικοφ τθσ Εταιρείασ και του Εςωτερικοφ Μανονιςμοφ αυτισ αξιολογοφνται ωσ επαρκείσ για τθν
οργάνωςθ και λειτουργία του Δ.Υ.
β) Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο ςτθν αρχι κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ δεν υιοκετεί θμερολόγιο ςυνεδριάςεων
και 12μθνο πρόγραμμα δράςθσ το οποίο να ανακεωρείται ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ θ
ςφγκλθςθ και ςυνεδρίαςθ του Δ.Υ. είναι ιδιαίτερα ευχερισ όταν το επιβάλλουν οι ανάγκεσ τθσ Εταιρείασ ι
ο νόμοσ, λόγω των καταςτατικϊν προβλζψεων οι οποίεσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςυνεδρίαςθσ του Δ.Υ. με
τθλεδιάςκεψθ και εκτόσ ζδρασ.
γ) Θ Εταιρεία δεν ζχει υιοκετιςει διαδικαςία αξιολόγθςθσ των επιδόςεων του Δ.Υ., αλλά βρίςκεται ςτθ
διερεφνθςθ τθσ ςχετικισ πρακτικισ που κα ακολουκιςει.
δ) Θ Εταιρεία δεν ζχει επιτροπι ανάδειξθσ υποψιφιων μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, αλλά κα προχωριςει εντόσ του ζτουσ 2012 ςτο ςχθματιςμό αυτισ τθσ επιτροπισ.
ε) Φο Δ.Υ. ζχει εκτελεςτικό Σρόεδρο και εκτελεςτικοφσ Α’, Βϋ και Γϋ Αντιπροζδρουσ. Θ εκλογι του Υεβαςμιότατου τ. Ξθτροπολίτθ Μιςάμου & Υελίνου κ.κ. Ειρθναίου Γαλανάκθ ωσ Σρόεδρου του Δ.Υ. ςυνιςτά ζμπρακτθ εκδιλωςθ του ςεβαςμοφ τθσ Εταιρείασ προσ το κρθςκευτικό και κοινωνικό ζργο του κ.κ. Ειρθναίου
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Γαλανάκθ και τθν προςωπικότθτα αυτοφ που χαίρει πανελλινιασ εκτίμθςθσ. Θ φπαρξθ τριϊν εκτελεςτικϊν
Αντιπροζδρων εξυπθρετεί τθν εφρυκμθ λειτουργία του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου με τθν αναπλιρωςθ του
Σρόεδρου, όποτε κωλφεται να αςκιςει τα κακικοντα του. Θ αποτελεςματικι και ανεξάρτθτθ λειτουργία
του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου διαςφαλίηεται από τον πολυπλθκι αρικμό των μελϊν του, ιτοι ςυνολικά δεκαπζντε (15) μζλθ, εκ των οποίων τα ζντεκα (11) μζλθ εκλζγονται από μια ιδιαιτζρωσ διευρυμζνθ μετοχικι
βάςθ και τα τζςςερα (4) μζλθ ορίηονται από τα κάτωκι πρόςωπα: α) ο Ξθτροπολίτθσ Μιςάμου και Υελίνου
Ειρθναίοσ Γαλανάκθσ, β) ο Διμαρχοσ Χανίων, γ) ο Διμαρχοσ Τεκφμνθσ και δ) ο Υφνδεςμοσ Διπλωματοφχων
Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν Χανίων.
ςτ) Για τθν υποςτιριξθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ Εταιρείασ δεν ζχει οριςτεί εταιρικόσ Γραμματζασ,
κακϊσ τα κακικοντα του, ιτοι πρακτικι υποςτιριξθ του Σροζδρου και των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου προσ ςυμμόρφωςθ με τουσ εςωτερικοφσ κανόνεσ τθσ Εταιρείασ και τουσ ςχετικοφσ νόμουσ και
κανονιςμοφσ, διαςφάλιςθ τθσ καλισ ροισ πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτο Διοικθτικό Υυμβοφλιο και τισ επιτροπζσ του, ενθμζρωςθ των μελϊν του αναφορικά με τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ με τθν ζναρξθ των κακθκόντων τουσ και κακ’ όλθ τθ κθτεία τουσ και ορκι οργάνωςθ των ςυνελεφςεων των μετόχων, εκτελοφνται από τθν Χπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Ξετόχων, τθν Χπθρεςία Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων και τθ Οομικι
Χπθρεςία, αναλόγωσ των κεμάτων.
η) Δεν εφαρμόηεται ειδικι πρακτικι του Μϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ που αφορά ςτθ διαρκι επαγγελματικι κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ για τα μζλθ του Δ.Υ., κακϊσ και ειδικι πρόβλεψθ για παροχι πόρων
προσ τισ επιτροπζσ του Δ.Υ. για τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ και για τθν πρόςλθψθ εξωτερικϊν
ςυμβοφλων, διότι θ εφαρμογι των ειδικϊν αυτϊν πρακτικϊν κα επιβάρυνε τθν Εταιρεία δυςανάλογα με
το χρόνο και το κόςτοσ τα οποία κα απαιτοφνταν.

Η ανωτζρω Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο και ειδικό τμιμα τθσ ετιςιασ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ.
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VΙIΙ. ΕΡΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η παροφςα επεξθγθματικι ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. προσ τθν τακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων περιζχει αναλυτικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τα ηθτιματα τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 4 του ν. 3556/2007:

1. Διάρκρωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ
Φο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Ξθτρικισ ςτισ 31.12.2011 ανζρχεται ςε € 56.596.467,60 διαιροφμενο ςε
185.373.016 κοινζσ και 3.281.876 προνομιοφχεσ μετά ψιφου μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ κάκε μία.
Φο Ξάιο του 2011 ολοκλθρϊκθκε θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Ξθτρικισ που αποφαςίςτθκε
ςτισ 19 Δεκεμβρίου 2010 από τθν εξ αναβολισ Β’ Επαναλθπτικι Ζκτακτθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων
και τθν εξ αναβολισ Β’ Επαναλθπτικι Ιδιαίτερθ Υυνζλευςθ των μετόχων που κατζχουν προνομιοφχεσ μετοχζσ ζκδοςθσ 1990 και 1996. Ρι παραπάνω ζκτακτεσ Γενικζσ Υυνελεφςεισ αποφάςιςαν τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ ζωσ του ποςοφ των € 25.202.998,50 με καταβολι μετρθτϊν και τθν ζκδοςθ
ζωσ 84.009.995 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ κάκε μία και
δικαίωμα προτίμθςθσ υπζρ των παλαιϊν μετόχων τθσ Εταιρείασ ςε αναλογία 5 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ
μετά ψιφου μετοχζσ ανά 8 παλαιζσ κοινζσ ι προνομιοφχεσ μετοχζσ. Υτισ 26 Απριλίου 2011 το Διοικθτικό
Υυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ πιςτοποίθςε τθ μερικι αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ € 16.271.669,70
που αντιςτοιχεί ςε 54.238.899 νζεσ κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ κάκε μία και ςτισ 11 Ξαΐου
2011 ξεκίνθςε θ διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν των νζων μετοχϊν.
Ρι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ είναι ςτο ςφνολό τουσ ειςθγμζνεσ προσ διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, ςτθν κατθγορία «Ξεςαίασ - Ξικρισ κεφαλαιοποίθςθσ».
Θ ευκφνθ των μετόχων περιορίηεται ςτθν ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που κατζχουν. Μάκε μετοχι
παρζχει όλα τα δικαιϊματα που προβλζπει ο νόμοσ και το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ. λεσ οι μετοχζσ
(κοινζσ και προνομιοφχεσ) παρζχουν δικαίωμα ψιφου.
Ρι προνομιοφχεσ μετοχζσ εκδόςεωσ 1990 και 1996 απολαμβάνουν μόνο τα εκ του νόμου οριηόμενα
προνόμια, δθλαδι τθσ προνομιακισ απόλθψθσ πρϊτου μερίςματοσ και τθσ προνομιακισ ςυμμετοχισ ςτο
προϊόν τθσ εκκακάριςθσ.
Θ Εταιρεία δεν κατζχει ίδιεσ μετοχζσ.

2. Ρεριοριςμοί ςτθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ
Θ μεταβίβαςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ γίνεται όπωσ ορίηεται από το νόμο και δεν υφίςτανται από το Ματαςτατικό τθσ περιοριςμοί ςτθ μεταβίβαςι τουσ.
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3. Σθμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ κατά τθν ζννοια των διατάξεων των άρκρων από 9 ζωσ 11
του ν. 3556/2007
Υτισ 31.12.2011 οι μζτοχοι που κατείχαν ποςοςτό μεγαλφτερο του 5% επί του ςυνόλου των δικαιωμάτων
ψιφου τθσ Εταιρείασ ιταν οι εταιρείεσ «ΒΑΤΞΙΟ ΑΕΒΕ» με 26,52% και «SEA STAR CAPITAL PLC» με 23,16%.
Δεν ζχει υπάρξει μεταβολι των ανωτζρω ποςοςτϊν μζχρι τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ.

4. Μετοχζσ παρζχουςεσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου
Δεν υφίςτανται μετοχζσ τθσ Εταιρείασ που να παρζχουν ςτουσ κατόχουσ τουσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου.

5. Ρεριοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου
Υτο καταςτατικό τθσ Εταιρείασ δεν προβλζπονται περιοριςμοί του δικαιϊματοσ ψιφου που να απορρζουν
από τισ μετοχζσ τθσ.

6. Συμφωνίεσ μεταξφ των μετόχων τθσ Εταιρείασ
Υτθν Εταιρεία δεν είναι γνωςτι θ φπαρξθ ςυμφωνιϊν μεταξφ των μετόχων τθσ οι οποίεσ να ςυνεπάγονται
περιοριςμοφσ ςτθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ ι ςτθν άςκθςθ των δικαιωμάτων ψιφου που απορρζουν
από τισ μετοχζσ τθσ.

7. Κανόνεσ διοριςμοφ και αντικατάςταςθσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τροποποίθςθσ
του καταςτατικοφ
Ρι κανόνεσ που προβλζπει το Ματαςτατικό τθσ Εταιρείασ για το διοριςμό και τθν αντικατάςταςθ των μελϊν
του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και τθν τροποποίθςθ των διατάξεϊν του διαφοροποιοφνται από τα προβλεπόμενα ςτον κ.ν. 2190/1920 όπωσ ιςχφει, κατά τα κάτωκι:
Υφμφωνα με το άρκρο 15 του Ματαςτατικοφ, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο αποτελείται από δζκα πζντε (15)
μζλθ, εκ των οποίων ζντεκα (11) εκλζγονται από τθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων με μυςτικι ψθφοφορία
και κατ' απόλυτθ πλειοψθφία των ψιφων που εκπροςωποφνται ς' αυτιν ενϊ τζςςερισ (4) ορίηονται από
τα παρακάτω πρόςωπα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 18 παρ. 3 του Ο.2190/20:
α) Ρ τ. Ξθτροπολίτθσ Μιςάμου και Υελίνου Ειρθναίοσ Γαλανάκθσ μπορεί να ορίηει τον εαυτό του.
β) Ρ Διμαρχοσ Χανίων ομοίωσ.
γ) Ρ Διμαρχοσ Τεκφμνθσ ομοίωσ.
δ) Ρ Υφνδεςμοσ Διπλωματοφχων Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν Χανίων μπορεί να ορίηει ζνα μζλοσ του.

8. Αρμοδιότθτα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι τθν αγορά ιδίων μετοχϊν
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο δεν ζχει κανζνα δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ με τθν
ζκδοςθ νζων μετοχϊν, οφτε και να προχωρεί ςτθν αγορά ιδίων μετοχϊν, χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ από
τθ Γενικι Υυνζλευςθ.
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9. Σθμαντικζσ ςυμφωνίεσ που τίκενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ι λιγουν, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ελζγχου, κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ
Υε περίπτωςθ αλλαγισ ςτον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ωσ επακόλουκο δθμόςιασ πρόταςθσ, δεν υφίςτανται
ςυμφωνίεσ οι οποίεσ τίκενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ι λιγουν.

10. Συμφωνίεσ με μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι το προςωπικό τθσ Εταιρείασ
Δεν υπάρχουν ειδικζσ ςυμφωνίεσ τθσ Εταιρείασ με μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ ι με το προςωπικό τθσ, που να προβλζπουν τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ειδικά ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι απόλυςθσ χωρίσ βάςιμο λόγο ι τερματιςμοφ τθσ κθτείασ ι τθσ απαςχόλθςισ τουσ εξαιτίασ δθμόςιασ πρόταςθσ.

Χανιά, 27 Μαρτίου 2012
το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΑΝΕΚ

36

ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ
Προσ τουσ Μετόχουσ τησ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε.

Ζκκεςθ επί των Εταιρικϊν και Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων
Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «ΑΟΩΟΧΞΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΜΤΘΦΘΥ Α.Ε.» (θ Εταιρεία) και των κυγατρικϊν τθσ, που αποτελοφνται από τθν
θσ

εταιρικι και ενοποιθμζνθ κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2011, τισ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ
χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν πολιτικϊν και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ.
Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ
αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ, που θ
διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ εταιρικϊν και ενοποιθμζνων
οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε
λάκοσ.
Ευκφνθ του Ελεγκτι
Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν
καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Ελζγχου. Φα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και να διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.
Ρ ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα
ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ρι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε
απάτθ είτε ςε λάκοσ. Ματά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ Εταιρείασ. Ρ ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των
λογιςτικϊν πολιτικϊν που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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Σιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.
Γνϊμθ
Ματά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν
εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ και των κυγατρικϊν αυτισ κατά τθν
θ

31 Δεκεμβρίου 2011 και τθ χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τουσ ροζσ για τθ χριςθ
που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ
αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Θζμα Ζμφαςθσ
Χωρίσ να διατυπϊνουμε επιφφλαξθ ωσ προσ τθ γνϊμθ του ελζγχου μασ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτο
γεγονόσ ότι θ εταιρεία εξακολουκεί να ζχει αρνθτικό κεφάλαιο κίνθςθσ ενϊ υφίςτανται, παράλλθλα, λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. πωσ αναφζρεται ςτθν επεξθγθματικι ςθμείωςθ 29 (κίνδυνοσ ρευςτότθτασ) θ
Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ ζχει ςχεδιάςει τθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων για τθ βελτίωςθ τθσ χρθματοοικονομικισ τθσ κζςθσ και τθν ομαλι ςυνζχιςθ των δραςτθριοτιτων τθσ.
Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Θεμάτων
α) Υτθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου περιλαμβάνεται διλωςθ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, θ οποία παρζχει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που ορίηονται ςτθν παράγραφο 3δ του άρκρου 43α του
Μ.Ο 2190/1920.
β) Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια
των οριηόμενων από τα άρκρα 43α, 108 και 37 του Μ.Ο. 2190/1920.
Ακινα, 28 Μαρτίου 2012
Οι Ορκωτοί Ελεγκτζσ – Λογιςτζσ
Κωνςταντίνοσ Ε. Αντωνακάκθσ

Νικόλαοσ Ε. Κολλφρθσ

A.M. ΣΟΕΛ 22 781

A.M. ΣΟΕΛ 35 591

Συνεργαηόμενοι Ορκωτοί Λογιςτζσ α.ε.ο.ε.
μζλοσ τθσ Crowe Horwath International
Φωκ. Νζγρθ 3, 11257 Ακινα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΕΣΗΙΕ ΕΣΑΙΡΙΚΕ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ
ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΗ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2011

Σα ποςά των οικονομικϊν καταςτάςεων εκφράηονται ςε χιλιάδεσ €.
Οι τυχόν διαφορζσ μονάδων ςτουσ πίνακεσ οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ.
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Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2011
ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ

Καταςτάςεισ ςυνολικϊν εςόδων
Ο Πμιλοσ

Η Εταιρεία

ημ.

01.01.1131.12.11

01.01.1031.12.10

01.01.1131.12.11

01.01.1031.12.10

Μφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ)

4

243.595

263.125

202.624

232.147

Μόςτοσ πωλθκζντων

5

(206.882)

(240.769)

(170.665)

(217.148)

36.713

22.356

31.959

14.999

Άλλα ζςοδα

Μικτά κζρδθ
7

1.188

1.277

2.096

1.650

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ

6

(11.198)

(12.711)

(10.130)

(11.351)

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ

6

(22.529)

(24.658)

(19.338)

(22.481)

Άλλα ζξοδα

7

(2.915)

(11.371)

(2.365)

(10.805)

1.259

(25.107)

2.222

(27.988)

Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν &
επενδυτικϊν αποτελεςμάτων
Χρθματοοικονομικά ζξοδα

8

(17.668)

(14.173)

(17.281)

(13.778)

Χρθματοοικονομικά ζςοδα

8

35

161

19

150

Αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

9

(6.754)

(2.239)

(6.741)

(1.629)

Μζρδθ από ςυγγενείσ

12

240

572

-

-

Άλλεσ προβλζψεισ

10

-

(47.500)

-

(47.500)

(22.888)

(88.286)

(21.781)

(90.745)

Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων
Φόροσ ειςοδιματοσ

21
Κζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ

(139)

(586)

(130)

(131)

(23.027)

(88.872)

(21.911)

(90.876)

(22.901)

(89.738)

-

-

(126)

866

-

-

-

-

-

-

(23.027)

(88.872)

(21.911)

(90.876)

(22.901)

(89.738)

-

-

(126)

866

-

-

(0,1337)

(0,6676)

(0,1279)

(0,6761)

12.308

(11.387)

12.431

(15.109)

Κατανζμονται ςε:
Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ
Δικαιϊματα μειοψθφίασ

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα / (ζξοδα) μετά από φόρουσ
Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα / (ζξοδα) μετά από φόρουσ
Κατανζμονται ςε:
Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ
Δικαιϊματα μειοψθφίασ
Μζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι βαςικά (ςε €)

Μζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν
αποτελεςμάτων και αποςβζςεων (EBITDA)

24

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ανωτζρω ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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 Σοςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά 

Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2011
ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ

Καταςτάςεισ οικονομικισ κζςθσ
Ο Πμιλοσ
ημ.

Η Εταιρεία

31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10

ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ
Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία

11

367.549

386.708

350.407

368.908

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα

11

1.796

1.802

721

726

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία

11

73

120

60

97

Υυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ

12

-

-

5.098

5.098

Υυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρείεσ

12

1.319

1.079

46

46

118

118

100

100

Νοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ
Σφνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων

92

32

-

-

370.947

389.859

356.432

374.975

Αποκζματα

13

7.869

9.333

6.713

7.931

Απαιτιςεισ από πελάτεσ

14

55.612

68.547

48.804

59.432

Νοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ

14

1.925

7.255

1.490

4.429

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων

15

867

771

842

743

Φαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

16

3.360

3.301

1.574

1.769

Σφνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων

69.633

89.207

59.423

74.304

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ

440.580

479.066

415.855

449.279

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ
Ξετοχικό κεφάλαιο

17

56.597

40.325

56.597

40.325

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο

17

745

1.080

745

1.080

Αποκεματικά

18

156.403

156.398

154.868

154.868

19

(113.688)

Αποτελζςματα εισ νζο
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτθτϊν μθτρικισ
Δικαιϊματα μειοψθφίασ
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων

(90.782) (114.707)

(92.796)

100.057

107.021

97.503

103.477

7.017

7.146

-

-

107.074

114.167

97.503

103.477

Ξακροπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ

20

229.077

221.554

227.710

219.880

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ

21

986

993

308

309

Χποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν προςωπικοφ

22

3.563

3.445

3.283

3.195

Νοιπζσ προβλζψεισ

22

606

494

200

145

Επιχορθγιςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων

11

1.311

698

373

403

235.543

227.184

231.874

223.932

Σφνολο μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων
Βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ

20

34.519

68.490

33.161

65.998

Χποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ

23

42.718

52.966

33.424

43.145

Νοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

23

20.726

16.259

19.893

12.727

97.963

137.715

86.478

121.870

333.506

364.899

318.352

345.802

440.580

479.066

415.855

449.279

Σφνολο βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων
Σφνολο υποχρεϊςεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ανωτζρω ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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 Σοςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά 

Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2011
ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ

Καταςτάςεισ μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων
Ο Πμιλοσ
ημ.
Υπόλοιπο 01.01.2010

Αποκεμ. Λοιπά ΑποτελζΜετοχικό Υπζρ το αναπρ/γισ αποκεςματα
κεφάλαιο
άρτιο Ακινιτων ματικά
εισ νζο
161.299

1.080

2.183

33.231

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ 2010
Ξείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου και ςχθματιςμόσ ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ

(120.974)

Δικαιϊμ.
μειοψθΣφνολο
φίασ

Σφνολο

(917)

196.876

5.993

202.869

(89.738)

(89.738)

866

(88.872)

-

-

-

-

(121)

(121)

(105)

105

-

-

316

316

120.974

Ξερίςματα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ
Επίδραςθ από μεταβολι ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι

(105)

Αφξθςθ / καταβολι μετοχικοφ κεφαλαίου
κυγατρικϊν
Υχθματιςμόσ αποκεματικϊν κυγατρικϊν
Φόροσ κεφαλαιοποιθκζντων κερδϊν
κυγατρικισ

10

Κδια κεφάλαια ςτισ 31.12.2010

40.325

1.080

2.183 154.215

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ 2011
Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου

17

Ζξοδα αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου

17

Επίδραςθ από πϊλθςθ ποςοςτοφ κυγατρικισ

1
5

ημ.
Υπόλοιπο 01.01.2010

Ζξοδα αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου

17

Κδια κεφάλαια ςτισ 31.12.2011

(90.782)

107.021

7.146

114.167

(22.901)

(22.901)

(126)

(23.027)

16.272

-

16.272

(335)

-

(335)

-

(3)

(3)

7.017

107.074

-

Αποκεμ. Λοιπά ΑποτελζΜετοχικό Υπζρ το αναπρ/γισ αποκεςματα
κεφάλαιο
άρτιο ακινιτων ματικά
εισ νζο

Σφνολο

1.080

1.080

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ 2011
17

(25)

100.057

40.325

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου

(13)

(5)

745

(120.974)

Κδια κεφάλαια ςτισ 31.12.2010

(12)

2.183 154.220 (113.688)

161.299

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ 2010
Ξείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου και ςχθματιςμόσ ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ

(12)

(335)

56.597

Η Εταιρεία

-

16.272

Υχθματιςμόσ αποκεματικϊν κυγατρικϊν
Κδια κεφάλαια ςτισ 31.12.2011

(10)

970

32.924

(1.920)

194.353

(90.876)

(90.876)

120.974

-

-

970 153.898

(92.796)

103.477

(21.911)

(21.911)

16.272

-

16.272
(335)

56.597

-

745

(335)
970 153.898 (114.707)

97.503

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ανωτζρω ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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 Σοςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά 

Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2011
ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ

Καταςτάςεισ ταμειακϊν ροϊν
Ο Πμιλοσ

Η Εταιρεία

01.01.1131.12.11

01.01.1031.12.10

01.01.1131.12.11

01.01.1031.12.10

(22.888)

(88.286)

(21.781)

(90.745)

11.197

13.825

10.238

12.908

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων παγίων

(147)

(105)

(29)

(29)

Απομειϊςεισ αξίασ παγίων ςτοιχείων

6.344

1.725

6.344

1.725

240

(8)

249

-

2.154

10.536

1.716

10.262

48

4

46

2

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Μζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων
Πλζον / (μείον) προςαρμογζσ για :
Αποςβζςεισ

(Μζρδθ) / ηθμιζσ από πϊλθςθ παγίων ςτοιχείων
Σροβλζψεισ
Υυναλλαγματικζσ διαφορζσ
Αποτελζςματα επενδυτικισ δραςτθριότθτασ

(108)

47.442

147

47.405

17.587

14.008

17.216

13.626

14.427

(859)

14.146

(4.846)

Ξείωςθ / (αφξθςθ) αποκεμάτων

1.462

1.459

1.218

2.024

Ξείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων

16.202

(5.843)

11.994

1.980

Αφξθςθ / (μείωςθ) υποχρεϊςεων (πλθν δανειακϊν)

(7.654)

15.050

(4.518)

7.286

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα (μείον πιςτωτικοί τόκοι)
Πλζον / (μείον) προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογ/ςμϊν κεφαλαίου κίνθςθσ ι
που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:

Μείον:
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβλθμζνα

(16.183)

(11.556)

(15.798)

(11.186)

Ματαβλθμζνοι φόροι ειςοδιματοσ

(225)

(278)

(131)

(131)

φνολο ροών λειτουργικών δραςτηριοτήτων (α)

8.029

(2.027)

6.911

(4.873)

(262)

(37)

(262)

(155)

-

(13.000)

-

(13.000)

Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Απόκτθςθ ςυνδεδεμζνων, χρεογράφων και λοιπϊν επενδφςεων
Σροκαταβολζσ για αγορά ςυμμετοχϊν
Ειςπράξεισ από πωλιςεισ χρεογράφων και λοιπϊν επενδφςεων

9

20

8

20

(1.292)

(1.671)

(996)

(699)

3.478

16

3.464

-

Φόκοι ειςπραχκζντεσ

23

153

13

146

Ξερίςματα ειςπραχκζντα

10

747

9

868

1.966

(13.772)

2.236

(12.820)

16.272

316

16.272

-

(335)

-

(335)

-

380

40.966

-

40.846

(27.096)

(27.893)

(25.278)

(26.000)

853

-

-

-

Αγορά παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Ειςπράξεισ από πωλιςεισ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων

φνολο ροών επενδυτικών δραςτηριοτήτων (β)
Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ
Ειςπράξεισ από αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου
Σλθρωμι εξόδων αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου
Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια
Εξοφλιςεισ δανείων
Ειςπράξεισ επιχορθγιςεων
Ξερίςματα πλθρωκζντα
φνολο ροών χρηματοδοτικών δραςτηριοτήτων (γ)
Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα τθσ
χριςθσ (α) + (β) + (γ)

(10)

(87)

(1)

(3)

(9.936)

13.302

(9.342)

14.843

59

(2.497)

(195)

(2.850)

Φαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ

3.301

5.798

1.769

4.619

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ

3.360

3.301

1.574

1.769

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ανωτζρω ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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θμειϊςεισ επί των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2011
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1. Γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν Εταιρεία και τον Πμιλο
Θ Ξθτρικι Εταιρεία ιδρφκθκε το ζτοσ 1967 (ΦΕΜ 201/10.04.67) με τθν επωνυμία «ΑΟΩΟΧΞΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΜΤΘΦΘΥ A.E.» και το διακριτικό τίτλο «ANEK LINES» (εφεξισ «ΑΟΕΜ», «Εταιρεία» ι «Ξθτρικι») και δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ. Ζδρα τθσ Εταιρείασ είναι ο διμοσ
Χανίων και τα κεντρικά τθσ γραφεία βρίςκονται επί τθσ λεωφόρου Μ. Μαραμανλι ςτα Χανιά. Θ ΑΟΕΜ είναι
καταχωρθμζνθ ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιριϊν με αρικμό 11946/06/Β/86/07 και θ διεφκυνςι τθσ ςτο
διαδίκτυο είναι www.anek.gr. Ρι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ από το 1999 είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο
Ακθνϊν. Υτον μιλο, εκτόσ τθσ Ξθτρικισ, περιλαμβάνονται και οι ακόλουκεσ κυγατρικζσ και ςυγγενείσ
εταιρείεσ με τα αντίςτοιχα ποςοςτά ςυμμετοχισ:
Ποςοςτό
Ομίλου

Επωνυμία

Ζδρα

Δραςτηριότητα

50,11%

Αγ. Οικόλαοσ Ναςικίου

Επιβατθγόσ ναυτιλία

47,85%

Υτφλοσ Χανίων

ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ Α.Β.Ε.Ε.

60,37%*

Υτφλοσ Χανίων

ΑΟΕΜ ΦΡΧΤΙΥΦΙΜΘ – ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑΜΘ –
ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ

99,48%**

Χανιά

ΦΙ.ΥΙ. ΥΕΛΝΙΟΓΜ ΟΑΧΦΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ

97,50%***

Χανιά

Οαυτικι εταιρεία Ο.959/79

ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ ΘΑΝΑΥΥΙΕΥ
ΓΤΑΞΞΕΥ ΟΑΧΦΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ

100%

Χανιά

Οαυτικι εταιρεία Ο.959/79

ΑΟΕΜ LINES ITALIA S.r.l.

49%

Ανκόνα Ιταλίασ

Σρακτόρευςθ και αντιπροςϊπευςθ
ναυτιλιακϊν εταιρειϊν

ΝΑΥΙΘΙΩΦΙΜΘ ΑΟΩΟΧΞΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΘ
ΕΦΑΙΤΕΙΑ (ΝΑΟΕ)
ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΕΣΑΤΧΙΑΥ
ΑΣΡΜΡΤΩΟΑ Α.Ε. (ΕΦΑΟΑΣ)

Σαραγωγι και διάκεςθ
εμφιαλωμζνου νεροφ
Σαραγωγι και εμπορία πλαςτικϊν
φιαλϊν και ειδϊν ςυςκευαςίασ
Φουριςμόσ – ςυμμετοχι ςε άλλεσ
εταιρείεσ – παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν κ.λπ.

* άμεςθ ςυμμετοχι: 24% και ζμμεςθ μζςω τθσ ΕΣΑΝΑΠ: 36,37%
** άμεςθ ςυμμετοχι: 99% και ζμμεςθ μζςω τθσ ΕΣΑΝΑΠ: 0,48%
*** άμεςθ ςυμμετοχι: 95% και ζμμεςθ μζςω τθσ ΛΑΝΕ: 2,5%

Ρι παραπάνω εταιρείεσ ςτισ οποίεσ θ ΑΟΕΜ ςυμμετζχει με ποςοςτό από 50% και άνω, κακϊσ και θ
κυγατρικι εταιρεία «ΕΦΑΟΑΣ» ςτθν οποία θ Ξθτρικι αςκεί ζλεγχο, ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31

θσ

Δεκεμβρίου 2011 με τθ μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ. Θ «ΑΟΕΜ

LINES ITALIA S.r.l.» ςτθν οποία θ Ξθτρικι ςυμμετζχει με ποςοςτό 49% ενοποιικθκε με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.
Θ «ΑΟΕΜ ΦΡΧΤΙΥΦΙΜΘ – ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑΜΘ – ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ» ςυμμετζχει με ποςοςτό 100% ςτθν «ΑΟΕΜ ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘ ΞΡΟΡΣΤΡΥΩΣΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΕΟΘΥ ΕΧΘΧΟΘΥ» θ οποία, όπωσ και θ «ΦΙ.ΥΙ ΥΕΛΝΙΟΓΜ ΟΑΧΦΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ», δεν ζχει ξεκινιςει δραςτθριότθτα. Επίςθσ, ςυμμετείχε με
ποςοςτό 83% ςτθν εταιρεία «ΞΙΟΩΙΜΑ ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΑΙΡΝΙΜΑ ΣΑΤΜΑ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΑΥ
ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ» ζωσ τον Ιανουάριο του 2011 οπότε πϊλθςε το 78,4% τθσ εταιρείασ θ οποία δεν είχε ξεκινιςει
δραςτθριότθτα. Θ επίπτωςθ ςτισ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ από τθ μεταβίβαςθ
αυτι ιταν αςιμαντθ.
Φο Ξάιο του 2011 θ ΑΟΕΜ υπζγραψε ςυμφωνθτικό κοινοπρακτικισ εκμετάλλευςθσ πλοίων με εταιρείεσ του Ρμίλου ATTICA Α.Ε. ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυμφωνία και
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τθ λογιςτικι πολιτικι τθσ Μοινοπραξίασ βλ. ςθμείωςθ 2.

Ρ αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2011 ανερχόταν ςε 948 άτομα για
τθν Εταιρεία (εκ των οποίων τα 734 απαςχολοφνταν ωσ πλθρϊματα ςτα πλοία) και ςε 1.098 άτομα για τον
μιλο (πλθρϊματα πλοίων 849 άτομα). Αντίςτοιχα, ςτο τζλοσ τθσ ςυγκρίςιμθσ χριςθσ 2010 θ Εταιρεία
απαςχολοφςε 1.048 άτομα και ο μιλοσ 1.132.

Οι ετήςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τησ χρήςησ 2011 εγκρίθηκαν από το διοικητικό ςυμβοφλιο τησ
ησ

ANEK ςτη ςυνεδρίαςη τησ 27 Μαρτίου 2012.

2. Βάςθ κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων
Ρι ςυνθμμζνεσ ετιςιεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (ςτο εξισ «οικονομικζσ
καταςτάςεισ») ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (εφεξισ
«ΔΣΧΑ») όπωσ αυτά ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων IASB (κακϊσ και των
διερμθνειϊν τουσ). λα τα ΔΣΧΑ που ζχουν εκδοκεί και ιςχφουν κατά τθ ςφνταξθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Ρι οικονομικζσ καταςτάςεισ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ
(going concern) και τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ όπωσ αυτι τροποποιείται με τθν αναπροςαρμογι ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ ςε εφλογεσ αξίεσ.
Σθμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ, κρίςεισ και υποκζςεισ
Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΣΧΑ απαιτεί από τθ διοίκθςθ να προβεί
ςε εκτιμιςεισ, παραδοχζσ, υποκζςεισ και αξιολογικζσ κρίςεισ οι οποίεσ επθρεάηουν τα περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ, κακϊσ και τισ γνωςτοποιιςεισ των ενδεχόμενων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, όπωσ και τα δθμοςιευμζνα ποςά εςόδων και
εξόδων. Φα πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από αυτζσ τισ εκτιμιςεισ. Ρι εν λόγω εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ γίνονται προκειμζνου να επιλεχκοφν οι καταλλθλότερεσ λογιςτικζσ αρχζσ
και βαςίηονται ςτθν προγενζςτερθ εμπειρία τθσ διοίκθςθσ του Ρμίλου ςε ςχζςθ με το επίπεδο ι τον όγκο
των ςυναφϊν ςυναλλαγϊν ι γεγονότων και ςε άλλουσ παράγοντεσ ςχετικοφσ με τισ προςδοκίεσ για τθ
μελλοντικι εξζλιξθ γεγονότων και ςυναλλαγϊν. Επίςθσ, επανεξετάηονται περιοδικά προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτα τρζχοντα δεδομζνα και να αντανακλοφν τουσ εκάςτοτε τρζχοντεσ κινδφνουσ.
Υθμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ για τα περιουςιακά ςτοιχεία του Ρμίλου -αφοφ επθρεάηουν ςε
μεγάλο βακμό τθν εικόνα τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και τα αποτελζςματα- αποτελοφν αυτζσ που ςχετίηονται με τα πλοία του Ρμίλου ιτοι θ ωφζλιμθ ηωι, θ υπολειμματικι αξία και θ τρζχουςα αξία (βλ. ςθμείωςθ 3 vi). Υθμαντικι κρίςθ, επίςθσ, αποτελεί θ κατθγοριοποίθςθ των επενδφςεων τθσ Εταιρείασ (π.χ. κατάταξθ μιασ επζνδυςθσ ωσ διακζςιμθ προσ πϊλθςθ, διακρατοφμενθ ωσ τθ λιξθ ι ωσ ςτοιχείο αποτιμϊμενο
ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων), κακϊσ και ο ζλεγχοσ απομείωςθσ επ’ αυτϊν με τον προςδιορι-
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ςμό τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ και τθσ αξίασ χριςθσ (βλ. ςθμείωςθ 3 vii). Φζλοσ, θ ανακτθςιμότθτα των απαιτιςεων, θ αξιολόγθςθ κάποιων υπολοίπων ωσ επιςφαλι και θ ανάγκθ για ςχθματιςμό ςχετικϊν προβλζψεων απομείωςθσ, κακϊσ και προβλζψεισ που ςχθματίηονται για άλλεσ ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ, απαιτοφν κρίςεισ και εκτιμιςεισ που επθρεάηουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
Λογιςτικι πολιτικι Κοινοπραξίασ ΑΝΕΚ – SUPERFAST
Ρ μιλοσ τθσ ΑΟΕΜ ανακοίνωςε ςτισ 24.05.2011 τθν υπογραφι ςυμφωνίασ με τον μιλο ATTICA
Α.Ε. ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ για τθν εκτζλεςθ ςυνδυαςμζνων δρομολογίων από πλοία των δφο εταιρειϊν ςτθ διεκνι γραμμι «Σάτρα - Θγουμενίτςα - Ανκόνα», κακϊσ και ςτθν ακτοπλοϊκι γραμμι «Σειραιάσ - Θράκλειο».
Για το λόγο αυτό ςυςτάκθκε θ κοινοπραξία «ANEK AE - SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC» (διακριτικόσ
τίτλοσ «ANEK - SUPERFAST») ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι εταιρείεσ ΑΟΕΜ Α.Ε., SUPERFAST EXI (HELLAS) INC,
SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC και ΑΦΦΙΜΑ ΦΕΤΤΙΥ ΟΑΧΦΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ.
Θ εν λόγω κοινοπραξία ζχει χαρακτθριςτεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΔΝΣ 31 ωσ «από κοινοφ
ελεγχόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ». Αντικειμενικόσ ςκοπόσ είναι θ δθμιουργία εςόδων και θ κατανομι τουσ ςτουσ κοινοπρακτοφντεσ όπωσ κακορίηεται από το ςυμβατικό διακανονιςμό. Υφμφωνα με το
ΔΝΣ 31, κάκε μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ, με βάςθ τθ ςυμμετοχι του ςτθν από κοινοφ ελεγχόμενθ λειτουργικι
δραςτθριότθτα, κα αναγνωρίηει ςτισ ατομικζσ του οικονομικζσ καταςτάςεισ:
-

τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που ελζγχει και τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει, και

-

τα ζξοδα που πραγματοποιεί και το μερίδιό του ςτα ζςοδα που προζρχονται από τθν πϊλθςθ
των αγακϊν ι τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ κοινοπραξίασ.

Εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, των υποχρεϊςεων, των εςόδων και των εξόδων, είναι ιδθ αναγνωριςμζνα ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κάκε κοινοπρακτοφντοσ, δεν απαιτείται προςαρμογι ι άλλθ διαδικαςία ενοποίθςθσ ςε ςχζςθ με αυτά τα ςτοιχεία ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των κοινοπρακτοφντων. Θ κακαρι απαίτθςθ που προκφπτει ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ
από τθ ςχετικι εκκακάριςθ και τισ πλθρωμζσ τθσ κοινοπραξίασ προσ και από τουσ κοινοπρακτοφντεσ, απεικονίηεται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ.
Νζα πρότυπα και διερμθνείεσ
Φο Υυμβοφλιο Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων (ΥΔΝΣ), κακϊσ και θ Επιτροπι Διερμθνειϊν, ζχουν
εκδϊςει μια ςειρά νζων ΔΣΧΑ και διερμθνειϊν, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τισ λογιςτικζσ χριςεισ που
θ

ξεκινοφν από τθν 1 Ιανουαρίου 2011 ι μεταγενζςτερα. Φα ςθμαντικότερα νζα πρότυπα και διερμθνείεσ
παρατίκεται παρακάτω:
Τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 24 - Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2011
Θ ανακεϊρθςθ αυτι αναφζρεται ςτθν εκτίμθςθ που απαιτείται προκειμζνου να προςδιοριςτεί εάν
το δθμόςιο και εταιρείεσ οι οποίεσ είναι γνωςτό ότι ελζγχονται από το δθμόςιο μποροφν να κεωρθκοφν ωσ
ζνασ και μοναδικόσ πελάτθσ. Σροκειμζνου γι’ αυτόν τον προςδιοριςμό, θ εταιρεία κα πρζπει να αναλογιςτεί το βακμό ςτον οποίο υπάρχει οικονομικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ αυτϊν των εταιρειϊν. Θ εν λόγω
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τροποποίθςθ δεν αναμζνεται να επθρεάςει τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ρμίλου.
Τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 32 - Ταξινόμθςθ των εκδόςεων δικαιωμάτων ςε μετοχζσ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Φεβρουαρίου 2010
Θ τροποποίθςθ αυτι αναφζρεται ςτθν ζκδοςθ δικαιωμάτων προαίρεςθσ ζναντι ενόσ κακοριςμζνου
ποςοφ ςε ξζνο νόμιςμα, τα οποία δικαιϊματα αντιμετωπίηονταν από το υφιςτάμενο πρότυπο ωσ παράγωγα. Βάςει τθσ τροποποίθςθσ αυτισ, ςε περίπτωςθ που τα δικαιϊματα αυτά εκδίδονται αναλογικά ςτουσ
μετόχουσ μιασ εταιρείασ, οι οποίοι κατζχουν ίδιασ κατθγορίασ ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ τθσ εταιρείασ, για
ζνα κακοριςμζνο ποςό ςε ξζνο νόμιςμα, κα πρζπει να ταξινομοφνται ωσ ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ ανεξάρτθτα από το νόμιςμα ςτο οποίο ζχει οριςτεί θ τιμι εξάςκθςθσ του δικαιϊματοσ. Θ εν λόγω τροποποίθςθ δεν αναμζνεται να επθρεάςει τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ρμίλου.
Διερμθνεία 19 - Διακανονιςμόσ υποχρεϊςεων με ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2010
Θ διερμθνεία αυτι διευκρινίηει το λογιςτικό χειριςμό που ακολουκείται ςε περιπτϊςεισ επαναδιαπραγμάτευςθσ των όρων μιασ υποχρζωςθσ μεταξφ εταιρείασ και πιςτωτι όπου ο πιςτωτισ αποδζχεται
μετοχζσ τθσ εταιρείασ ι άλλα ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ τθσ εταιρείασ προκειμζνου για το μερικό ι ολικό
διακανονιςμό τθσ υποχρζωςθσ. Ξε τθν διερμθνεία αυτι αποςαφθνίηεται το γεγονόσ ότι αυτά τα ςτοιχεία
τθσ κακαρισ κζςθσ αποτελοφν το τίμθμα που πλθρϊνεται βάςει του ΔΝΣ 39, παρ. 41 και ςυνεπϊσ θ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ αποαναγνωρίηεται και τα ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ που εκδίδονται αντιμετωπίηονται ωσ το πλθρωτζο τίμθμα προκειμζνου για τθν εξάλειψθ τθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ. Θ
διερμθνεία αυτι δεν ζχει εφαρμογι ςτον μιλο.
Τροποποίθςθ ςτθ Διερμθνεία 14 - Ρεριπτϊςεισ προπλθρωμϊν όταν υπάρχουν υποχρεϊςεισ
ελάχιςτων ειςφορϊν
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2011
Υκοπόσ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ είναι να επιτρζψει ςτισ εταιρείεσ να αναγνωρίςουν οριςμζνεσ εκελοντικζσ προκαταβολζσ για ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ υποχρεϊςεισ ωσ περιουςιακά ςτοιχεία. Θ διερμθνεία
αυτι δεν ζχει εφαρμογι ςτον μιλο.
Επίςθσ, τα παρακάτω Σρότυπα και Διερμθνείεσ είναι υποχρεωτικά για τισ περιόδουσ που ξεκινοφν
θ

τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2012 και ο μιλοσ εξετάηει τισ πικανζσ επιπτϊςεισ που κα ζχει θ υιοκζτθςι
τουσ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ:
Τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 12 - Φόροι ειςοδιματοσ - Αναβαλλόμενοσ φόροσ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2012
Φο Υυμβοφλιο των Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων εξζδωςε τροποποίθςθ ςτο IAS 12 αναφορικά με
τον τρόπο με τον οποίο πρζπει να υπολογίηεται θ αναβαλλόμενθ φορολογία ςτισ περιπτϊςεισ που αφενόσ
δεν είναι ςαφζσ με ποιο τρόπο θ εταιρεία πρόκειται να ανακτιςει τθν αξία ενόσ παγίου και αφετζρου ο
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τρόποσ ανάκτθςθσ τθσ αξίασ του παγίου επθρεάηει τον προςδιοριςμό τθσ φορολογικισ βάςθσ και του φορολογικοφ ςυντελεςτι. Υτο ανακεωρθμζνο κείμενο του IAS 12, διευκρινίηεται πωσ ςτισ περιπτϊςεισ που
ζνα ςτοιχείο του ενεργθτικοφ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία «Επενδφςεισ ςε ακίνθτα» και αποτιμάται ςτθν
εφλογθ αξία ι κατατάςςεται ςτθν κατθγορία «Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια» και αποτιμάται
μζςω τθσ μεκόδου αναπροςαρμογισ μπορεί να γίνει θ εφλογθ υπόκεςθ ότι θ λογιςτικι του αξία κα ανακτθκεί μζςω τθσ πϊλθςισ του και κατά ςυνζπεια για τον υπολογιςμό τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ
πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ο αντίςτοιχοσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ και θ αντίςτοιχθ φορολογικι βάςθ.
Ωςτόςο, ειδικότερα για τισ περιπτϊςεισ των επενδφςεων ςε ακίνθτα, το ανακεωρθμζνο πρότυπο διευκρινίηει πωσ θ ανωτζρω εφλογθ υπόκεςθ αναιρείται ςτθν περίπτωςθ που το πάγιο είναι αποςβζςιμο και εντάςςεται ςε ζνα επιχειρθματικό μοντζλο ςφμφωνα με το οποίο ςτόχοσ τθσ εταιρείασ είναι να καταναλϊςει ουςιωδϊσ όλα τα οικονομικά οφζλθ που απορρζουν από αυτό και όχι να ανακτιςει τθν αξία του μζςω
τθσ πϊλθςισ του.
Τροποποίθςθ ςτο ΔΡΧΑ 7 - Γνωςτοποιιςεισ - μεταβιβάςεισ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων
του ενεργθτικοφ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2013
Ρι τροποποιιςεισ κα επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων να κατανοιςουν
καλφτερα τισ μεταφορζσ που πραγματοποιοφνται μεταξφ των ομάδων των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και των πικανϊν επιπτϊςεων των τυχόν κινδφνουσ που ενδζχεται να παραμείνουν ςτθν
οικονομικι οντότθτα που μεταβιβάηονται τα περιουςιακά ςτοιχεία. Ξε βάςθ τθν τροποποίθςθ απαιτοφνται πρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ εάν ζνα δυςανάλογα μεγάλο ποςοςτό των ςυναλλαγϊν μεταφοράσ πραγματοποιοφνται ςτο τζλοσ μιασ περιόδου αναφοράσ.
ΔΡΧΑ 9 - Χρθματοοικονομικά μζςα
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2015
Φο ΥΔΝΣ ςχεδιάηει να αντικαταςτιςει πλιρωσ το ΔΝΣ 39 «Χρθματοοικονομικά μζςα αναγνϊριςθ
και αποτίμθςθ» κατά το τζλοσ του 2010, το οποίο κα τεκεί ςε εφαρμογι για τισ ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ που ξεκινοφν τθν 1 Ιανουαρίου 2013. Φο ΔΣΧΑ 9 αποτελεί το πρϊτο ςτάδιο του ςυνολικοφ ςχεδίου
αντικατάςταςθσ του ΔΝΣ 39. Φα βαςικά ςτάδια ζχουν ωσ εξισ:
1ο ςτάδιο: Αναγνϊριςθ και αποτίμθςθ
2ο ςτάδιο: Μεκοδολογία απομείωςθσ
3ο ςτάδιο: Λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ
Επιπλζον, ζνα άλλο ςχζδιο πραγματεφεται με τα κζματα που αφοροφν ςτθ διακοπι αναγνϊριςθσ.
Φο ΔΣΧΑ 9 ςτοχεφει ςτθ μείωςθ τθσ πολυπλοκότθτασ, ςτθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των χρθματοπιςτωτικϊν
μζςων παρζχοντασ λιγότερεσ κατθγορίεσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ. Ματά το νζο πρότυπο, θ οικονομικι οντότθτα ταξινομεί τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ είτε ςτο αποςβεςμζνο
κόςτοσ είτε ςτθν εφλογθ αξία βάςει:
α) του επιχειρθματικοφ μοντζλου τθσ επιχείρθςθσ για τθ διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοι-
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χείων ενεργθτικοφ, και
β) των χαρακτθριςτικϊν των ςυμβατϊν ταμειακϊν ροϊν των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ (αν δεν ζχει επιλζξει να ορίςει το χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω
αποτελεςμάτων).
Θ φπαρξθ μόνο δυο κατθγοριϊν (αποςβεςμζνο κόςτοσ και εφλογθ αξία) ςθμαίνει ότι κα απαιτείται
μόνο ζνα μοντζλο απομείωςθσ ςτο πλαίςιο του νζου προτφπου, μειϊνοντασ ζτςι τθν πολυπλοκότθτα.
Τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 1 - Ραρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2012
Θ τροποποίθςθ αυτι απαιτεί από τισ οικονομικζσ οντότθτεσ να διαχωρίηουν τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα ςε δφο ομάδεσ με βάςθ το αν αυτά είναι πικανό ςτο μζλλον να
μεταφερκοφν ςτα αποτελζςματα χριςθσ ι όχι.
ΔΡΧΑ 13 - Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013
Φο πρότυπο παρζχει νζεσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ και τισ απαραίτθτεσ
γνωςτοποιιςεισ. Ρι απαιτιςεισ του προτφπου δεν διευρφνουν τθ χριςθ των εφλογων αξιϊν αλλά παρζχουν διευκρινιςεισ για τθν εφαρμογι τουσ ςε περίπτωςθ που θ χριςθ τουσ επιβάλλεται υποχρεωτικά από
άλλα πρότυπα. Φο ΔΣΧΑ 13 περιγράφει τουσ τρόπουσ μζτρθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ που είναι αποδεκτοί και
κα εφαρμόηονται από τθν εφαρμογι του προτφπου και μετά. Επιπλζον, οι γνωςτοποιιςεισ ζχουν διευρυνκεί και καλφπτουν όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ υποχρεϊςεισ που επιμετροφνται ςτθν εφλογθ αξία
και όχι μόνο τα χρθματοοικονομικά.
ΔΡΧΑ 10 - Ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013
Φο παρόν πρότυπο αντικακιςτά το ΔΝΣ 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ»
και τθ ΞΕΔ 12 «Ενοποίθςθ - οικονομικζσ μονάδεσ ειδικοφ ςκοποφ». Ξε το νζο πρότυπο αλλάηει ο οριςμόσ
τθσ ζννοιασ του ελζγχου που είναι και ο κακοριςτικόσ παράγοντασ για το αν θ οικονομικι οντότθτα κα
πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτο πλαίςιο των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ μθτρικισ εταιρείασ. Φο πρότυπο παρζχει πρόςκετεσ οδθγίεσ για να βοθκιςει ςτον προςδιοριςμό του ελζγχου, όπου
αυτό είναι δφςκολο να εκτιμθκεί. Επίςθσ ο μιλοσ κα πρζπει να πραγματοποιεί μια ςειρά γνωςτοποιιςεων αναφορικά με τισ εταιρείεσ που ενοποιοφνται ωσ κυγατρικζσ αλλά και για τισ μθ ενοποιοφμενεσ εταιρείεσ με τισ οποίεσ υπάρχει μετοχικι ςχζςθ. Φο πρότυπο αναμζνεται να οδθγιςει ςε αλλαγζσ ςτισ δομζσ
ςυμβατικϊν ομίλων και οι επιπτϊςεισ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί να είναι ςθμαντικζσ.
ΔΡΧΑ 11 - Από κοινοφ δραςτθριότθτεσ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013
Φο νζο πρότυπο αντικακιςτά το ΔΝΣ 31 «Υυμμετοχζσ ςε Μοινοπραξίεσ». Ξε βάςθ τισ νζεσ αρχζσ οι

50

 Σοςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά 

θμειϊςεισ επί των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2011
ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ

ςυμφωνίεσ αυτζσ αντιμετωπίηονται περιςςότερο με βάςθ τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από μια τζτοιου είδουσ ςυμφωνία, παρά, με βάςθ τθ νομικι μορφι που τισ περιβάλει. Ξε το νζο
πρότυπο καταργείται θ αναλογικι ενοποίθςθ για κοινοπραξίεσ και καταργείται και θ ορολογία του ΔΝΣ
31 για «από κοινοφ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ» ι «από κοινοφ ελεγχόμενα περιουςιακά ςτοιχεία». Ρι
περιςςότερεσ κοινοπραξίεσ κα αφοροφν ςε "από κοινοφ δραςτθριότθτεσ".
ΔΡΧΑ 12 - Γνωςτοποίθςθ ςυμμετοχισ ςε άλλεσ οικονομικζσ οντότθτεσ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013
Φο πρότυπο ςυνδυάηει τισ απαιτιςεισ των γνωςτοποιιςεων για κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ, ςυγγενείσ
επιχειριςεισ και μθ ενοποιοφμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ, ςτο πλαίςιο ενόσ ςυνολικοφ πρότυπου γνωςτοποίθςθσ. Επίςθσ παρζχει περιςςότερθ διαφάνεια και κα βοθκιςει τουσ επενδυτζσ να αξιολογιςουν το
βακμό ςτον οποίο θ αναφζρουςα οντότθτα ζχει ςυμμετάςχει ςτθ δθμιουργία ειδικϊν δομϊν και κινδφνων
ςτουσ οποίουσ είναι εκτεκειμζνθ.
Τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 27 - Ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013
Φο πρότυπο αυτό αναφζρεται ςτισ επακόλουκεσ αλλαγζσ που προκφπτουν από τθ δθμοςίευςθ του
νζου ΔΣΧΑ 10. Φο ΔΝΣ 27 κα αντιμετωπίηει πλζον αποκλειςτικά τισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, οι
απαιτιςεισ για τισ οποίεσ παραμζνουν ουςιαςτικά αμετάβλθτεσ.
Τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 28 - Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013
Ρ ςκοπόσ του ανακεωρθμζνου αυτοφ προτφπου είναι να προςδιορίςει τισ λογιςτικζσ αρχζσ που
πρζπει να εφαρμοςκοφν λόγω των αλλαγϊν που προκφπτουν από τθ δθμοςίευςθ του ΔΣΧΑ 11. Φο ανακεωρθμζνο πρότυπο ςυνεχίηει να κακορίηει τουσ μθχανιςμοφσ λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ τθσ μεκόδου τθσ
κακαρισ κζςθσ.
•

Τροποποίθςθ ςτα ΔΛΡ 32 και ΔΡΧΑ 7 - Συμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν απαιτιςεων και

υποχρεϊςεων
εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2014
(ΔΛΠ 32) και τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013 (ΔΠΧΑ 7)
Ρι τροποποιιςεισ των ΔΝΣ 32 και ΔΣΧΑ 7 αφοροφν ςτο ςυμψθφιςμό των χρθματοοικονομικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων. Θ τροποποίθςθ του ΔΝΣ 32 ςυνίςταται ςτθν προςκικθ οδθγιϊν αναφορικά
με το πότε επιτρζπεται ο ςυμψθφιςμόσ, ενϊ θ τροποποίθςθ του ΔΣΧΑ 7 ζγκειται ςτθν προςκικθ γνωςτοποιιςεων ςε ςχζςθ με το κζμα αυτό.
Τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 19 - Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013
Ξε τθν τροποποίθςθ του προτφπου εξαλείφεται θ επιλογι αναφορικά με τθν αναγνϊριςθ των κερ-
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δϊν και ηθμιϊν, με τθν μζκοδο «corridor». Επίςθσ, μεταβολζσ από επανεκτίμθςθ τθσ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων που απορρζουν από προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν, κα παρουςιάηονται ςτθν κατάςταςθ των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων. Επιπροςκζτωσ, κα παρζχονται επιπλζον γνωςτοποιιςεισ για τα προγράμματα κακοριςμζνων ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά των προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν και τουσ κινδφνουσ ςτουσ οποίουσ οι φορείσ είναι εκτεκειμζνοι μζςω τθσ ςυμμετοχισ
ςτα εν λόγω ςχζδια.
Τροποποίθςθ ςτο ΔΡΧΑ 1 - ΔΡΧΑ Ρρϊτθ εφαρμογι, Κατάργθςθ τθσ παφςθσ αναγνϊριςθσ
χρθματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων.
θ

εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2011
Θ Φροποποίθςθ καταργεί τθν χριςθ τθσ προκακοριςμζνθσ θμερομθνίασ μετάβαςθσ (1 Ιανουαρίου 2004)
και τθν αντικακιςτά με τθν πραγματικι θμερομθνία μετάβαςθσ ςτα ΔΣΧΑ. Σαράλλθλα, καταργεί τισ απαιτιςεισ περί παφςθσ αναγνϊριςθσ των ςυναλλαγϊν που είχαν λάβει χϊρα πριν τθν προκακοριςμζνθ θμερομθνία μετάβαςθσ.
ΔΡΧΑ 1 - Ρρϊτθ εφαρμογι (τροποποίθςθ) - Υπερπλθκωριςτικζσ οικονομίεσ.
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 2011
Θ Φροποποίθςθ παρζχει κακοδιγθςθ για τθν επανεφαρμογι των ΔΣΧΑ μετά από μια περίοδο παφςθσ,
οφειλόμενθ ςτο ότι το νόμιςμα λειτουργίασ τθσ Ρικονομικισ Ρντότθτασ αποτελοφςε νόμιςμα μιασ υπερπλθκωριςτικισ Ρικονομίασ. Σρογενζςτερθ εφαρμογι του προτφπου επιτρζπεται.

ΔΡΧΑ 7 - Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ (τροποποίθςθ) - Εμπλουτιςμζνεσ απαιτιςεισ για γνωςτοποιιςεισ αποαναγνϊριςθσ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 2011
Θ τροποποίθςθ αυτι απαιτεί πρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ για χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία
που ζχουν μεταφερκεί αλλά δεν ζχουν αποαναγνωριςτεί για να καταςτιςουν τουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων ικανοφσ να κατανοιςουν τθ ςχζςθ με αυτά τα περιουςιακά ςτοιχεία κακϊσ και τισ ςυνδεόμενεσ υποχρεϊςεισ. Επιπρόςκετα θ τροποποίθςθ απαιτεί γνωςτοποιιςεισ ςχετικά με τθ ςυνεχιηόμενθ
εμπλοκι ςτα αποαναγνωριςμζνα περιουςιακά ςτοιχεία ζτςι ϊςτε να μποροφν οι χριςτεσ να υπολογίηουν
τθ φφςθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ εμπλοκισ τθσ εταιρείασ ςτα αποαναγνωριςμζνα περιουςιακά ςτοιχεία κακϊσ
και το κίνδυνο που ςυνδζεται με αυτι.
Διερμθνεία 20 - Δαπάνεσ αποκάλυψθσ κατά τθν παραγωγικι φάςθ του ορυχείου
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2013
Θ διερμθνεία αυτι εφαρμόηεται μόνο για τισ δαπάνεσ αποκάλυψθσ που πραγματοποιοφνται κατά τθν διαδικαςία εξόρυξθσ τθσ επιφάνειασ ςτθ διάρκεια τθσ παραγωγικισ φάςθσ του ορυχείου. Ρι δαπάνεσ που
πραγματοποιοφνται κατά τισ δραςτθριότθτεσ αποκάλυψθσ κεωρείται ότι δθμιουργοφν δφο πικανά οφζλθ
α) τθν παραγωγι αποκεμάτων κατά τθν παροφςα χριςθ και/ι β) βελτιωμζνθ πρόςβαςθ ςε μετάλλευμα
που κα εξορυχτεί ςτο μζλλον (περιουςιακό ςτοιχείο από τθ δραςτθριότθτα αποκάλυψθσ). Υε περιπτϊςεισ
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που οι δαπάνεσ δεν μποροφν να κατανεμθκοφν ςυγκεκριμζνα μεταξφ των αποκεμάτων που παράγονται
κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου και του περιουςιακοφ ςτοιχείου από τθν δραςτθριότθτα αποκάλυψθσ, θ
διερμθνεία 20 απαιτεί από τθν εταιρεία να χρθςιμοποιιςει μια βάςθ κατανομισ θ οποία βαςίηεται ςε μια
μονάδα μζτρθςθσ ςχετικισ παραγωγισ. Επιτρζπεται νωρίτερθ εφαρμογι. Θ Ευρωπαϊκι ζνωςθ δεν ζχει
ακόμθ υιοκετιςει τθ διερμθνεία αυτι.

3. Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ
Ρι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν κατά τθ ςφνταξθ των ςυνθμμζνων ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2011 δεν ζχουν διαφοροποιθκεί ςε ςχζςθ με αυτζσ τθσ προθγοφμενθσ
χριςθσ και ζχουν ωσ ακολοφκωσ:
(i)

Βάςθ ενοποίθςθσ

Ρι ςυνθμμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ
Ξθτρικισ Εταιρείασ κακϊσ και όλων των κυγατρικϊν εταιρειϊν ςτισ οποίεσ θ ANEK ζχει τθ δυνατότθτα
άςκθςθσ ελζγχου. Ρ ζλεγχοσ υφίςταται όταν θ ANEK μζςω άμεςθσ ι ζμμεςθσ κατοχισ ποςοςτϊν επί των
κεφαλαίων διατθρεί τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου ι ζχει τθ δφναμθ άςκθςθσ ελζγχου ςτα
διοικθτικά ςυμβοφλια των κυγατρικϊν. Ρι κυγατρικζσ ενοποιοφνται από τθν θμερομθνία που ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ μεταφζρεται ςτθ Ξθτρικι και παφουν να ενοποιοφνται από τθν θμζρα κατά τθν οποία ο ζλεγχοσ παφει να υφίςταται. Θ λογιςτικι μζκοδοσ εξαγοράσ χρθςιμοποιείται για τθν ενςωμάτωςθ των εξαγοραηόμενων κυγατρικϊν. Φο κόςτοσ μιασ εξαγοράσ υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα των εφλογων αξιϊν κατά
τθν θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ κυγατρικισ, των μετοχϊν που εκδίδονται και των υποχρεϊςεων που υφίςτανται πλζον οποιουδιποτε κόςτουσ ςχετικό με τθν εξαγορά. Φα αποκτϊμενα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και οι υποχρεϊςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ, ανεξάρτθτα του φψουσ του ποςοςτοφ τθσ μειοψθφίασ. Θ διαφορά μεταξφ του κόςτουσ εξαγοράσ και τθσ εφλογθσ
αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν και των υποχρεϊςεων που αναλιφκθκαν καταχωρείται ωσ υπεραξία. Αν το κόςτοσ εξαγοράσ είναι μικρότερο από τθν εφλογθ αξία, τότε θ αρνθτικι υπεραξία που προκφπτει αναγνωρίηεται άμεςα ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Θ υπεραξία που προκφπτει από
τθν απόκτθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και κοινοπραξιϊν εμφανίηεται ςτισ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και
δεν αποςβζνεται, αλλά υπόκειται ςε ζλεγχο απομείωςθσ ςε ετιςια βάςθ. Υε ενδεχόμενθ πϊλθςθ ςυμμετοχϊν για τον υπολογιςμό των κερδϊν / (ηθμιϊν) λαμβάνεται υπόψθ θ τυχόν υπεραξία. λεσ οι ενδοεταιρικζσ ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα ζχουν απαλειφκεί ςτισ ςυνθμμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. που απαιτικθκε, οι λογιςτικζσ αρχζσ των κυγατρικϊν ζχουν τροποποιθκεί ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ ςυνζπεια με τισ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν από τον μιλο. Επίςθσ, όλεσ οι κυγατρικζσ ςυντάςςουν τισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ για τθν ίδια περίοδο και τθν ίδια θμερομθνία με τθ Ξθτρικι.
(ii)

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ

Ρι ςυμμετοχζσ τθσ Ξθτρικισ Εταιρείασ ςτισ κυγατρικζσ τθσ ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ τυχόν ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ. Φα δικαιϊματα μειοψθφίασ
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αντιπροςωπεφουν το ποςοςτό των κερδϊν / (ηθμιϊν) και των ιδίων κεφαλαίων που δεν αναλογοφν ςτον
μιλο και παρουςιάηονται διακριτά ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Υε περίπτωςθ εξαγοράσ
δικαιωμάτων μειοψθφίασ από τθν Εταιρεία θ διαφορά μεταξφ του τιμιματοσ εξαγοράσ και τθσ λογιςτικισ
αξίασ των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ που εξαγοράηεται αναγνωρίηεται ωσ υπεραξία.
(iii)

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ

Ρι ςυμμετοχζσ τθσ ΑΟΕΜ ςε άλλεσ εταιρείεσ ςτισ οποίεσ αςκεί ουςιϊδθ επιρροι και δεν είναι κυγατρικζσ ι
κοινοπραξίεσ, απεικονίηονται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ και αρχικά καταχωροφνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ, εμπεριζχοντασ τυχόν υπεραξία που αναγνωρίηεται κατά τθν εξαγορά. Υφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ, τα κζρδθ / (ηθμιζσ) που προκφπτουν μετά τθν εξαγορά αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, ενϊ ποςά που καταχωροφνται απ’ ευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ τθσ ςυγγενοφσ, αναγνωρίηονται
απ’ ευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια του Ρμίλου. Ρι ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ ενδεχόμενεσ ηθμιζσ απομείωςθσ. Για τισ ςυμμετοχζσ όπου υπάρχουν ενδείξεισ μόνιμθσ μείωςθσ τθσ αξίασ τουσ, προςδιορίηεται θ ανακτιςιμθ αξία τουσ και θ
τυχόν ηθμιά απομείωςθσ καταχωρείται ςτα αποτελζςματα χριςθσ.
(iv)

Νόμιςμα λειτουργίασ και παρουςίαςθσ και μετατροπι ξζνων νομιςμάτων

Φο νόμιςμα λειτουργίασ και παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ ANEK και των κυγατρικϊν
τθσ είναι το ευρϊ. Ρι ςυναλλαγζσ ςε άλλα νομίςματα μετατρζπονται ςε ευρϊ χρθςιμοποιϊντασ τισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ που είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία των ςυναλλαγϊν αυτϊν. Ματά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, τα νομιςματικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ που
είναι εκφραςμζνα ςε άλλα νομίςματα προςαρμόηονται ϊςτε να αντανακλοφν τισ τρζχουςεσ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ. Φα κζρδθ και οι ηθμιζσ που προκφπτουν από ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου, αλλά και από τθν αποτίμθςθ ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ των νομιςματικϊν ςτοιχείων ςε ξζνα
νομίςματα, καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, εξαιρουμζνων τυχόν ςυναλλαγϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν που απεικονίηονται ςτα ίδια κεφάλαια, μζςα ςτο
κονδφλι «ςυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα».
(v)

Αναγνϊριςθ εςόδων

Φα ζςοδα αναγνωρίηονται ςτο βακμό που είναι πικανό ότι τα οικονομικά οφζλθ κα ειςρεφςουν ςτον μιλο, τα ςχετικά ποςά μποροφν να μετρθκοφν αξιόπιςτα και περιλαμβάνουν τθν αξία πϊλθςθσ των αγακϊν
και υπθρεςιϊν απαλλαγμζνθ από το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, επιςτροφζσ, εκπτϊςεισ και αφοφ διενεργθκοφν οι απαλοιφζσ των ενδοεταιρικϊν εςόδων. Φα παρακάτω ςυγκεκριμζνα κριτιρια αναγνϊριςθσ κα
πρζπει, επίςθσ, να ικανοποιοφνται κατά τθν αναγνϊριςθ του εςόδου:
Ζςοδα από ναφλουσ (ειςιτήρια ή ναυλώςεισ πλοίων)
Φα ζςοδα από τα ειςιτιρια αναγνωρίηονται ςτθ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία οι επιβάτεσ / οχιματα
πραγματοποιοφν το ταξίδι (ταξιδεφςαντα ειςιτιρια). Φα ζςοδα από τισ ναυλϊςεισ πλοίων αναγνωρίηονται
με βάςθ τθν αρχι του δεδουλευμζνου, ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ. Ρι κρατικζσ επιδοτιςεισ άγονων γραμμϊν αναγνωρίηονται κατά τθν περίοδο που αφοροφν και περιλαμβάνονται

54

 Σοςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά 

θμειϊςεισ επί των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2011
ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ

ςτον «κφκλο εργαςιϊν».
Ζςοδα από πωλήςεισ αγαθών και παροχή υπηρεςιών επί των πλοίων
Φα ζςοδα από τθν πϊλθςθ αγακϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν επί των πλοίων αναγνωρίηονται κατά τθ
ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ ι τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ όπου και εκδίδονται οι ςχετικζσ αποδείξεισ.
Ζςοδα από πωλήςεισ αγαθών και παροχή υπηρεςιών μη ναυτιλιακών εταιρειών
Φα ζςοδα από τθν πϊλθςθ αγακϊν αναγνωρίηονται κατά τθ ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ και λογιςτικοποιοφνται με
τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν τιμολογίων. Φα ζςοδα από τθν παροχι υπθρεςιϊν λογίηονται κατά τθν περίοδο
που παρζχονται οι υπθρεςίεσ.
Σόκοι
Φα ζςοδα τόκων αναγνωρίηονται με βάςθ τθ λογιςτικι αρχι του δεδουλευμζνου.
Μερίςματα
Φα μερίςματα αναγνωρίηονται ωσ ζςοδα όταν κεμελιϊνεται το δικαίωμα είςπραξισ τουσ.
(vi)

Ράγια περιουςιακά ςτοιχεία και αποςβζςεισ / Επενδφςεισ ςε ακίνθτα

Φα πλοία, τα κτίρια, τα ζπιπλα και ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ, αποτιμϊνται ςτο ιςτορικό (ι τεκμαρτό) κόςτοσ
προςαυξθμζνα με μεταγενζςτερεσ προςκικεσ και μειωμζνα με τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν ηθμιζσ απομείωςισ τουσ. Ωσ ιςτορικό κόςτοσ των κτιρίων, από τθν θμερομθνία μετάβαςθσ ςτα
ΔΣΧΣ (01.01.2004) και μετά, ελιφκθ το τεκμαρτό κόςτοσ ςφμφωνα με το ΔΣΧΣ 1.
Φα οικόπεδα αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ όπωσ αυτι προςδιορίηεται από μελζτθ ανεξάρτθτου
εκτιμθτι και οι διαφορζσ αναπροςαρμογισ, όταν είναι κετικζσ καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ ωσ
αποκεματικό αναπροςαρμογισ ακινιτων (κακαρό από το ςχετικό αναβαλλόμενο φόρο). Αν από τθν
αποτίμθςθ προκφψει απομείωςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ, τότε αυτι αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα, εκτόσ αν θ μείωςθ αυτι αναςτρζφει προθγοφμενθ αφξθςθ που υπιρχε ςτο «αποκεματικό
αναπροςαρμογισ».
Αναφορικά με τα πλοία θ διοίκθςθ του Ρμίλου προζβθ ςε εκτίμθςθ τθσ ςχετικισ ωφζλιμθσ διάρκειασ
ηωισ θ οποία προςδιορίςτθκε ςε 35 ζτθ από το ζτοσ κακζλκυςθσ κάκε πλοίου. Θεωρείται ότι δεν υφίςτανται ςυςτατικά μζρθ με διαφορετικι ωφζλιμθ ηωι εκτόσ από μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με προςκικεσ και βελτιϊςεισ των πλοίων οι οποίεσ διαχωρίηονται και αποςβζνονται τμθματικά και
ιςόποςα μζςα ςε μία πενταετία. Ρι υπολειμματικζσ αξίεσ των πλοίων ορίηονται αρχικά ςε ποςοςτό 20%
επί του κόςτουσ κτιςθσ, αλλά επανεξετάηονται ετθςίωσ (λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τρζχουςεσ τιμζσ αυτϊν, όπωσ προκφπτουν από εκτιμιςεισ ανεξάρτθτων οίκων) με ςκοπό τθν αρτιότερθ προςζγγιςθ τθσ αξίασ τουσ ςτο τζλοσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ και αναπροςαρμόηονται όπου χρειαςτεί.
Ρι επιςκευζσ και ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ χριςθσ κατά τθν οποία πραγματοποιοφνται. Υθμαντικζσ βελτιϊςεισ κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των αντίςτοιχων παγίων εφόςον αυτζσ
προςαυξάνουν τθν ωφζλιμθ ηωι, αυξάνουν τθν παραγωγικι τουσ δυναμικότθτα ι μειϊνουν το κόςτοσ
λειτουργίασ τουσ.
Φο κόςτοσ και οι ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ ενόσ παγίου διαγράφονται κατά τθν πϊλθςθ ι τθν απόςυρςι
του ι όταν δεν αναμζνονται περαιτζρω οικονομικά οφζλθ από τθ ςυνεχιηόμενθ χριςθ του. Φα κζρδθ ι
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οι ηθμιζσ που προκφπτουν από τθ διάκεςθ ενόσ παγίου περιλαμβάνονται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ κατά τθν οποία απομακρφνεται το ςχετικό πάγιο.
Υτα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία του Ρμίλου περιλαμβάνονται εξολοκλιρου λογιςμικά προγράμματα
Θ/Χ τα οποία αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν ηθμιζσ
απομείωςθσ.
Ρι αποςβζςεισ υπολογίηονται βάςει τθσ ςτακερισ μεκόδου με ςυντελεςτζσ οι οποίοι αντανακλοφν τθν
ωφζλιμθ ηωι των ςχετικϊν παγίων ωσ εξισ:
Κατθγορία παγίου

Ωφζλιμθ ηωι

Σλοία
Μτίρια
Βιομθχανοςτάςια
Ξθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ
Νοιπά μεταφορικά μζςα
Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ
Νογιςμικά προγράμματα Θ/Χ

35 ζτθ
20 - 50 ζτθ
66 ζτθ
8 ζτθ
5 - 9 ζτθ
5 - 6 ζτθ
3 - 6 ζτθ

Θ ωφζλιμθ ηωι και οι υπολειμματικζσ αξίεσ των κτιρίων αναπροςαρμόηονται όποτε κρικεί αναγκαίο και
αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι ςχετικζσ αποτιμιςεισ του ανεξάρτθτου εκτιμθτι.
Φα επενδυτικά ακίνθτα προορίηονται για τθ δθμιουργία εςόδου από ενοίκια ι κζρδουσ από τθ μεταπϊλθςι τουσ και αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν ηθμιζσ απομείωςθσ.
(vii)

Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων (εκτόσ υπεραξίασ)

Ρι λογιςτικζσ αξίεσ των μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων ελζγχονται ετθςίωσ για ςκοποφσ
απομείωςθσ όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ υποδθλϊνουν ότι θ λογιςτικι τουσ αξία μπορεί να
μθν είναι ανακτιςιμθ. ταν θ λογιςτικι αξία κάποιου περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει το ανακτιςιμο
ποςό του, θ αντίςτοιχθ ηθμία απομείωςισ του καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, εκτόσ αν
υφίςταται πιςτωτικό υπόλοιπο ςτο αποκεματικό αναπροςαρμογισ για το ίδιο πάγιο. Θ ανακτιςιμθ αξία
προςδιορίηεται ωσ θ μεγαλφτερθ αξία μεταξφ τθσ κακαρισ τιμισ πϊλθςθσ και τθσ αξίασ χριςθσ. Μακαρι
τιμι πϊλθςθσ είναι το ποςό που μπορεί να λθφκεί από τθν πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτα
πλαίςια μιασ αμφοτεροβαροφσ ςυναλλαγισ ςτθν οποία τα μζρθ ζχουν πλιρθ γνϊςθ και προςχωροφν οικειοκελϊσ, μετά τθν αφαίρεςθ κάκε πρόςκετου άμεςου κόςτουσ διάκεςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου,
ενϊ αξία χριςθσ είναι θ κακαρι παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν από τθ ςυνεχι χριςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και από τθν πρόςοδο
που αναμζνεται να προκφψει από τθ διάκεςι του ςτο τζλοσ τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. Για τουσ
ςκοποφσ προςδιοριςμοφ τθσ απομείωςθσ, τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ομαδοποιοφνται ςτο χαμθλότερο
επίπεδο για το οποίο οι ταμειακζσ ροζσ δφναται να αναγνωριςτοφν ξεχωριςτά. Ειδικότερα, ο ζλεγχοσ απομείωςθσ (impairment test) των λογιςτικϊν αξιϊν των ςθμαντικότερων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Ξθτρικισ και του Ρμίλου περιλαμβάνει τα εξισ:
α) Πλοία: με βάςθ εκτιμιςεισ ανεξάρτθτων οίκων εμπειρογνωμόνων προςδιορίηεται θ τρζχουςα αξία κάκε
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πλοίου κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ (ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ) και ςυγκρίνεται με τθν αντίςτοιχθ
λογιςτικι. που διαπιςτωκεί ότι θ τελευταία υπερβαίνει τθν τρζχουςα αξία του πλοίου, προςδιορίηεται θ
αξία χριςθσ (value in use) μονάδασ ταμειακϊν ροϊν με ςκοπό να διαπιςτωκεί αν ςυντρζχει λόγοσ απομείωςθσ.
β) υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ: για τισ ςυμμετοχζσ τθσ Ξθτρικισ λαμβάνεται υπόψθ θ κακαρι τουσ κζςθ,
κακϊσ και τυχόν υπεραξίεσ που δεν εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των κυγατρικϊν.
(viii)

Αποκζματα

Φα αποκζματα αποτιμϊνται ςτθ χαμθλότερθ τιμι μεταξφ κόςτουσ κτιςθσ και κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ
αξίασ. Θ τιμι κόςτουσ ςτθν οποία περιλαμβάνεται θ αξία κτιςθσ προςαυξθμζνθ με τισ λοιπζσ δαπάνεσ αγορϊν προςδιορίηεται με τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου του μζςου ςτακμικοφ κόςτουσ. Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία των εμπορευμάτων και προϊόντων είναι θ εκτιμϊμενθ τιμι πϊλθςθσ ςτθν κανονικι ροι
λειτουργίασ μείον τα εκτιμϊμενα αναγκαία κόςτθ για τθν πϊλθςι τουσ. Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία
των καυςίμων, λιπαντικϊν και υλικϊν επί των πλοίων, κακϊσ και των πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν των
εμποροβιομθχανικϊν κυγατρικϊν εταιρειϊν είναι το κόςτοσ αντικατάςταςισ τουσ. Σροβλζψεισ για βραδζωσ κινοφμενα ι απαξιωμζνα αποκζματα ςχθματίηονται εφόςον κρίνεται απαραίτθτο.
(ix)

Λογαριαςμοί ειςπρακτζοι

Ρι λογαριαςμοί απαιτιςεων εμφανίηονται ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία, μετά από προβλζψεισ για τυχόν μθ
ειςπρακτζα υπόλοιπα. λεσ οι απαιτιςεισ του Ρμίλου είναι βραχυπρόκεςμεσ (ειςπρακτζεσ ςε περίοδο
μικρότερθ του ενόσ ζτουσ) και, ωσ εκ τοφτου, δεν απαιτείται προεξόφλθςθ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. Υε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ όλεσ οι κακυςτερθμζνεσ ι επιςφαλείσ απαιτιςεισ εκτιμϊνται
για να προςδιοριςτεί θ αναγκαιότθτα ι μθ ςχθματιςμοφ πρόβλεψθσ για απομείωςθ των ςυγκεκριμζνων
απαιτιςεων. Μάκε οριςτικά ανεπίδεκτο είςπραξθσ υπόλοιπο διαγράφεται με αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Φο ποςό τθσ πρόβλεψθσ καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςτα «άλλα ζξοδα».
(x)

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

Ρ μιλοσ κεωρεί τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ και άλλεσ υψθλισ ρευςτότθτασ επενδφςεισ με αρχικι λιξθ
μικρότερθ των τριϊν μθνϊν ωσ χρθματικά διακζςιμα. Tα χρθματικά διακζςιμα αποτελοφνται από μετρθτά, κατακζςεισ όψεωσ ςε τράπεηεσ, κακϊσ και τραπεηικζσ υπεραναλιψεισ οι οποίεσ απεικονίηονται ςτισ
βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ.
(xi)

Μετοχικό κεφάλαιο

Ρι κοινζσ και προνομιοφχεσ μετοχζσ εμφανίηονται ςτο μετοχικό κεφάλαιο των ιδίων κεφαλαίων το οποίο
απεικονίηει τθν αξία των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ που ζχουν εκδοκεί και είναι ςε κυκλοφορία. Φο ποςό που
ζχει καταβλθκεί πλζον τθσ ονομαςτικισ αξίασ ανά μετοχι καταχωρείται ςτο λογαριαςμό «διαφορά από
ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο» των ιδίων κεφαλαίων. Σρόςκετεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν ζκδοςθ
νζων μετοχϊν καταχωροφνται ςτα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά από το «υπζρ το άρτιο». Ρι ίδιεσ μετοχζσ
αντιπροςωπεφουν μετοχζσ τθσ Ξθτρικισ οι οποίεσ αποκτικθκαν και κατζχονται από τθν ίδια ι κυγατρικζσ
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τθσ και εμφανίηονται ςτθν αξία κτιςθσ τουσ αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Ματά τθν αγορά, πϊλθςθ ι
ακφρωςθ των ιδίων μετοχϊν, τα ςχετικά κονδφλια και τα αποτελζςματα τθσ εκάςτοτε πράξθσ ι εκκακάριςθσ αναγνωρίηονται απ’ ευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ.
(xii)

Τραπεηικόσ δανειςμόσ

λεσ οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτο κόςτοσ το οποίο αντανακλά τθν εφλογι τουσ
αξία μειωμζνθ με τα ςχετικά ζξοδα ςφναψθσ του δανείου. Ξετά τθν αρχικι καταχϊρθςθ, αποτιμϊνται ςτο
αναπόςβεςτο κόςτοσ με βάςθ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Φο μζροσ των δανειακϊν υποχρεϊςεων οι οποίεσ είναι πλθρωτζεσ εντόσ των επόμενων δϊδεκα μθνϊν από τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ
εμφανίηονται ωσ βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ.
(xiii)

Κόςτοσ δανειςμοφ

Φα κόςτθ δανειςμοφ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο ςτθν περίοδο κατά τθν οποία πραγματοποιοφνται και περιλαμβάνουν τουσ τόκουσ από μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ, κακϊσ και
τθν απόςβεςθ του κόςτουσ λιψθσ των δανείων ανάλογα με τθ διάρκειά τουσ.
(xiv)

Ρρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ κατά τθ ςυνταξιοδότθςθ

Ρι υποχρεϊςεισ για αποηθμίωςθ του προςωπικοφ (εκτόσ των πλθρωμάτων των πλοίων) κατά τθ ςυνταξιοδότθςθ, υπολογίηονται ςτθν παροφςα αξία των μελλοντικϊν παροχϊν που κεωροφνται δεδουλευμζνεσ
κατά το τζλοσ τθσ χριςθσ με βάςθ τθν αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ παροχϊν των εργαηομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ εργαςιακισ ηωισ. Ρι ανωτζρω υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με βάςθ οικονομικζσ
και αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που γίνονται από ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ και κακορίηονται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ προβεβλθμζνθσ πιςτοφμενθσ μονάδασ (projected unit credit method). Ρι ςχετικζσ προβλζψεισ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο κόςτοσ μιςκοδοςίασ ςτισ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων και αποτελοφνται
από τθ παροφςα αξία των παροχϊν που ζγιναν δεδουλευμζνεσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ (περιόδου),
τουσ τόκουσ επί τθσ υποχρζωςθσ παροχϊν, τυχόν κόςτοσ προχπθρεςίασ, τα αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθμίεσ
που αναγνωρίςτθκαν ςτθ χριςθ και όποια άλλα πρόςκετα ςυνταξιοδοτικά κόςτθ. Φα κόςτθ προχπθρεςίασ
αναγνωρίηονται ςε ςτακερι βάςθ πάνω ςτθ μζςθ περίοδο ζωσ ότου τα οφζλθ του προγράμματοσ κατοχυρωκοφν. Ξθ αναγνωριςμζνα αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθμίεσ, ςτθν περίπτωςθ που κατά τθν αρχι τθσ χριςθσ
υπερβαίνουν το 10% των εκτιμϊμενων υποχρεϊςεων για παροχζσ, αναγνωρίηονται με βάςθ τθ μζκοδο του
περικωρίου (corridor approach) ιςόποςα ςτθ μζςθ υπολειπόμενθ περίοδο απαςχόλθςθσ των ενεργϊν υπαλλιλων και περιλαμβάνονται ςτο κακαρό κόςτοσ αποχϊρθςθσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ τθσ χριςθσ. Ρι
υποχρεϊςεισ για τισ ανωτζρω παροχζσ δεν προεξοφλοφνται. Υε ςχζςθ με τα πλθρϊματα των πλοίων, βάςει
τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ αναφζρεται ότι δεν ςωρεφουν δικαιϊματα επί αποηθμιϊςεων αποχϊρθςθσ
λόγω απόλυςθσ ι ςυνταξιοδότθςθσ και κατά ςυνζπεια οι οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν περιλαμβάνουν
ςχετικι πρόβλεψθ.
(xv)

Κρατικά αςφαλιςτικά προγράμματα

Φα πλθρϊματα των πλοίων είναι αςφαλιςμζνα ςτο ΟΑΦ ενϊ το διοικθτικό προςωπικό του Ρμίλου καλφπτεται, κυρίωσ, από τον κφριο κρατικό αςφαλιςτικό φορζα που αφορά ςτον ιδιωτικό τομζα (ΙΜΑ) που χο-
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ρθγεί ςυνταξιοδοτικζσ και ιατροφαρμακευτικζσ παροχζσ. Μάκε εργαηόμενοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνειςφζρει μζροσ του μθνιαίου μιςκοφ του ςτο ταμείο, ενϊ τμιμα τθσ ςυνολικισ ειςφοράσ καλφπτεται από
τον μιλο. Ματά τθ ςυνταξιοδότθςθ, το ςυνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεφκυνο για τθν καταβολι των ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν ςτουσ εργαηομζνουσ. Ματά ςυνζπεια, ο μιλοσ δεν ζχει καμία νομικι ι τεκμαρτι
υποχρζωςθ για τθν πλθρωμι μελλοντικϊν παροχϊν με βάςθ αυτό το πρόγραμμα.
(xvi)

Φόροσ ειςοδιματοσ (τρζχων και αναβαλλόμενοσ)

Υφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί φορολογίασ πλοίων (ν. 27/1975, άρκρο 2), τα κζρδθ από τθν
εκμετάλλευςθ πλοίων απαλλάςςονται του φόρου ειςοδιματοσ. Ξε βάςθ τον ίδιο νόμο τα πλοία υπό ελλθνικι ςθμαία υπόκεινται ςε ειδικό φόρο, βάςει των κόρων τθσ ολικισ χωρθτικότθτάσ τουσ. Ρ φόροσ αυτόσ κεωρείται φόροσ ειςοδιματοσ. Φα κζρδθ από τισ μθ ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ φορολογοφνται ςφμφωνα με τισ γενικζσ διατάξεισ περί φορολογίασ ειςοδιματοσ. Ρ ςυντελεςτισ φόρου για τθ χριςθ 2011
ανζρχεται ςε 20%. Αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ ζχουν υπολογιςκεί είτε επί διαφορϊν λογιςτικϊν
και φορολογικϊν βάςεων των κυγατρικϊν εταιρειϊν που λειτουργοφν ςτο κανονικό κακεςτϊσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ, είτε επί διαφορϊν λογιςτικϊν και φορολογικϊν βάςεων κονδυλίων των ναυτιλιακϊν εταιρειϊν του Ρμίλου οι οποίεσ (διαφορζσ) κατά τθν πραγματοποίθςθ ι τακτοποίθςι τουσ αναμζνεται να επιδράςουν ςτον προςδιοριςμό του φόρου ειςοδιματοσ. Ρ τρζχων και ο αναβαλλόμενοσ φόροσ υπολογίηονται βάςει των οικονομικϊν καταςτάςεων κάκε μιασ εκ των εταιρειϊν που περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ νόμουσ που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα ι άλλα
φορολογικά πλαίςια εντόσ των οποίων λειτουργοφν οι κυγατρικζσ εξωτερικοφ. Θ δαπάνθ για φόρο ειςοδιματοσ περιλαμβάνει τον τρζχοντα φόρο των πλοίων βάςει του ν. 27/1975, το φόρο ειςοδιματοσ των μθ
ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων που προκφπτει βάςει των κερδϊν τθσ κάκε εταιρείασ, τυχόν προβλζψεισ για
πρόςκετουσ φόρουσ και προςαυξιςεισ για ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ και διαφορζσ από αναβαλλόμενουσ φόρουσ ειςοδιματοσ βάςει των κεςμοκετθμζνων φορολογικϊν ςυντελεςτϊν. Ρ φόροσ ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με ςτοιχεία τα οποία ζχουν αναγνωριςκεί απ’ ευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια καταχωρείται
ςτθν κακαρι κζςθ και όχι ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.
(xvii) Λειτουργικζσ / χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ
Λειτουργικζσ: μιςκϊςεισ όπου ο εκμιςκωτισ διατθρεί όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ τθσ ιδιοκτθςίασ
του παγίου καταχωροφνται ωσ λειτουργικά μιςκϊματα. Ρι πλθρωμζσ των λειτουργικϊν μιςκωμάτων αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςε ςτακερι βάςθ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ.
Χρθματοδοτικζσ: μιςκϊςεισ που αφοροφν ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ για τισ οποίεσ ο μιλοσ διατθρεί
όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ των μιςκωμζνων παγίων. Ρι μιςκϊςεισ αυτζσ κεφαλαιοποιοφνται κατά
τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ τθσ εφλογθσ και τθσ παροφςασ αξίασ των ελάχιςτων
μιςκωμάτων και αποςβζνονται με βάςθ τθν ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ των παγίων.
(xviii) Κρατικζσ επιχορθγιςεισ
Ρι κρατικζσ επιχορθγιςεισ που αφοροφν ςτθν επιδότθςθ ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων,
αναγνωρίηονται ςτθν εφλογι τουσ αξία όταν υπάρχει θ βεβαιότθτα ότι θ επιχοριγθςθ κα ειςπραχκεί και
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ότι όλοι οι ςχετικοί όροι λιψθσ τθσ κα τθρθκοφν. Ρι επιχορθγιςεισ αυτζσ καταχωροφνται ςτισ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ωσ ζςοδα επόμενων χριςεων και μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε δόςεισ -βάςει
τθσ αναμενόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ των επιχορθγοφμενων παγίων- αφαιρετικά του κόςτουσ πωλθκζντων.
Ρι επιχορθγιςεισ που αφοροφν ςε δαπάνεσ καταχωροφνται με ςυςτθματικό τρόπο ςτα ζςοδα τθσ περιόδου ςτθν οποία απαιτείται να γίνει θ ςυςχζτιςι τουσ με τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ.
(xix) Ρροβλζψεισ και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ
Σροβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν ο μιλοσ ζχει παροφςεσ νομικζσ ι τεκμαιρόμενεσ υποχρεϊςεισ ωσ αποτζλεςμα προγενζςτερων γεγονότων, είναι πικανι θ εκκακάριςι τουσ μζςω εκροισ πόρων και τα ςχετικά
ποςά των υποχρεϊςεων μποροφν να εκτιμθκοφν αξιόπιςτα. Ρι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να απεικονίηουν τθν παροφςα αξία τθσ δαπάνθσ που
αναμζνεται να εκταμιευκεί για τθν τακτοποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ. Υχετικά με τισ προβλζψεισ που αναμζνεται να εκκακαριςτοφν μακροπρόκεςμα, οπότε θ επίδραςθ τθσ χρονικισ αξίασ του χριματοσ είναι ςθμαντικι, τα ςχετικά ποςά υπολογίηονται προεξοφλϊντασ τισ αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ με ζνα
ςυντελεςτι προ φόρων που αντικατοπτρίηει τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ για τθ χρονικι αξία του
χριματοσ και -όπου κρίνεται απαραίτθτο- τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται ςυγκεκριμζνα με τθν υποχρζωςθ. Ρι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά γνωςτοποιοφνται, εκτόσ αν θ πικανότθτα μιασ εκροισ πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ.
Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι οικονομικϊν ωφελειϊν είναι πικανι.
(xx)

Κζρδθ ανά μετοχι

Φα βαςικά κζρδθ ανά μετοχι (ΜΑΞ) υπολογίηονται διαιρϊντασ τα κακαρά κζρδθ ι ηθμιζσ (μετά τθν αφαίρεςθ των προνομιοφχων μεριςμάτων, αν υπάρχουν) με το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό των μετοχϊν που
είναι ςε κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια κάκε ζτουσ (εξαιρϊντασ το μζςο όρο των μετοχϊν που ζχουν αποκτθκεί ωσ ίδιεσ μετοχζσ). Φα κζρδθ ανά μετοχι επί των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων υπολογίηονται διαιρϊντασ τα κακαρά κζρδθ ι ηθμιζσ μετά τθν αφαίρεςθ των δικαιωμάτων μειοψθφίασ με το μζςο
ςτακμιςμζνο αρικμό των μετοχϊν.
(xxi)

Μερίςματα

Φα μερίςματα καταχωροφνται ωσ υποχρζωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ εκείνθσ όπου θ
Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων εγκρίνει τθ ςχετικι πρόταςθ διανομισ από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο.
(xxii) Ρλθροφορίεσ κατά τομζα δραςτθριότθτασ
Ρ μιλοσ παρουςιάηει τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με το ΔΣΧΑ 8 το οποίο προβλζπει μια διοικθτικι προςζγγιςθ για τισ πλθροφορίεσ που δίνονται κατά τομζα δραςτθριότθτασ. Θ ςχετικι πλθροφόρθςθ που παρζχεται είναι αυτι που χρθςιμοποιεί και εςωτερικά θ διοίκθςθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των λειτουργικϊν τομζων του Ρμίλου. Ξε τθν υιοκζτθςθ του νζου προτφπου δεν επθρεάςτθκε ουςιωδϊσ ο τρόποσ με τον οποίο αναγνωρίηονται οι λειτουργικοί τομείσ για ςκοποφσ πλθροφόρθςθσ. Θ μεταβολι αφορά ςτο διαχωριςμό των μθ ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων του Ρμίλου οι οποίεσ εμφανίηονται
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ςε διακριτι ςτιλθ (τομζα). Ρι ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ εξακολουκοφν να παρουςιάηονται ςε τομείσ
που προκφπτουν από τισ γραμμζσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφνται τα πλοία: γραμμζσ εςωτερικοφ (ακτοπλοΐα) και γραμμζσ εξωτερικοφ (κυρίωσ Αδριατικι).
(xxiii) Χρθματοοικονομικά προϊόντα
Ρι χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ και οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςτον ιςολογιςμό περιλαμβάνουν τα διακζςιμα, τισ απαιτιςεισ, τισ επενδφςεισ, τισ βραχυπρόκεςμεσ και τισ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Ρι λογιςτικζσ αρχζσ αναγνϊριςθσ και αποτίμθςθσ των ςτοιχείων αυτϊν αναφζρονται ςτισ αντίςτοιχεσ
λογιςτικζσ αρχζσ οι οποίεσ παρουςιάηονται ςε αυτι τθ ςθμείωςθ. Φα χρθματοοικονομικά προϊόντα παρουςιάηονται ωσ απαιτιςεισ, υποχρεϊςεισ ι ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ βάςει τθσ ουςίασ και του περιεχομζνου των ςχετικϊν ςυμβάςεων από τισ οποίεσ απορρζουν. λα τα παράγωγα που δεν καταχωροφνται
ωσ αντιςτακμιηόμενα μζςα κεωροφνται ότι αποκτικθκαν για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Αρχικά, τα παράγωγα
καταχωροφνται ςτον ιςολογιςμό ςτθν εφλογθ αξία τουσ (θ οποία ςυμπίπτει με το κόςτοσ ςυναλλαγισ) κατά τθν θμζρα ςφναψθσ του ςυμβολαίου των παραγϊγων και μεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ
αξία τουσ. Φα παράγωγα απεικονίηονται ωσ ςτοιχεία ενεργθτικοφ όταν θ εκτιμϊμενθ εφλογθ αξία τουσ είναι κετικι και ωσ υποχρζωςθ όταν είναι αρνθτικι. Ρι μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ των παραγϊγων καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ.
(xxiv) Λοιπζσ επενδφςεισ
Ρι επενδφςεισ, εκτόσ αυτϊν ςε κυγατρικζσ, ςυνδεδεμζνεσ και κοινοπραξίεσ, κατθγοριοποιοφνται ωσ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ, χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων και διακρατθκείςεσ ωσ τθ λιξθ. Γενικά, οι διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ και τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε
εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων χριςθσ αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία με τα προκφπτοντα κζρδθ ι ηθμίεσ να αναγνωρίηονται ωσ ξεχωριςτό ςτοιχείο των ιδίων κεφαλαίων για τισ επενδφςεισ διακζςιμεσ προσ
πϊλθςθ και τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων για τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εκφραςμζνα ςε εφλογθ
αξία μζςω αποτελεςμάτων. Ρι διακρατθκείςεσ μζχρι τθ λιξθ επενδφςεισ αποτιμϊνται ςτο κακαρό αναπόςβεςτο κόςτοσ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου και τα ςχετικά αποτελζςματα τθσ
προεξόφλθςθσ αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων μζςω τθσ διαδικαςίασ απόςβεςθσ ι κατά
τθν εκποίθςθ. Φόκοι, μερίςματα, κζρδθ και ηθμιζσ που προκφπτουν από τα χρθματοοικονομικά προϊόντα
που χαρακτθρίηονται ωσ απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ, λογιςτικοποιοφνται ωσ ζςοδα ι ζξοδα αντίςτοιχα. Φα
χρθματοοικονομικά προϊόντα ςυμψθφίηονται όταν ο μιλοσ, ςφμφωνα με το νόμο, ζχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίκεται να τα ςυμψθφίςει προκειμζνου να ανακτιςει το περιουςιακό ςτοιχείο και να διακανονίςει τθν υποχρζωςθ ταυτόχρονα.

4. Ρλθροφόρθςθ κατά τομζα
πωσ αναφζρεται προθγουμζνωσ (ςθμείωςθ 3 xxii) θ βαςικι δραςτθριότθτα του Ρμίλου είναι θ εκμετάλλευςθ πλοίων ςε γραμμζσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. Ρι κυριότερεσ πθγζσ εςόδων προζρχονται
από τουσ ναφλουσ επιβατϊν, Ι.Χ. και φορτθγϊν, κακϊσ και από τθν εμπορικι εκμετάλλευςθ (μπαρ, εςτια-
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τόρια, καταςτιματα και καηίνα) επί των πλοίων. Φα ζςοδα των μθ ναυτιλιακϊν εταιρειϊν του Ρμίλου που
ςυμμετζχουν ςτον ενοποιθμζνο κφκλο εργαςιϊν περιλαμβάνονται ςτισ «λοιπζσ δραςτθριότθτεσ». Υτουσ
πίνακεσ που ακολουκοφν παρατίκεται θ γεωγραφικι κατανομι τθσ δραςτθριότθτασ του Ρμίλου και τθσ
Εταιρείασ για τισ χριςεισ 2011 και 2010:
Ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ
Εςωτερικό
Εξωτερικό

01.01.11 - 31.12.11

Λοιπζσ
δραςτθρ/τεσ

Σφνολο

Ο Πμιλοσ
Ζςοδα από ναφλουσ
Ζςοδα πωλιςεων επί των πλοίων (on board)
Νοιπά
Σφνολο εςόδων

110.694
11.214
198
122.106

104.592
11.390
194
116.176

5.313
5.313

215.286
22.604
5.705
243.595

Κόςτοσ πωλθκζντων

105.111

98.517

3.254

206.882

16.995

17.659

2.059

36.713

368

43

-

411

4.204

5.703

-

9.907

153.253
-

195.473
-

-

348.726
91.854
440.580

Η Εταιρεία
Ζςοδα από ναφλουσ
Ζςοδα πωλιςεων επί των πλοίων (on board)
Νοιπά
Σφνολο

75.198
11.079
171
86.448

104.592
11.390
194
116.176

-

179.790
22.469
365
202.624

Κόςτοσ πωλθκζντων

72.148

98.517

-

170.665

Μικτά αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ

14.300

17.659

-

31.959

345

43

-

388

4.204

5.703

-

9.907

145.287
-

195.473
-

-

340.760
75.095
415.855

Μικτά αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ
Σροςκικεσ ςτθν αξία των πλοίων
Αποςβζςεισ πλοίων
Αναπόςβεςτο υπόλοιπο πλοίων
Ξθ κατανεμθκζν ενεργθτικό
Σφνολο Ενεργθτικοφ 31.12.11

Σροςκικεσ ςτθν αξία των πλοίων
Αποςβζςεισ πλοίων
Αναπόςβεςτο υπόλοιπο πλοίων
Ξθ κατανεμθκζν ενεργθτικό
Σφνολο Ενεργθτικοφ 31.12.11
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Ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ
Εςωτερικό
Εξωτερικό

01.01.10 - 31.12.10

Λοιπζσ
δραςτθρ/τεσ

Σφνολο

Ο Πμιλοσ
Ζςοδα από ναφλουσ
Ζςοδα πωλιςεων επί των πλοίων (on board)
Νοιπά
Σφνολο εςόδων

123.487
13.460
198
137.145

106.356
14.506
174
121.036

4.944
4.944

229.843
27.966
5.316
263.125

Κόςτοσ πωλθκζντων

126.014

111.758

2.997

240.769

11.131

9.278

1.947

22.356

240

302

-

542

4.749

7.777

-

12.526

Αναπόςβεςτο υπόλοιπο πλοίων
Ξθ κατανεμθκζν ενεργθτικό
Σφνολο Ενεργθτικοφ 31.12.10

129.076
-

238.447
-

-

367.523
111.543
479.066

Η Εταιρεία
Ζςοδα από ναφλουσ
Ζςοδα πωλιςεων επί των πλοίων (on board)
Νοιπά
Σφνολο

97.794
13.157
160
111.111

106.356
14.506
174
121.036

-

204.150
27.663
334
232.147

Κόςτοσ πωλθκζντων

105.390

111.758

-

217.148

5.721

9.278

-

14.999

231

302

-

533

4.749

7.777

-

12.526

121.133
-

238.446
-

-

359.579
89.700
449.279

Μικτά αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ
Σροςκικεσ ςτθν αξία των πλοίων
Αποςβζςεισ πλοίων

Μικτά αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ
Σροςκικεσ ςτθν αξία των πλοίων
Αποςβζςεισ πλοίων
Αναπόςβεςτο υπόλοιπο πλοίων
Ξθ κατανεμθκζν ενεργθτικό
Σφνολο Ενεργθτικοφ 31.12.10

Υτα ζςοδα από ναφλουσ εςωτερικοφ για τθ χριςθ 2011 περιλαμβάνονται ζςοδα από επιδοτιςεισ
γραμμϊν δθμόςιασ υπθρεςίασ ποςοφ € 5.652 χιλ. για τθν Εταιρεία και € 18.583 χιλ. για τον μιλο. Αντίςτοιχα, τθν περυςινι περίοδο τα ζςοδα επιδοτιςεων ιταν € 15.272 χιλ. για τθν Εταιρεία και € 22.421 χιλ.
για τον μιλο. Επίςθσ, ςτα ζςοδα ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων εξωτερικοφ για τθ χριςθ 2011 περιλαμβάνονται ζςοδα ζκτακτων ναυλϊςεων πλοίων του Ρμίλου τουσ μινεσ Φεβρουάριο και Ξάρτιο.
Ρι προςκικεσ, οι αποςβζςεισ και οι αναπόςβεςτεσ αξίεσ των πλοίων κατανεμικθκαν ςτισ γεωγρα-
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φικζσ δραςτθριότθτεσ ανάλογα με το χρόνο εκμετάλλευςθσ κάκε πλοίου ςτισ γραμμζσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. Ρποιαδιποτε περαιτζρω κατανομι κα ιταν αυκαίρετθ δεδομζνου ότι τα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ από τα οποία προκφπτουν τα ζςοδα και τα κόςτθ του Ρμίλου είναι κοινά και δεν
μποροφν να διαχωριςτοφν ςε τομείσ.

5. Κόςτοσ πωλθκζντων
Φο κόςτοσ πωλθκζντων που εμφανίηεται ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων 2011
και 2010 αναλφεται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
Μόςτοσ μιςκοδοςίασ κ.λπ. παροχζσ πλθρωμάτων
Μαφςιμα, λιπαντικά και αναλϊςεισ υλικϊν
Αςφάλιςτρα / ζξοδα λιμζνων / υδρολθψία
Επιςκευζσ & ςυντθριςεισ, ναυλϊςεισ και λοιπά λειτουργικά ζξοδα πλοίων
Αποςβζςεισ

Η Εταιρεία
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10

47.154
111.428
11.989

57.598
119.898
16.549

44.118
88.698
10.641

54.749
105.837
15.591

25.518
10.793
206.882

33.358
13.366
240.769

17.301
9.907
170.665

28.445
12.526
217.148

6. Ζξοδα διοίκθςθσ / διάκεςθσ
Φα ζξοδα διοίκθςθσ για τισ χριςεισ 2011 και 2010 αναλφονται παρακάτω:
Ο Πμιλοσ
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
Μόςτοσ μιςκοδοςίασ κ.λπ. ζξοδα προςωπικοφ
Νοιπά ζξοδα διοίκθςθσ
Αποςβζςεισ

7.195
3.726
277
11.198

7.157
5.232
322
12.711

Η Εταιρεία
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
6.728
3.152
250
10.130

6.766
4.292
293
11.351

Αντίςτοιχα, τα ζξοδα διάκεςθσ αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
Μόςτοσ μιςκοδοςίασ κ.λπ. ζξοδα προςωπικοφ
Σρομικειεσ πωλιςεων
Νοιπά ζξοδα διάκεςθσ
Αποςβζςεισ

6.126
13.228
3.048
127
22.529

6.304
14.913
3.304
137
24.658

Η Εταιρεία
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
5.841
10.977
2.439
81
19.338

5.978
13.590
2.824
89
22.481

Υτο «κόςτοσ μιςκοδοςίασ» διοίκθςθσ και διάκεςθσ περιλαμβάνεται πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία (βλ. ςχετικά ςθμείωςθ 22 «Σαροχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ»).
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7. Άλλα ζςοδα / ζξοδα
Φα άλλα ζςοδα που παρουςιάηονται ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
Σαροχι υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ, ενοίκια, προμικειεσ
και λοιπά πρόςκετα ζςοδα πωλιςεων
Νοιπζσ επιδοτιςεισ / επιχορθγιςεισ
Ζςοδα από claims και λοιπά

400
421
367
1.188

326
148
803
1.277

Η Εταιρεία
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10

1.299
369
428
2.096

759
145
746
1.650

Αντίςτοιχα, τα άλλα ζξοδα αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
Σροβλζψεισ (επιςφαλείσ απαιτιςεισ και λοιπζσ)
Νοιπά ζξοδα

2.043
872
2.915

10.615
756
11.371

Η Εταιρεία
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
1.628
737
2.365

10.275
530
10.805

Υχετικά με το ςχθματιςμό πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ για τθ χριςθ 2011 βλ. ςθμείωςθ 14
«Απαιτιςεισ από πελάτεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ».

8. Χρθματοοικονομικά αποτελζςματα
Φα χρθματοοικονομικά ζξοδα και ζςοδα αναλφονται, αντίςτοιχα, ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10

Η Εταιρεία
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10

Χρεωςτικοί τόκοι δανείων
Νοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα
Χρεωςτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ

16.747
865
56
17.668

13.442
719
12
14.173

16.430
799
52
17.281

13.106
666
6
13.778

Σιςτωτικοί τόκοι
Σιςτωτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ

23
12
35

153
8
161

13
6
19

146
4
150

Δεν υπιρξαν κόςτθ δανειςμοφ που να κεφαλαιοποιικθκαν μζςα ςτθ χριςθ.

9. Αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Υτα αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ του Ρμίλου και τθσ Ξθτρικισ για τισ χριςεισ
2011 και 2010 περιλαμβάνονται:
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Ο Πμιλοσ
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
Μζρδθ / (ηθμιζσ) πϊλθςθσ και αποτίμθςθσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ςτθν εφλογθ αξία
Ζςοδα από μερίςματα
Μζρδθ / (ηθμιζσ) από πϊλθςθ παγίων
Απομειϊςεισ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων

(169)
9
(249)
(6.345)
(6.754)

(527)
12
(1.724)
(2.239)

Η Εταιρεία
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10

(156)
9
(249)
(6.345)
(6.741)

(527)
868
(1.969)
(1.629)

Ματά τθν αποτίμθςθ των χρεογράφων (ειςθγμζνων ςτο Χ.Α. και μθ) του εμπορικοφ χαρτοφυλακίου
τθσ Εταιρείασ, βάςει τθσ τρζχουςασ αξίασ τουσ ςτισ 31.12.2011, προζκυψαν ηθμιζσ φψουσ € 156 χιλ. Υτθ
διάρκεια τθσ χριςθσ θ Ξθτρικι ειςζπραξε μερίςματα φψουσ € 9 χιλ. από λοιπζσ εταιρείεσ. Φθν προθγοφμενθ χριςθ 2010 είχε ειςπράξει € 735 χιλ. από τθν «ANEK LINES ITALIA», € 121 χιλ. από τθν «ΕΦΑΟΑΣ» και
€ 12 χιλ. από λοιπζσ εταιρείεσ.
Υτα επενδυτικά αποτελζςματα για τθ χριςθ 2011 περιλαμβάνεται ηθμιά ποςοφ € 249 χιλ. που
προζκυψε από πϊλθςθ πλοίου τθσ Ξθτρικισ. Επίςθσ, από τον ζλεγχο απομείωςθσ (impairment test) τθσ
αξίασ των πλοίων, που γίνεται ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ, προζκυψε ανάγκθ απομείωςθσ φψουσ € 6.345 χιλ.
για το 2011 (βλ. ςθμείωςθ 11 «Σάγια περιουςιακά ςτοιχεία»). Θ αντίςτοιχθ απομείωςθ των παγίων για τθν
προθγοφμενθ χριςθ ιταν € 1.724 χιλ., ενϊ είχε ςχθματιςτεί και πρόβλεψθ απομείωςθσ τθσ κυγατρικισ
«ΑΟΕΜ ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ» φψουσ € 245 χιλ.

10. Άλλεσ προβλζψεισ
Ρι «Άλλεσ προβλζψεισ» φψουσ € 47,5 εκατ. που επιβάρυναν τα αποτελζςματα τθσ προθγοφμενθσ
χριςθσ αφοροφςαν ςε κατάπτωςθ αρραβϊνα για τθν απόκτθςθ ςυμμετοχισ (βλ. ςθμείωςθ 10 τθσ Ετιςιασ
Ρικονομικισ Εκκεςθσ για τθ χριςθ 2010).

11. Ράγια περιουςιακά ςτοιχεία / Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία
Ρι πίνακεσ κίνθςθσ των ενςϊματων παγίων ςτοιχείων για τον μιλο και τθν Εταιρεία παρουςιάηονται παρακάτω:
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Ρλοία

Οικόπεδα
& κτίρια

Λοιπόσ
εξοπλιςμόσ

Ακινθτοπ.
υπό εκτζλ.

Σφνολο

Αξία κτιςθσ 01.01.10
Σροςκικεσ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Ξεταφορζσ
Απομειϊςεισ
Αξία κτιςθσ 31.12.10
Σροςκικεσ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Απομειϊςεισ
Ξεταφορζσ
Αξία κτιςθσ 31.12.11

553.241
542
(1.724)
552.059
411
(13.564)
(6.344)
532.562

14.358
112
(2)
127
14.595
2
14.597

11.352
688
(20)
290
12.310
97
(25)
257
12.639

1.360
282
(371)
1.271
763
(257)
1.777

580.311
1.624
(22)
46
(1.724)
580.235
1.273
(13.589)
(6.344)
561.575

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 01.01.10
Αποςβζςεισ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12.10
Αποςβζςεισ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12.11

172.010
12.526
184.536
9.907
(10.607)
183.836

1.338
208
1.546
219
1.765

6.462
996
(14)
7.444
1.001
(20)
8.425

-

179.810
13.730
(14)
193.526
11.127
(10.627)
194.026

Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.10
Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.11

367.523
348.727

13.049
12.832

4.866
4.214

1.271
1.777

386.708
367.549

Αξία κτιςθσ 01.01.10
Σροςκικεσ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Απομειϊςεισ
Αξία κτιςθσ 31.12.10
Σροςκικεσ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Απομειϊςεισ
Αξία κτιςθσ 31.12.11

533.995
533
(1.725)
532.803
389
(13.564)
(6.344)
513.284

9.058
15
9.073
1
9.074

2.922
75
2.997
55
3.052

1.209
30
1.239
534
1.773

547.184
653
(1.725)
546.112
979
(13.564)
(6.344)
527.183

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 01.01.10
Αποςβζςεισ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12.10
Αποςβζςεισ χριςθσ
Ξειϊςεισ χριςθσ
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12.11

160.698
12.526
173.224
9.907
(10.607)
172.524

1.105
143
1.248
147
1.395

2.577
155
2.732
125
2.857

-

164.380
12.824
177.204
10.179
(10.607)
176.776

Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.10
Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.11

359.579
340.760

7.825
7.679

265
195

1.239
1.773

368.908
350.407

Ο Πμιλοσ

Η Εταιρεία

Ρι τελευταίεσ εκτιμιςεισ τθσ αξίασ των οικοπζδων και κτιρίων των εταιρειϊν του Ρμίλου λιφκθκαν από ανεξάρτθτο εμπειρογνϊμονα κατά τθν ετοιμαςία των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ
2008 (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιικθκαν και τισ αναπροςαρμογζσ
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βλ. «Ετιςια Ρικονομικι Εκκεςθ χριςθσ 2008»). Δεν υπιρξαν ενδείξεισ ουςιϊδουσ μεταβολισ τθσ αξίασ
θ

των ακινιτων κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2011.
Ρι «μειϊςεισ χριςθσ» αξίασ κτιςθσ και αποςβζςεων αφοροφν ςτθν πϊλθςθ του πλοίου «ΝΙΥΥΡΥ» που ολοκλθρϊκθκε εντόσ του δεφτερου τριμινου του 2011. Φο τίμθμα τθσ πϊλθςθσ, το οποίο χρθςιμοποιικθκε ςε μείωςθ του τραπεηικοφ δανειςμοφ, ανιλκε ςε € 3,5 εκατ. περίπου και το αποτζλεςμα από
τθν πϊλθςθ διαμορφϊκθκε ςε ηθμιά € 249 χιλ. και περιλαμβάνεται ςτα «αποτελζςματα από επενδυτικζσ
δραςτθριότθτεσ». Υχετικά με τισ «απομειϊςεισ» πλοίων βλ. παρακάτω: παράγραφοσ «Εφλογεσ αξίεσ πλοίων - ‘Ζλεγχοσ απομείωςθσ».
Φο υπόλοιπο των «ακινθτοποιιςεων υπό εκτζλεςθ» ςτισ 31.12.2011 αφορά ςτο κόςτοσ διαμόρφωςθσ γραφείων μιςκωμζνου κτιρίου τθσ Εταιρείασ.

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Υτισ «Επενδφςεισ ςε ακίνθτα» περιλαμβάνονται ιδιόκτθτα γραφεία τθσ Ξθτρικισ τα οποία είναι εκμιςκωμζνα, κακϊσ και θ αξία οικοπζδων τθσ κυγατρικισ «ΕΦΑΟΑΣ» τα οποία βρίςκονται εκτόσ παραγωγικοφ κυκλϊματοσ και κατζχονται με ςκοπό τθν κεφαλαιακι ενίςχυςθ τθσ εταιρείασ. Φα ζςοδα από τθν εκμίςκωςθ των γραφείων τθσ Ξθτρικισ για τθ χριςθ 2011 ανιλκαν ςε € 36 χιλ., ενϊ δεν πραγματοποιικθκαν
ςχετικά ζξοδα εκτόσ από αποςβζςεισ. Θ κίνθςθ των «επενδφςεων ςε ακίνθτα» του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα:

Αξία κτιςθσ 01.01.10
Σροςκικεσ / (μειϊςεισ) χριςθσ
Ξεταφορζσ
Αξία κτιςθσ 31.12.10
Σροςκικεσ / (μειϊςεισ) χριςθσ
Αξία κτιςθσ 31.12.11
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 01.01.10
Αποςβζςεισ χριςθσ
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12.10
Αποςβζςεισ χριςθσ
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12.11
Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.10
Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.11

Ο Πμιλοσ

Η Εταιρεία

2.081
(45)
2.036
2.036

961
961
961

229
6
235
5
240

229
6
235
5
240

1.802
1.796

726
721

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Φο ςφνολο των άυλων παγίων ςτοιχείων αφορά ςε λογιςμικά προγράμματα Θ/Χ του Ρμίλου θ κίνθςθ των οποίων για τισ χριςεισ 2011 και 2010 είχε ωσ εξισ:
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2011

2010

Αξία κτιςθσ 01.01
Σροςκικεσ χριςθσ
Αξία κτιςθσ 31.12

1.997
18
2.015

1.951
46
1.997

Υωρευμζνεσ αποςβζςεισ 01.01
Αποςβζςεισ χριςθσ
Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12

1.877
65
1.942

1.788
89
1.877

73

120

Αναπόςβεςτθ αξία 31.12

Δεν ςυνζτρεξε λόγοσ απομείωςθσ τθσ αξίασ των άυλων παγίων ςτοιχείων.

Εφλογεσ αξίεσ πλοίων - Ελεγχοσ απομείωςθσ
πωσ αναφζρεται ςτθ ςθμείωςθ 3 vii ο μιλοσ προβαίνει ςε αποτιμιςεισ τθσ αξίασ των πλοίων κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ λαμβάνοντασ εκτιμιςεισ ανεξάρτθτων οίκων εμπειρογνωμόνων ϊςτε
να προςδιοριςτοφν οι τρζχουςεσ αξίεσ τουσ. Ξε βάςθ τισ ςχετικζσ αποτιμιςεισ ςτισ 31.12.2011 οι τρζχουςεσ αξίεσ των πλοίων του Ρμίλου ανζρχονταν ςυνολικά ςε € 362,5 εκατ., ενϊ οι λογιςτικζσ αξίεσ προ απομειϊςεων ανζρχονταν ςε € 355,0 εκατ. Για τα πλοία των οποίων θ κακαρι λογιςτικι αξία ςτο τζλοσ τθσ
χριςθσ 2011 υπολειπόταν τθσ τρζχουςασ -και εφαρμόηοντασ τα οριηόμενα ςτο Δ.Ν.Σ. 36- διενεργικθκε
απομείωςθ κατά € 6,3 εκατ. Φο εν λόγω ποςό επιβάρυνε τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ και περιλαμβάνεται
ςτα «Αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ».

Επιχορθγιςεισ παγίων
θ

Φο αναπόςβεςτο υπόλοιπο των επιχορθγιςεων παγίων τθσ Εταιρείασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 ανζρχεται ςε € 403 χιλ. (€ 1.458 χιλ. για τον μιλο) εκ των οποίων τα € 373 χιλ. (€ 1.311 χιλ. για τον μιλο)
εμφανίηονται ςτισ «μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ» και τα € 30 χιλ. (€ 147 χιλ. για τον μιλο) περιλαμβάνονται ςτισ «λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ». Θ κίνθςθ των επιχορθγιςεων παγίων κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2011 είχε ωσ εξισ:

Αρχικό υπόλοιπο (μακροπρόκεςμεσ & βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ)
Εγκρικείςεσ επιχορθγιςεισ
Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων
Αναπόςβεςτο υπόλοιπο επιχορθγιςεων
Ξεταφορά ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Επιχορθγιςεισ παγίων ωσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Ο Πμιλοσ

Η Εταιρεία

752
853
(147)
1.458
(147)
1.311

433
(30)
403
(30)
373

Υφιςτάμενα εμπράγματα βάρθ
Επί των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ρμίλου υφίςτανται τα ακόλουκα βάρθ:
α) α’ προτιμϊμενεσ ναυτικζσ υποκικεσ επί των πλοίων € 365,9 εκατ.,
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β) β’ προτιμϊμενεσ ναυτικζσ υποκικεσ επί των πλοίων € 256,9 εκατ. και
γ) προςθμειϊςεισ επί των ακινιτων ποςοφ € 12,6 εκατ. και ενζχυρα επί των μθχανθμάτων (των κυγατρικϊν «ΕΦΑΟΑΣ» και «ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ») ποςοφ € 2,5 εκατ.
Φα ανωτζρω βάρθ υφίςτανται ςε αςφάλεια δανειακϊν υποχρεϊςεων το ςυνολικό φψοσ των οποίων
κατά τθν 31.12.2011 ανζρχεται ςε € 251,7 εκατ.

Αποςβζςεισ παγίων
Ρι αποςβζςεισ που λογίςκθκαν ωσ δαπάνεσ ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν επιμεριςτεί ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
Μόςτοσ πωλθκζντων
Ζξοδα διοίκθςθσ
Ζξοδα διάκεςθσ

10.793
277
127
11.197

13.366
322
137
13.825

Η Εταιρεία
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
9.907
250
81
10.238

12.526
293
89
12.908

12. Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ & ςυγγενείσ
Θυγατρικζσ
Ρι ςυμμετοχζσ τθσ Ξθτρικισ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ και τα αντίςτοιχα ποςοςτά ςυμμετοχισ αναφζρονται ςτθ ςθμείωςθ 1. Ρι αξίεσ των ςυμμετοχϊν ςτισ κυγατρικζσ που παρουςιάηονται ςτισ ςυνθμμζνεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ζχουν ωσ εξισ:
Εταιρεία
ΝΑΟΕ
ΕΦΑΟΑΣ Α.Ε.
ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΟΕΜ ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ Α.Ε.
ΦΙ.ΥΙ. ΥΕΛΝΙΟΓΜ Ο.Ε.
ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ Ο.Ε.

31.12.11

31.12.10

2.556
2.227
248
52
5
10
5.098

2.556
2.227
248
52
5
10
5.098

Ματά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2011 δεν ςθμειϊκθκε καμία μεταβολι ςτα ποςοςτά ςυμμετοχισ τθσ
ΑΟΕΜ ςτισ κυγατρικζσ τθσ. Επίςθσ, δεν ςυνζτρεξε λόγοσ απομείωςθσ τθσ αξίασ των ςυμμετοχϊν ςε κυγατρικζσ ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Ξθτρικισ. Υτθ ςυγκρίςιμθ χριςθ 2010 είχε ςχθματιςτεί
πρόβλεψθ απομείωςθσ ποςοφ € 245 χιλ. που αφοροφςε ςτθ ςυμμετοχι ςτθν «ΑΟΕΜ ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ» και
περιλαμβάνεται ςτα «Αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ» τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ.
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Συγγενείσ
Θ αξία τθσ ςυμμετοχισ ςτθ ςυγγενι «ΑΟΕΜ LINES ITALIA S.r.l.» ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτισ 31.12.2011 ανζρχεται ςε € 1.319 χιλ. και είναι προςαυξθμζνθ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ
χριςθ με το μζροσ των κερδϊν τθσ χριςθσ που αντιςτοιχοφν ςτον μιλο. Φα βαςικά μεγζκθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ ςυγγενοφσ «ΑΟΕΜ LINES ITALIA S.r.l.» για τθ χριςθ 2011 ζχουν ωσ εξισ:
Υφνολο ενεργθτικοφ
μείον: Υφνολο υποχρεϊςεων
Υφνολο ιδίων κεφαλαίων

4.740
2.049
2.691

Υφνολο κφκλου εργαςιϊν
Μζρδθ χριςθσ προ φόρων
Μζρδθ χριςθσ μετά φόρων

6.072
778
488

Θ «ΑΟΕΜ LINES ITALIA S.r.l.» δεν προζβθ ςε διανομι μερίςματοσ μζςα ςτθ χριςθ 2011. Φα «κζρδθ
από ςυγγενείσ» ςτθν ενοποιθμζνθ κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων για τθ χριςθ 2011, ποςοφ € 240 χιλ.,
αντιπροςωπεφουν τθ ςυμμετοχι του Ρμίλου ςτα κακαρά αποτελζςματα τθσ ςυγγενοφσ. Φο αντίςτοιχο
ποςό για τθν προθγοφμενθ χριςθ 2010 ανερχόταν ςε € 572 χιλ..

13. Αποκζματα
Φα αποκζματα ςτισ 31.12.2011 και 31.12.2010 αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.11
31.12.10
Μαφςιμα και λιπαντικά
Εμπορεφματα, προϊόντα, α’ και βοθκθτικζσ
φλεσ, υλικά και είδθ ςυςκευαςίασ
Ανταλλακτικά

Η Εταιρεία
31.12.11
31.12.10

2.956

3.081

2.606

2.408

1.712
3.201
7.869

2.249
4.003
9.333

1.068
3.039
6.713

1.675
3.848
7.931

Επί των αποκεμάτων του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ δεν υφίςτανται βάρθ και δεν ςυνζτρεξε περίπτωςθ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ.

14. Απαιτιςεισ από πελάτεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ
Υτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ περιλαμβάνονται τα κάτωκι:

Σελάτεσ (ανοιχτά υπόλοιπα)
Επιταγζσ και γραμμάτια
Ξείον: πρόβλεψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων

Ο Πμιλοσ
31.12.11
31.12.10

Η Εταιρεία
31.12.11
31.12.10

33.563
42.748
76.311
(20.699)
55.612

29.089
39.601
68.690
(19.886)
48.804

36.763
50.567
87.330
(18.783)
68.547

28.893
48.852
77.745
(18.313)
59.432

Ματά τον ζλεγχο απομείωςθσ των εμπορικϊν απαιτιςεων ςτισ 31.12.2011 προζκυψε ανάγκθ για επιπλζον πρόβλεψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων ποςοφ € 1.573 χιλ. για τθν Εταιρεία και € 1.955 χιλ. για τον
μιλο. Υθμειϊνεται ότι ςτο τζλοσ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ, λόγω των ακραίων ςυνκθκϊν που είχαν δια-
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μορφωκεί ςτθν αγορά και ςτο ευρφτερο μακροοικονομικό περιβάλλον, θ διοίκθςθ του Ρμίλου είχε αποφαςίςει το ςχθματιςμό πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ποςοφ € 10.275 χιλ. για τθν Εταιρεία και €
10.577 χιλ. για τον μιλο. Ζτςι, οι ςωρευμζνεσ προβλζψεισ ςτισ 31.12.2011 κρίνονται επαρκείσ για να καλφψουν τισ απϊλειεσ κατά τθ ρευςτοποίθςθ των ειςπρακτζων λογαριαςμϊν. Θ κίνθςθ του λογαριαςμοφ
των προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ για τθ χριςθ 2011 ζχει ωσ εξισ:

Αρχικό υπόλοιπο
Σρόςκετθ πρόβλεψθ
Χρθςιμοποίθςθ πρόβλεψθσ

Ο Πμιλοσ

Η Εταιρεία

18.783
1.955
(39)
20.699

18.313
1.573
19.886

Θ πιςτωτικι πολιτικι του Ρμίλου όςον αφορά ςτισ εμπορικζσ απαιτιςεισ κυμαίνεται, κατά περίπτωςθ, από 1 ζωσ 3 μινεσ αλλά λόγω των δυςμενϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν που ζχουν επθρεάςει τθν
αγορά, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ζχει επεκτακεί μζχρι και τουσ 6 μινεσ (όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των
απαιτιςεων από το ελλθνικό δθμόςιο για τισ επιδοτιςεισ των γραμμϊν δθμόςιασ υπθρεςίασ). Θ χρονικι
ενθλικίωςθ των απαιτιςεων από πελάτεσ ζχει ωσ εξισ:

Σλιρωσ εξυπθρετοφμενεσ απαιτιςεισ
ε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνεσ
< 90 θμζρεσ
90 – 180 θμζρεσ
> 180 θμζρεσ
Απομειωμζνεσ απαιτιςεισ

Ο Πμιλοσ

Η Εταιρεία

42.602

36.702

4.284
3.476
5.250
55.612
20.699
76.311

3.943
3.384
4.775
48.804
19.886
68.690

Ρι λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ ςτισ 31.12.2011 και 31.12.2010 αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.11
31.12.10
Χρεϊςτεσ διάφοροι
Νοιπζσ απαιτιςεισ από το δθμόςιο
Σροκαταβολζσ ςε προμθκευτζσ
Ζςοδα ειςπρακτζα & προπλθρωκ. ζξοδα

1.113
201
379
232
1.925

Η Εταιρεία
31.12.11
31.12.10

1.820
491
2.542
2.402
7.255

1.007
5
340
138
1.490

1.720
1
438
2.270
4.429

λεσ οι παραπάνω απαιτιςεισ είναι βραχυπρόκεςμεσ και, ωσ εκ τοφτου, δεν απαιτείται προεξόφλθςθ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.

15. Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων
Φα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων που παρουςιάηονται ςτισ
ςυνθμμζνεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ωσ εξισ:

72

 Σοςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά 

θμειϊςεισ επί των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2011
ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ

Ο Πμιλοσ
31.12.11
31.12.10
Ξετοχζσ εταιρειϊν ειςθγμζνων ςτο Χ.Α.
Νοιπζσ επενδφςεισ

78
789
867

Η Εταιρεία
31.12.11
31.12.10

256
515
771

78
764
842

256
487
743

Υτισ «λοιπζσ επενδφςεισ» περιλαμβάνονται, κυρίωσ, μερίδια ςε ςυνεταιριςτικζσ τράπεηεσ. Υχετικά
με τθν αποτίμθςθ των «χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων» βλ.
ςθμείωςθ 9 «Αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ».

16. Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Θ ανάλυςθ των ταμειακϊν διακεςίμων ζχει ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.11
31.12.10
Διακζςιμα ςτο ταμείο
Φραπεηικζσ κατακζςεισ (όψεωσ και προκεςμίασ)

Η Εταιρεία
31.12.11
31.12.10

393

520

376

493

2.967
3.360

2.781
3.301

1.198
1.574

1.276
1.769

λα τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα του Ρμίλου είναι ςε ευρϊ.

17. Μετοχικό κεφάλαιο / Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο
Μετοχικό κεφάλαιο
Φο Ξάιο του 2011 ολοκλθρϊκθκε θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Ξθτρικισ που είχε αποφαςιςτεί ςτισ 19 Δεκεμβρίου 2010 από τθν εξ αναβολισ Β’ Επαναλθπτικι Ζκτακτθ Γενικι Υυνζλευςθ των
μετόχων και τθν εξ αναβολισ Β’ Επαναλθπτικι Ιδιαίτερθ Υυνζλευςθ των μετόχων που κατείχαν προνομιοφχεσ μετοχζσ ζκδοςθσ 1990 και 1996. Ρι παραπάνω ζκτακτεσ Γενικζσ Υυνελεφςεισ αποφάςιςαν τθν αφξθςθ
του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ ζωσ του ποςοφ των € 25.202.998,50 με καταβολι μετρθτϊν και
τθν ζκδοςθ ζωσ 84.009.995 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ
κάκε μία και δικαίωμα προτίμθςθσ υπζρ των παλαιϊν μετόχων τθσ Εταιρείασ ςε αναλογία 5 νζεσ κοινζσ
ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ ανά 8 παλαιζσ κοινζσ ι προνομιοφχεσ μετοχζσ.
Υτισ 26 Απριλίου 2011 το Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ πιςτοποίθςε τθ μερικι αφξθςθ του
μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ € 16.271.669,70 που αντιςτοιχεί ςε 54.238.899 νζεσ κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ κάκε μία και ςτισ 11 Ξαΐου 2011 ξεκίνθςε θ διαπραγμάτευςθ των νζων μετοχϊν ςτο
Χρθματιςτιριο Ακθνϊν.
Ξετά τθν αφξθςθ κεφαλαίου, το ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςτο ποςό
των € 56.596.467,60 διαιροφμενο ςε 188.654.892 κοινζσ και προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετο-
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χζσ.
Ρι προνομιοφχεσ μετοχζσ απολαμβάνουν μόνο τα εκ του νόμου οριηόμενα προνόμια, δθλαδι τθσ
προνομιακισ απόλθψθσ πρϊτου μερίςματοσ και τθσ προνομιακισ ςυμμετοχισ ςτο προϊόν τθσ εκκακάριςθσ.
Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο
Θ αφξθςθ κεφαλαίου που ολοκλθρϊκθκε εντόσ του 2011 ζγινε ςτθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ (€
0,30) και, ωσ εκ τοφτου, δεν προζκυψε διαφορά υπζρ το άρτιο. Φα ζξοδα τθσ εν λόγω αφξθςθσ ανιλκαν ςε
€ 335 χιλ. και καταχωρικθκαν αφαιρετικά του ςυγκεκριμζνου λογαριαςμοφ.

18. Αποκεματικά
θ

Φα αποκεματικά κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2010 αναλφονται ωσ εξισ:

Φακτικό αποκεματικό
Αποκεματικά καταςτατικοφ
Αποκεματικά αναπροςαρμογισ ακινιτων
Νοιπά αποκεματικά

Ο Πμιλοσ
31.12.11
31.12.10

Η Εταιρεία
31.12.11
31.12.10

14.252
12.642
2.183
127.326
156.403

14.153
12.417
970
127.328
154.868

14.248
12.642
2.183
127.325
156.398

14.153
12.417
970
127.328
154.868

Τακτικό αποκεματικό
Υφμφωνα με τθν ελλθνικι εμπορικι νομοκεςία, οι εταιρείεσ υποχρεοφνται να παρακρατοφν από τα κζρδθ
κάκε χριςθσ ποςοςτό 5% και να ςχθματίηουν τακτικό αποκεματικό ζωσ ότου αυτό να φτάςει το ζνα τρίτο
του καταβλθμζνου μετοχικοφ τουσ κεφαλαίου. Υφμφωνα με το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ το παραπάνω
ποςοςτό ανζρχεται ςε 10%. Θ διανομι του τακτικοφ αποκεματικοφ απαγορεφεται.
Αποκεματικά καταςτατικοφ
Αφοροφν ςε προαιρετικό ςχθματιςμό επιπλζον αποκεματικοφ από τα κακαρά κζρδθ κάκε χριςθσ ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ.
Αποκεματικά αναπροςαρμογισ ακινιτων (κακαρά από το ςχετικό αναβαλλόμενο φόρο)
Σρόκειται για αποκεματικά επανεκτίμθςθσ των οικοπζδων ςτθν εφλογθ αξία τουσ όπωσ αυτι προςδιορίηεται από ανεξάρτθτο εκτιμθτι. Θ τελευταία αναπροςαρμογι ζγινε ςτισ 31.12.2008.
Λοιπά αποκεματικά
Υτα λοιπά αποκεματικά περιλαμβάνονται:
-

Αποκεματικά από απαλλαςςόμενα τθσ φορολογίασ ζςοδα και αποκεματικά φορολογθκζντα κατ’ ειδικό
τρόπο ποςοφ € 6,3 εκατ. Φα αποκεματικά αυτά υπόκεινται ςε φορολόγθςθ ςε περίπτωςθ διανομισ
τουσ, αλλά ςτθν παροφςα φάςθ θ Εταιρεία δεν προτίκεται να διανείμει τα ςυγκεκριμζνα αποκεματικά
και, ωσ εκ τοφτου, δεν λογιςτικοποιικθκαν οι ςχετικοί αναβαλλόμενοι φόροι.

-

Ειδικό αποκεματικό βάςει των διατάξεων τθσ παρ. 4α του άρκρου 4 του κ.ν. 2190/20, φψουσ € 121,0
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εκατ. λόγω μείωςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ το οποίο επιτρζπεται μόνο να κεφαλαιοποιθκεί ι να ςυμψθφιςκεί για απόςβεςθ ηθμιϊν τθσ Εταιρείασ.

19. Αποτελζςματα εισ νζο
Θ κίνθςθ του λογαριαςμοφ «αποτελεςμάτων εισ νζο» για τον μιλο και τθν Εταιρεία κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2011 είχε ωσ εξισ:

Αρχικό υπόλοιπο
Υχθματιςμόσ τακτικοφ αποκεματικοφ
Μακαρά αποτελζςματα χριςθσ 2011
Υπόλοιπο εισ νζο τζλουσ χριςθσ

Ο Πμιλοσ

Η Εταιρεία

(90.782)
(5)
(22.901)
(113.688)

(92.796)
(21.911)
(114.707)

20. Μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ
Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ
Ρι μακροπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ του Ρμίλου ςτισ 31.12.2011 ανζρχονται ςε € 229.077
χιλ. εκ των οποίων τα € 227.710 χιλ. αφοροφν ςτθν Εταιρεία. Υτθ χριςθ 2008, ςυνάφκθκαν κοινοπρακτικά
δάνεια ςυνολικοφ φψουσ € 245 εκατ., με ςυναςπιςμό τραπεηϊν, κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor πλζον
θ

περικωρίου) και διάρκειασ 8 ετϊν (με τελικι θμερομθνία αποπλθρωμισ τθν 31 Ξαρτίου 2016). Εντόσ τθσ
χριςθσ 2011 ςυμφωνικθκε με τισ πιςτϊτριεσ τράπεηεσ θ τροποποίθςθ των όρων αποπλθρωμισ των δανείων με μεταφορά πλθρωτζων δόςεων ςε μεταγενζςτερο χρόνο. Επίςθσ, ςτθ χριςθ 2010 ςυνάφκθκε τριετζσ δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου φψουσ € 40 εκατ.
Ρι θμερομθνίεσ λιξθσ (εξζλιξθ πλθρωμϊν) των μακροπρόκεςμων δανείων τθσ Εταιρείασ κατά τθν
θ

31 Δεκεμβρίου 2011 ζχουν ωσ εξισ:
ποςά ςε χιλ. €
Εντόσ του επόμενου ζτουσ
Ξεταξφ 1 και 5 ετϊν
Άνω των 5 ετϊν

15.000
228.560
-

Για τα ανωτζρω κοινοπρακτικά δάνεια ζχουν παραςχεκεί εμπράγματεσ εγγυιςεισ (ναυτικζσ υποκικεσ επί των πλοίων, εκχϊρθςθ προϊόντοσ αςφαλιςτικισ αποηθμίωςθσ) υπζρ των δανειςτριϊν τραπεηϊν
(βλ. ςθμείωςθ 11 «Σάγια περιουςιακά ςτοιχεία»).
Υφμφωνα με τουσ όρουσ των ςυμβάςεων θ Εταιρεία ζχει τθ δυνατότθτα πρόωρθσ αποπλθρωμισ
των δανείων αυτϊν χωρίσ καμία επιβάρυνςθ. Υτισ δανειακζσ ςυμβάςεισ προβλζπονται περιπτϊςεισ καταγγελίασ οι οποίεσ, μεταξφ άλλων, περιλαμβάνουν μθ εμπρόκεςμθ καταβολι πλθρωμϊν, μθ ςυμμόρφωςθ
με τισ γενικζσ και οικονομικζσ διαςφαλίςεισ που ζχουν παραςχεκεί, κακϊσ και παροχι πλθροφοριϊν. Επίςθσ, ςτισ ςυμβάςεισ περιζχονται οικονομικζσ ριτρεσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν προχποκζςεισ διατιρθςθσ
ελάχιςτθσ αναλογίασ του δανειςμοφ προσ τισ εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ. Επιπλζον, θ Εταιρεία ζχει παρά-
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ςχει ςυγκεκριμζνεσ εξαςφαλίςεισ αναφορικά με τθ ςυμμόρφωςι τθσ με νόμουσ και κανονιςμοφσ, τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, με περιβαλλοντικά ηθτιματα και με το κακεςτϊσ
αςφαλιςτικισ κάλυψθσ.
Φα υπόλοιπα των ανωτζρω δανείων που εμφανίηονται ςτουσ ςυνθμμζνουσ ιςολογιςμοφσ αποτιμικθκαν ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου και δεν διαφζρουν ουςιωδϊσ
από τθν εφλογθ αξία τουσ. Φο μζςο πραγματικό κόςτοσ μακροπρόκεςμου δανειςμοφ τθσ Εταιρείασ για τθ
χριςθ 2011 ανιλκε ςε 5,73%.
Φο ςφνολο των τόκων των μακροπρόκεςμων δανείων τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ 2011 και 2010
ανιλκε ςε € 14.021 χιλ. και € 10.181 χιλ., αντίςτοιχα.

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ
Θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει ςυμβάςεισ ανοικτϊν αλλθλόχρεων λογαριαςμϊν ςε ευρϊ κυμαινόμενου
επιτοκίου (Euribor πλζον περικωρίου) οι οποίοι ζχουν χορθγθκεί από τισ τράπεηεσ, κυρίωσ, με εκχϊρθςθ
επιταγϊν ειςπρακτζων ςε εγγφθςθ των ανωτζρω χορθγιςεων. Φο ςφνολο των βραχυπρόκεςμων τραπεηικϊν υποχρεϊςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροπρόκεςμων δόςεων πλθρωτζων ςτθν επόμενθ χριςθ) του Ρμίλου ςτισ 31.12.2011 ανζρχεται ςε € 34.519 χιλ. ζναντι € 68.490 χιλ. ςτισ 31.12.2010, ενϊ για τθν
Εταιρεία ςε € 33.161 χιλ. ζναντι € 65.998 τθν προθγοφμενθ χριςθ.
Φο ςυνολικό ποςό των τόκων επί των ανωτζρω δανείων τθσ Ξθτρικισ για τισ χριςεισ 2011 και 2010
ανιλκε ςε € 2.409 χιλ. και € 2.925 χιλ., αντίςτοιχα.

21. Αναβαλλόμενοι φόροι και φόροσ ειςοδιματοσ
Θ Ξθτρικι Εταιρεία και οι κυγατρικζσ τθσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ ναυτιλία δεν υπόκεινται ςε
φορολογία ειςοδιματοσ για τα κζρδθ που προκφπτουν από τθν εκμετάλλευςθ των πλοίων τουσ. Ωσ φόροσ
ειςοδιματοσ κεωρείται αυτόσ του ν. 27/1975 (φόροσ βάςει των κόρων ολικισ χωρθτικότθτασ των πλοίων).
Ρι ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ τθσ Ξθτρικισ και των ενοποιοφμενων κυγατρικϊν εταιρειϊν παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί:
Εταιρεία

Ανζλεγκτεσ χριςεισ

ΑΟΕΜ
ΝΑΟΕ
ΕΦΑΟΑΣ Α.Ε.
ΝΕΧΜΑ ΡΤΘ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΟΕΜ ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ Α.Ε.
ΦΙ.ΥΙ. ΥΕΛΝΙΟΓΜ Ο.Ε.
ΑΙΓΑΙΡΟ ΣΕΝΑΓΡΥ Ο.Ε.

2008 – 2011
1994 – 2011
2009 – 2011
2010 – 2011
2008 – 2011
2008 – 2011
2011

Υθμειϊνεται ότι για τθ χριςθ 2011 οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ του Ρμίλου ζχουν υπαχκεί ςτο φορολογικό ζλεγχο των ορκωτϊν ελεγκτϊν - λογιςτϊν που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 82, παρ. 5
του ν. 2238/1994. Ρι ζλεγχοι αυτοί βρίςκονται ςε εξζλιξθ και τα ςχετικά φορολογικά πιςτοποιθτικά προ-
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βλζπεται να χορθγθκοφν μετά τθ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων 2011. Ωςτόςο, δεν αναμζνεται να προκφψουν ςθμαντικζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ.
Για τισ ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ, οι εταιρείεσ του Ρμίλου ζχουν ςχθματίςει προβλζψεισ για
πρόςκετουσ φόρουσ που ενδζχεται να προκφψουν κατά το μελλοντικό φορολογικό κλείςιμο των ανζλεγκτων χριςεων. Ρι ςωρευμζνεσ προβλζψεισ ανζρχονται ςε € 25 χιλ. για τθν Εταιρεία και ςε € 177 χιλ. για
τον μιλο. Ρ φόροσ ειςοδιματοσ που εμφανίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων για τισ χριςεισ 2011
και 2010 για τθν Εταιρεία και τον μιλο αναλφεται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.11
31.12.10
Φόροσ ειςοδ. επί των φορολογθτζων αποτελεςμάτων
Φόροσ ν. 27/1975 επί κ.ο.χ. πλοίων
Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου & προβλζψεισ
Αναβαλλόμενοι φόροι προςωρινϊν διαφορϊν
Ζκτακτθ ειςφορά ν. 3845/2010

34
136
35
(66)
139

111
136
110
195
34
586

Η Εταιρεία
31.12.11
31.12.10
130
130

131
131

Αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ ζχουν λογιςκεί επί των διαφορϊν λογιςτικϊν και φορολογικϊν
βάςεων περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων των κυγατρικϊν που εμπίπτουν ςτο κανονικό κακεςτϊσ φορολογίασ ειςοδιματοσ κακϊσ και επί διαφορϊν λογιςτικϊν και φορολογικϊν βάςεων περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων τθσ Ξθτρικισ οι οποίεσ (διαφορζσ) αναμζνεται να ζχουν φορολογικι επίδραςθ κατά τον αντιλογιςμό ι τθν τακτοποίθςι τουσ. Ρι αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ υπολογίηονται χρθςιμοποιϊντασ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ με τουσ οποίουσ αναμζνεται να γίνει θ τακτοποίθςθ των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςτο μζλλον.
Φο υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικϊν υποχρεϊςεων του Ρμίλου ςτισ 31.12.2011 ανζρχεται ςε € 986 χιλ. (€ 308 χιλ. για τθ Ξθτρικι) και προζρχεται, κατά κφριο λόγο, από τισ αποτιμιςεισ των οικοπζδων και των κτιρίων ςτθν εφλογι τουσ αξία, δεδομζνου ότι το κζρδοσ που κα προκφψει ςε ενδεχόμενθ πϊλθςι τουσ κα φορολογθκεί με βάςθ τισ γενικζσ διατάξεισ τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ.
Επίςθσ, το υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων του Ρμίλου φψουσ € 92 χιλ.
προζρχεται, κατά κφριο λόγο, από προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ.

22. Ραροχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ / Λοιπζσ προβλζψεισ
Κόςτοσ μιςκοδοςίασ
Ρ μιλοσ ςτισ 31.12.2011 απαςχολοφςε ωσ πλθρϊματα πλοίων και προςωπικό ξθράσ, ςυνολικά,
1.098 άτομα. Φο κόςτοσ μιςκοδοςίασ των εργαηομζνων που περιλαμβάνεται ςτα αποτελζςματα των ςυνθμμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων αναλφεται ωσ εξισ:
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Ο Πμιλοσ
31.12.11
31.12.10
Ξιςκοί και θμερομίςκια
Νοιπζσ παροχζσ προςωπικοφ
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικά ταμεία
Αποηθμιϊςεισ
Σλζον: ςυνταξιοδοτικό κόςτοσ προγραμμάτων

51.146
2.332
6.330
262
60.070
397
60.467

60.425
2.883
7.318
70.626
423
71.049

Η Εταιρεία
31.12.11
31.12.10
47.921
2.325
5.835
249
56.330
351
56.681

57.347
2.880
6.850
67.077
416
67.493

Ρι βραχυχρόνιεσ παροχζσ προσ τα διοικθτικά ςτελζχθ αναφζρονται παρακάτω (ςθμείωςθ 26 «Χπόλοιπα και ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ»).

Αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ
Θ κίνθςθ τθσ κακαρισ υποχρζωςθσ για αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία
ζχει ωσ ακολοφκωσ:
Ο Πμιλοσ
31.12.11
31.12.10
Μακαρι υποχρζωςθ ζναρξθσ χριςθσ
Σαροχζσ που πλθρϊκθκαν
Σρόβλεψθ αναγνωριςμζνθ ςτα αποτελζςματα
Κακαρι υποχρζωςθ τζλουσ χριςθσ

3.445
(263)
381
3.563

3.352
(330)
423
3.445

Η Εταιρεία
31.12.11
31.12.10
3.195
(263)
351
3.283

3.101
(322)
416
3.195

Ρι επιπλζον προβλζψεισ που ςχθματίςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ περιλαμβάνονται ςτα ζξοδα διοίκθςθσ και διάκεςθσ.
Ρι υποχρεϊςεισ του Ρμίλου που απορρζουν από τθν υποχρζωςι του να καταβάλλει αποηθμιϊςεισ
λόγω ςυνταξιοδότθςθσ προςδιορίηονται με βάςθ αναλογιςτικι μελζτθ από ανεξάρτθτθ εταιρεία αναλογιςτϊν. Ρι βαςικζσ παραδοχζσ τθσ αναλογιςτικισ μελζτθσ είχαν ωσ εξισ:
Σροεξοφλθτικό επιτόκιο ...........................................................4,6%
Ξζςθ ετιςια μακροχρόνια αφξθςθ μιςκολογίου .....................4,9%
Αναμενόμενοσ μ.ο. υπολειπόμενθσ εργαςιακισ ηωισ ....... 19,4 ζτθ
Θ παραπάνω ςωρευμζνθ πρόβλεψθ αφορά ςτουσ εργαηομζνουσ του Ρμίλου εκτόσ από τα πλθρϊματα πλοίων για τα οποία θ υφιςτάμενθ νομοκεςία αναφζρει ότι δεν ςωρεφουν δικαιϊματα αποηθμίωςθσ
ςε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ λόγω απόλυςθσ ι ςυνταξιοδότθςθσ.

Λοιπζσ προβλζψεισ
Ρι λοιπζσ προβλζψεισ του Ρμίλου ςτισ 31.12.2011 φψουσ € 606 χιλ. (€ 200 χιλ. για τθν Εταιρεία)
αφοροφν, κατά κφριο λόγο, προβλζψεισ για διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου, για προςαυξιςεισ φόρων και
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και για επιβαρφνςεισ από επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ.
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23. Υποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Υτισ εμπορικζσ υποχρεϊςεισ περιλαμβάνονται τα κάτωκι:

Ο Πμιλοσ
31.12.11
31.12.10
Σρομθκευτζσ
Επιταγζσ πλθρωτζεσ

40.687
2.031
42.718

46.126
6.840
52.966

Η Εταιρεία
31.12.11
31.12.10
32.088
1.336
33.424

42.000
1.145
43.145

Αντίςτοιχα, οι λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.11
31.12.10
Χποχρεϊςεισ ςε φόρουσ και αςφαλιςτικοφσ
οργανιςμοφσ
Σροκαταβολζσ πελατϊν
Σιςτωτζσ διάφοροι
Δεδουλευμζνα ζξοδα
Ζςοδα επόμενων χριςεων

5.445
941
8.456
4.286
1.598
20.726

4.641
1.036
5.707
3.141
1.734
16.259

Η Εταιρεία
31.12.11
31.12.10

4.669
730
9.033
4.153
1.308
19.893

3.366
567
4.284
3.047
1.463
12.727

λεσ οι παραπάνω υποχρεϊςεισ είναι βραχυπρόκεςμεσ και, ωσ εκ τοφτου, δεν απαιτείται προεξόφλθςθ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.

24. Κζρδθ / (ηθμιζσ) ανά μετοχι
Φα βαςικά κζρδθ / (ηθμιζσ) ανά μετοχι υπολογίηονται με διαίρεςθ του κζρδουσ που αναλογεί ςτουσ
μετόχουσ τθσ Ξθτρικισ με το ςτακμιςμζνο αρικμό μετοχϊν ςε κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ.
Φα απομειωμζνα κζρδθ / (ηθμιζσ) ανά μετοχι είναι ίςα με τα βαςικά κακϊσ δεν υφίςτανται δυνθτικοί τίτλοι μετατρζψιμοι ςε μετοχζσ.
Ο Πμιλοσ
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
Μζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Ξθτρικισ
τακμιςμζνοσ αρικμόσ μετοχϊν
Μζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι
βαςικά (ςε €)

(22.901)

Η Εταιρεία
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10

(89.738)

(21.911)

(90.876)

171.268.724 134.415.993

171.268.724

134.415.993

(0,1279)

(0,6761)

(0,1337)

(0,6676)

Για τθ ςτάκμιςθ του αρικμοφ των μετοχϊν για τθ χριςθ 2011 λιφκθκε υπόψθ θ αφξθςθ κεφαλαίου
τθσ Ξθτρικισ που ολοκλθρϊκθκε το Ξάιο του 2011. Ρ μζςοσ ςτακμιςμζνοσ αρικμόσ των μετοχϊν ςε κυ-
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κλοφορία για τθ χριςθ 2010 ανιλκε ςε 134.415.993 τεμάχια και είναι αναπροςαρμοςμζνοσ -ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο ΔΝΣ 33- λόγω τθσ αντίςτροφθσ υποδιαίρεςθσ μετοχϊν (reverse split) που αποφαςίςτθκε
από τισ ζκτακτεσ Γενικζσ Υυνελεφςεισ κοινϊν και προνομιοφχων μετόχων τθσ Εταιρείασ το Δεκζμβριο του
2010.

25. Μερίςματα
Υφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ εμπορικισ νομοκεςίασ, οι εταιρείεσ είναι υποχρεωμζνεσ να
διανζμουν κάκε ζτοσ πρϊτο μζριςμα που να αντιςτοιχεί τουλάχιςτον ςτο 35% των κερδϊν μετά φόρων και
μετά το ςχθματιςμό του τακτικοφ αποκεματικοφ. Για τθ χριςθ του 2010 δεν διανεμικθκε μζριςμα δεδομζνων των αρνθτικϊν αποτελεςμάτων τθσ Εταιρείασ. Επίςθσ, για τον ίδιο λόγο, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο
δεν κα προτείνει ςτθν τακτικι Γενικι Υυνζλευςθ τθ διανομι μερίςματοσ για τθ χριςθ 2011.

26. Υπόλοιπα και ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ
Φα υπόλοιπα (απαιτιςεισ / υποχρεϊςεισ) με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ αυτά ορίηονται από το
θ

ΔΝΣ 24, κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2010 ζχουν ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.11
31.12.10
Απαιτιςεισ από:
- κυγατρικζσ
- ςυγγενείσ
- λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ
- διευκυντικά ςτελζχθ & μζλθ ΔΥ

Υποχρεϊςεισ ςε:
- κυγατρικζσ
- ςυγγενείσ
- λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ
- διευκυντικά ςτελζχθ & μζλθ Δ.Υ.

Η Εταιρεία
31.12.11
31.12.10

7.768
9
7.777

3.042
16
3.058

93
7.402
9
7.504

93
132
16
241

188
13.211
124
13.523

633
16.349
38
17.020

2.092
188
10.186
103
12.569

241
633
16.349
24
17.247

Ρι αγορζσ και οι πωλιςεισ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ ζχουν ωσ εξισ:
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Ο Πμιλοσ
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
Αγορζσ αγακϊν & υπθρεςιϊν από:
- κυγατρικζσ
- ςυγγενείσ
- λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Ρωλιςεισ υπθρεςιϊν ςε:
- κυγατρικζσ
- λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Η Εταιρεία
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10

1.749
10.847
12.596

3.341
13.189
16.530

1.142
1.745
3.326
6.213

1.357
3.341
7.544
12.242

746
746

422
422

11.737
293
12.030

5.862
394
6.256

Θ τιμολόγθςθ των ςυναλλαγϊν μεταξφ των εταιρειϊν του Ρμίλου ζγινε με τουσ ςυνικεισ εμπορικοφσ όρουσ τθσ αγοράσ. Σζραν των ανωτζρω και των ενδοεταιρικϊν μεριςμάτων και των αμοιβϊν μελϊν
Δ.Υ. και ςτελεχϊν που αναφζρονται παρακάτω, δεν υπιρχαν άλλεσ ςυναλλαγζσ μεταξφ του Ρμίλου και των
ςυνδεδεμζνων μερϊν κατά τθν ζννοια του ΔΝΣ 24.
Ενδοεταιρικά μερίςματα
Υτα επενδυτικά αποτελζςματα τθσ Ξθτρικισ για τθ χριςθ 2011 δεν περιλαμβάνονται ενδοεταιρικά
μερίςματα. Υτα αποτελζςματα τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 2010 περιλαμβάνονταν ζςοδα μεριςμάτων από
τθ κυγατρικι «ΕΦΑΟΑΣ» ποςοφ € 121 χιλ. και από τθ ςυγγενι «ANEK LINES ITALIA» ποςοφ € 735 χιλ.
Αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ. και ςτελεχϊν
Ρι μικτζσ αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ 2011 και 2010 αφοροφν ςε βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ και αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
Εκτελεςτικά μζλθ Δ.Υ.
Ξθ εκτελεςτικά μζλθ Δ.Υ.
Διευκυντικά ςτελζχθ

776
22
861
1.659

778
29
891
1.698

Η Εταιρεία
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
529
16
861
1.406

529
18
891
1.438

Ρι αμοιβζσ των μελϊν του Δ.Υ. εγκρίνονται από τθν ετιςια τακτικι Γενικι Υυνζλευςθ. Ματά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ δεν υπάρχουν προγράμματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν για τα μζλθ του Δ.Υ.
και τα ςτελζχθ, οφτε άλλεσ παροχζσ που να εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν.
Αμοιβζσ νόμιμων ελεγκτϊν
Ρι αμοιβζσ που χρεϊκθκαν κατά το οικονομικό ζτοσ 2011 από τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ για τον υποχρεωτικό ζλεγχο των ετιςιων λογαριαςμϊν ςε επίπεδο Ρμίλου, ανιλκαν ςε € 159 χιλ., ενϊ δεν παραςχζκθκαν άλλεσ υπθρεςίεσ.
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27. Δεςμεφςεισ και ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ
Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ
θ

Φθν 31 Δεκεμβρίου 2011 οι εταιρείεσ του Ρμίλου είχαν ςυμφωνίεσ λειτουργικισ μίςκωςθσ που αφοροφςαν, κυρίωσ, ςτθν ενοικίαςθ κτιρίων και ςτθ ναφλωςθ πλοίων και λιγουν ςε διάφορεσ θμερομθνίεσ
εντόσ τθσ επόμενθσ πενταετίασ (ζωσ το 2016). Φα ζξοδα ενοικίαςθσ και ναυλϊςεων που περιλαμβάνονται
ςτθ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ των αποτελεςμάτων τθσ χριςθσ 2011 ανζρχονται ςε € 13.384 χιλ., ενϊ το 2010
ιταν € 14.788 χιλ. Φα ελάχιςτα μελλοντικά πλθρωτζα μιςκϊματα ενοικίαςθσ κτιρίων και πλοίων βάςει μθ
θ

ακυρϊςιμων ςυμβολαίων λειτουργικισ μίςκωςθσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 ζχουν ωσ εξισ:
Εντόσ του επόμενου ζτουσ
Από το 2ο ζωσ και το 5ο ζτοσ

1.407
1.287

Δεν υπάρχουν άλλεσ ςυμφωνίεσ λειτουργικϊν μιςκϊςεων που να λιγουν πζραν τθσ πενταετίασ.
Κεφαλαιουχικζσ δεςμεφςεισ
θ

Δεν υπάρχουν κεφαλαιουχικζσ δεςμεφςεισ τθσ Εταιρείασ ι του Ρμίλου κατά τθν 31 Δεκεμβρίου
2011.
Λοιπζσ δεςμεφςεισ
Χφίςτανται δεςμεφςεισ ςε εταιρείεσ του Ρμίλου που ζχουν υπαχκεί ςε επιχορθγοφμενα από το ελλθνικό δθμόςιο επενδυτικά ςχζδια, κακϊσ και ςε υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από ςυμβάςεισ ανάκεςθσ
δθμόςιασ υπθρεςίασ ςε επιδοτοφμενεσ άγονεσ γραμμζσ (εγγυθτικζσ επιςτολζσ κ.λπ.).

28. Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ / απαιτιςεισ - επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ
Υε βάροσ των εταιρειϊν του Ρμίλου δεν εκκρεμοφν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ ι άλλεσ υποχρεϊςεισ που κα μποροφςαν να ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομικι κατάςταςι του. Ζχουν
ςχθματιςτεί ςχετικζσ προβλζψεισ φψουσ € 108 χιλ.
Ρι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ του Ρμίλου ςτισ 31.12.2011 που προκφπτουν ςτα πλαίςια τθσ ςυνικουσ δραςτθριότθτάσ του, αφοροφν ςε εγγυιςεισ που ζχει παράςχει για εξαςφάλιςθ υποχρεϊςεων (κυρίωσ άγονεσ γραμμζσ) και καλισ εκτζλεςθσ ζργων οι οποίεσ ανζρχονται ςε € 4.238 χιλ. Αντίςτοιχα, ζχει λάβει
εγγυιςεισ για εξαςφάλιςθ απαιτιςεων φψουσ € 18.883 χιλ. Επίςθσ, όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ
(ςθμείωςθ 21 «Αναβαλλόμενοι φόροι και φόροι ειςοδιματοσ»), οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ των εταιρειϊν του Ρμίλου για οριςμζνεσ χριςεισ δεν ζχουν καταςτεί οριςτικζσ, αλλά ζχουν διενεργθκεί οι απαραίτθτεσ προβλζψεισ για ενδεχόμενουσ πρόςκετουσ φόρουσ.

29. Σκοποί και πολιτικζσ διαχείριςθσ κινδφνων
Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ
Υτισ υφιςτάμενεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ αντιςυμβαλλόμενου είναι ιδιαίτερα
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αυξθμζνοσ. Ρ μιλοσ παρακολουκεί ςτενά τα υπόλοιπα των πελατϊν του μζςω των διαδικαςιϊν πιςτωτικοφ ελζγχου που εφαρμόηει και, όπου κρίνεται απαραίτθτο, λαμβάνονται επιπλζον εγγυιςεισ για τθ μεγαλφτερθ εξαςφάλιςθ των πιςτϊςεων που χορθγοφνται. Ωςτόςο, οι τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ ςτθν
Ελλάδα και διεκνϊσ, δθμιουργοφν περιπτϊςεισ αυξθμζνων πιςτωτικϊν κινδφνων, με αποτζλεςμα τθν όλο
και περιςςότερο επιβεβλθμζνθ ανάγκθ δθμιουργίασ προβλζψεων για ηθμιζσ απομείωςθσ απαιτιςεων με
ςκοπό τθν εξιςορρόπθςθ των ςυνεπειϊν από τισ ακραίεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο εμπορικό και ςτο
ευρφτερο μακροοικονομικό περιβάλλον. Φο ςωρευμζνο ποςό προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ανζρχεται ςε € 20,7 εκατ. το οποίο κεωρείται επαρκζσ ζναντι του πιςτωτικοφ κινδφνου ενϊ υπάρχει ςθμαντικι διαςπορά των απαιτιςεων του Ρμίλου και επομζνωσ ο κίνδυνοσ ςυγκζντρωςθσ είναι περιοριςμζνοσ.
Αναφορικά με τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ο μιλοσ δεν διατρζχει κάποιο πιςτωτικό κίνδυνο κακϊσ υπάρχει φυςικι αντιςτάκμιςθ κινδφνου, δεδομζνου ότι με τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα με
τα οποία ςυνεργάηεται υπάρχουν και δανειακζσ ςυμβάςεισ.
Θ μζγιςτθ ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ αναλφεται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
Εμπορικζσ απαιτιςεισ
Νοιπζσ απαιτιςεισ
Φαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

55.612
1.925
3.360
60.897

68.547
7.255
3.301
79.103

Η Εταιρεία
01.01.1101.01.1031.12.11
31.12.10
48.804
1.490
1.574
51.868

59.432
4.429
1.769
65.630

Ματά το τζλοσ των χριςεων 2011 και 2010 δεν υπάρχει κανζνασ πελάτθσ το υπόλοιπο του οποίου να αντιπροςωπεφει ποςοςτό άνω του 5% επί των ςυνολικϊν απαιτιςεων. Θ χρονικι ενθλικίωςθ των υπολοίπων
των εμπορικϊν απαιτιςεων και θ κίνθςθ των προβλζψεων απομείωςθσ παρατίκενται προθγουμζνωσ ςτθ
ςθμείωςθ 14 «Απαιτιςεισ από πελάτεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ».
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ
Θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει δανειακζσ ςυμβάςεισ που διζπονται από όρουσ και υποχρεϊςεισ. Υε περίπτωςθ που θ Εταιρεία δεν τθριςει τουσ όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ που ζχει αναλάβει, ενδζχεται τα δάνεια
να κθρυχκοφν άμεςα απαιτθτά και να υποχρεωκεί να αποπλθρϊςει το υπόλοιπο των δανείων τθσ ςτισ
δανείςτριεσ τράπεηεσ αντιμετωπίηοντασ πρόβλθμα ρευςτότθτασ. Εντοφτοισ, για τθν αποφυγι του ενδεχόμενου δθμιουργίασ ελλείψεων επαρκοφσ ρευςτότθτασ, θ διοίκθςθ του Ρμίλου φροντίηει να υπάρχουν πάντα διακζςιμεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ για τθν κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν ςε περιόδουσ χαμθλισ ρευςτότθτασ. Υε κάκε περίπτωςθ, ωςτόςο, δεν μπορεί να αποκλειςτεί το ενδεχόμενο να υπάρξει παραβίαςθ κάποιου ι κάποιων όρων των δανειακϊν ςυμβάςεων του Ρμίλου ι αδυναμία τθσ Διοίκθςθσ του Ρμίλου όςον
αφορά ςτθν εξαςφάλιςθ τραπεηικϊν πιςτϊςεων για τθν κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν με αποδεκτοφσ όρουσ,
γεγονόσ που ενδζχεται να επιφζρει ουςιωδϊσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα,
τα λειτουργικά αποτελζςματα, τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του Ρμίλου. Υτα
πλαίςια των γενικότερων προβλθμάτων ρευςτότθτασ κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2011 ςυμφωνικθκε με
τισ πιςτϊτριεσ τράπεηεσ θ τροποποίθςθ των όρων αποπλθρωμισ των δανείων με μεταφορά πλθρωτζων
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δόςεων ςε μεταγενζςτερο χρόνο. Επιπλζον, ςτουσ ςτόχουσ τθσ διοίκθςθσ του Ρμίλου για τθν ενίςχυςθ του
κεφαλαίου κίνθςθσ εξετάηονται διάφορα μζτρα όπωσ: α) εκποίθςθ μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν
ςτοιχείων, β) ενίςχυςθ λειτουργικϊν ταμειακϊν ροϊν μζςω περιοριςμοφ του λειτουργικοφ κόςτουσ, γ)
αναδιάταξθ ςτόλου με τυχόν διακοπι ηθμιογόνων δραςτθριοτιτων, δ) ρφκμιςθ εμπορικϊν υποχρεϊςεων
ςε μεταγενζςτερο χρόνο.
Θ Εταιρεία ςυντάςςει βραχυχρόνια και μακροχρόνια ταμειακά προγράμματα από τα οποία προκφπτουν εγκαίρωσ οι ταμειακζσ τθσ ανάγκεσ. Θ λθκτότθτα των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ ςτισ 31.12.2011 ζχει ωσ εξισ:

Ξακροπρόκεςμα δάνεια
Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ
Νοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Εντόσ 6 μθνϊν

6 ζωσ 12 μινεσ

1 ζτοσ και άνω

6.700
33.424
14.433

8.300
-

228.560
-

Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ
Φόςο θ Εταιρεία όςο και ο μιλοσ δεν εκτίκενται ςε ιδιαίτερο ςυναλλαγματικό κίνδυνο κακϊσ όλεσ
ςχεδόν οι ςυναλλαγζσ με πελάτεσ και προμθκευτζσ εκτόσ Ελλάδοσ διενεργοφνται με βάςθ το ευρϊ. Σολφ
περιοριςμζνοσ ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ ενδεχομζνωσ να δθμιουργθκεί από τθν αξία των αγορϊν ανταλλακτικϊν και λοιπϊν υλικϊν ι υπθρεςιϊν από χϊρεσ εκτόσ ευρωηϊνθσ θ οποία όμωσ είναι πολφ μικρι ςε
ςχζςθ με το ςφνολο των αγορϊν και δαπανϊν. Επίςθσ, όλα τα δάνεια που ζχει ςυνάψει ο μιλοσ είναι ςε
ευρϊ, οπότε δεν υφίςταται ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ από τθν αποπλθρωμι τουσ.
Ανταγωνιςμόσ
Φα πλοία του Ρμίλου τθσ ΑΟΕΜ δραςτθριοποιοφνται ςε γραμμζσ που επικρατεί ζντονοσ ανταγωνιςμόσ και ειδικότερα ςτισ γραμμζσ που ςυνδζουν τον Σειραιά με τθν Μριτθ, κακϊσ και τθν Ελλάδα με τθν
Ιταλία. Θ προςπάκεια για διατιρθςθ και διεφρυνςθ των μεριδίων κάκε εταιρείασ ςτισ ωσ άνω αγορζσ,
ενδζχεται να δθμιουργιςει ςυνκικεσ εντονότερου ανταγωνιςμοφ με αντίκτυπο ςτα οικονομικά αποτελζςματά τουσ. Επιπλζον, ο μιλοσ, ςτο πλαίςιο των ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων του, προςπακεί να βελτιςτοποιεί τθν κατανομι των πλοίων ανά γραμμι, να αξιολογεί τθν κερδοφορία των υφιςτάμενων (αλλά και
πικανϊν νζων) γραμμϊν και να τιμολογεί τισ υπθρεςίεσ του ςε ανταγωνιςτικά επίπεδα. Θ τυχόν περαιτζρω
εντατικοποίθςθ των ςυνκθκϊν ανταγωνιςμοφ ςτισ αγορζσ που δραςτθριοποιείται ο μιλοσ ενδζχεται να
ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ χρθματοοικονομικι κζςθ του Ρμίλου.
Κίνδυνοσ διακφμανςθσ επιτοκίων
Θ ΑΟΕΜ ζχει ςυνάψει μακροπρόκεςμα κοινοπρακτικά και διμερι τραπεηικά δάνεια κακϊσ και ςυμβάςεισ ανοικτϊν αλλθλόχρεων λογαριαςμϊν με διάφορεσ τράπεηεσ. λα τα ανωτζρω δάνεια εκτοκίηονται
με επιτόκιο Euribor πλζον περικωρίου. Ματά ςυνζπεια, θ Εταιρεία είναι εκτεκειμζνθ ςε κίνδυνο διακφμανςθσ επιτοκίων, αφοφ ςε περίπτωςθ ανόδου αυτϊν, κα επιβαρυνκεί με υψθλότερουσ χρεωςτικοφσ τόκουσ.
Θ ευαιςκθςία τθσ μεταβλθτότθτασ των επιτοκίων των μακροπρόκεςμων δανείων επί των αποτελεςμάτων
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και των ιδίων κεφαλαίων για το 2011 είχε ωσ εξισ:
Μεταβλθτότθτα επιτοκίων
± 0,5%
± 1%

Επίδραςθ ςτα αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια
(-/+) € 1,2 εκατ.
(-/+) € 2,4 εκατ.

Ματά ςυνζπεια, ενδεχόμενθ αφξθςθ ςτα επιτόκια ενδζχεται να ζχει ουςιωδϊσ δυςμενείσ επιδράςεισ
ςτα λειτουργικά αποτελζςματα, τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του Ρμίλου.

Κίνδυνοσ διακφμανςθσ τιμϊν καυςίμων
Φο κόςτοσ των καυςίμων αποτελεί το βαςικότερο λειτουργικό κόςτοσ του Ρμίλου με άμεςθ επίδραςθ ςτα αποτελζςματα τθσ κάκε περιόδου, επομζνωσ θ αφξθςθ των τιμϊν του πετρελαίου είναι ο ςθμαντικότεροσ κίνδυνοσ που αντιμετωπίηει ο μιλοσ. Ρι τιμζσ των καυςίμων διακανονίηονται ςε ευρϊ, αλλά εμμζςωσ επθρεάηονται από τθν ιςοτιμία ευρϊ / δολαρίου ςτθ βάςθ τθσ οποίασ διαμορφϊνονται οι διεκνείσ
τιμζσ platts. Θ ευαιςκθςία του αποτελζςματοσ και των ιδίων κεφαλαίων τθσ Εταιρείασ από μια μεταβολι
του μζςου κόςτουσ των καυςίμων ανά μετρικό τόνο -ceteris paribus- για το 2011 είχε ωσ εξισ:
Μεταβλθτότθτα τιμϊν καυςίμων
±5% / μετρικό τόνο
± 10% / μετρικό τόνο

Επίδραςθ ςτα αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια
(-/+) € 4,9 εκατ.
(-/+) € 9,8 εκατ.

Ματά τθ διάρκεια του 2011, όπωσ και τθν προθγοφμενθ χριςθ, οι τιμζσ των καυςίμων ςυνζχιςαν τθν εξαιρετικά ανοδικι τουσ τάςθ με αντίςτοιχθ επιβάρυνςθ του κόςτουσ πωλθκζντων. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι
το κόςτοσ καυςίμων και λιπαντικϊν τθσ Εταιρείασ για το 2011 αποτζλεςε το 48% του ςυνολικοφ κόςτουσ
πωλθκζντων ζναντι 43% το 2010 και 36% το 2009. Θ μζςθ τιμι των καυςίμων τθ χριςθ 2011 αυξικθκε
κατά 27% περίπου ςε ςχζςθ με το 2010. Ρι διακυμάνςεισ ςτθν τιμι του πετρελαίου αποτελοφν το ςθμαντικότερο κίνδυνο για τα οικονομικά αποτελζςματα του Ρμίλου. Ματά ςυνζπεια, ενδεχόμενθ αφξθςθ ςτο κόςτοσ καυςίμων αναμζνεται να επιφζρει ουςιωδϊσ δυςμενείσ επιδράςεισ ςτα λειτουργικά αποτελζςματα,
τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ χρθματοοικονομικι κζςθ του Ρμίλου.

Ρολιτικζσ και διαδικαςίεσ διαχείριςθσ κεφαλαιουχικοφ κινδφνου
Ρ μιλοσ ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν αποδοτικι διαχείριςθ των κεφαλαίων του ϊςτε να διατθρθκεί θ
υψθλι πιςτολθπτικι του ικανότθτα ςτθν αγορά για χρθματοδότθςθ με ευνοϊκοφσ όρουσ με απϊτερο ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ του ςτο μζλλον και τθν εξαςφάλιςθ ικανοποιθτικισ μεριςματικισ απόδοςθσ ςτουσ μετόχουσ. Σολιτικι του Ρμίλου παραμζνει θ διατιρθςθ υψθλισ φερεγγυότθτασ, και ςτα πλαίςια τθσ προςαρμογισ τθσ κεφαλαιακισ του διάρκρωςθσ, ο μιλοσ δφναται να προςαρμόςει το ποςό των πλθρωτζων μεριςμάτων, να επιςτρζψει κεφάλαιο ςτουσ μετόχουσ, να εκδϊςει νζεσ μετοχζσ ι να εκποιιςει περιουςιακά ςτοιχεία για να μειϊςει το δανειςμό. Ρ μιλοσ ελζγχει και παρακολουκεί
τθν κεφαλαιακι του επάρκεια με βάςθ το ςυντελεςτι μόχλευςθσ, ο οποίοσ υπολογίηεται διαιρϊντασ τον
κακαρό δανειςμό με τα ςυνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια. Ωσ «κακαρόσ δανειςμόσ» νοείται το ςφνολο
των δανειακϊν υποχρεϊςεων (μακροπρόκεςμων και βραχυπρόκεςμων) μείον τα ταμειακά διακζςιμα ενϊ
ωσ «ςυνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια», λαμβάνεται το άκροιςμα των ιδίων κεφαλαίων πλζον του κα-
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καροφ δανειςμοφ. Θ διοίκθςθ ςτοχεφει ςτθ διατιρθςθ του ςυντελεςτι μόχλευςθσ ςε όςο το δυνατόν χαμθλότερα επίπεδα.
31.12.2011

31.12.2010

263.596
(3.360)
260.236
107.074
367.310
70,85%

290.044
(3.301)
286.743
114.167
400.910
71,52%

Υυνολικόσ δανειςμόσ
Ξείον: χρθματικά διακζςιμα
Κακαρόσ δανειςμόσ (α)
Υφνολο ιδίων κεφαλαίων
Συνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια (β)
Συντελεςτισ μόχλευςθσ (α) / (β)

Ραρουςίαςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων - υποχρεϊςεων ανά κατθγορία
Φα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία κακϊσ και οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ κατά
τθν θμερομθνία των οικονομικϊν καταςτάςεων μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν και ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31.12.2011 31.12.2010
Κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ
Εμπορικζσ απαιτιςεισ
Νοιπζσ απαιτιςεισ
Φαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Χρθματ/κά ςτοιχεία ςτθν εφλογθ αξία

Η Εταιρεία
31.12.2011 31.12.2010

55.612
1.925
3.360
867
61.764

68.547
7.255
3.301
771
79.874

48.804
1.490
1.574
842
52.710

59.432
4.429
1.769
743
66.373

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ
επιμετροφμενεσ ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ

229.077

221.554

227.710

219.880

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ
επιμετροφμενεσ ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ
Σρομθκευτζσ & λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο υποχρεϊςεων

34.519
57.559
321.155

68.490
64.350
354.394

33.161
47.857
308.728

65.998
51.362
337.240

30. Μεταγενζςτερα γεγονότα
θσ

Δεν υπάρχουν μεταγενζςτερα τθσ 31 Δεκεμβρίου 2011 γεγονότα τα οποία κα επθρζαηαν ουςιωδϊσ τθν οικονομικι κζςθ και τα αποτελζςματα του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ ι που κα ζπρεπε να αναφερκοφν ςτισ ςθμειϊςεισ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων.
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Χανιά, 27 Μαρτίου 2012

Ο Β’ Αντιπρόεδροσ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ

Σπυρίδων Ι. Ρρωτοπαπαδάκθσ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 490648

Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ
Α.Δ.Τ. Ρ 966572

Ο Διευκυντισ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν

Ο Ρροϊςτάμενοσ Λογιςτθρίου

Στυλιανόσ Ι. Στάμοσ
Α.Δ.Τ. Μ 068570

Ιωάννθσ Ε. Σπανουδάκθσ
Α.Μ. Αδείασ ΟΕΕ 20599 Α’ τάξθσ
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ΣΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΡΗΗ 2011
AΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ

Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Α Κ Ρ Η Σ Η  Α. Δ.

ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11946/06/Β/86/07
Έδπα: Λεωθόπορ Καπαμανλή, Υανιά
Σηοιτεία και πληροθορίες ηης τρήζης από 1 Ιανοσαρίοσ 2011 έως 31 Δεκεμβρίοσ 2011
(δημοζιεςμένα βάζει ηος κ.ν. 2190, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΔΠΥΑ)
Σα παπακάηυ ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μία γενική ενημέπυζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. και ηος Ομίλος. ςνιζηούμε επομένυρ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιοςδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπεία, να αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ, καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηυν νόμιμυν ελεγκηών.
ΣΥΝΘΔΣΗ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δηξελαίνο Γαιαλάθεο ηέσο Μεηξνπνιίηεο Κηζάκνπ & Σειίλνπ (Πξόεδξνο)

Απμόδια Τπηπεζία: Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαξεηώλ θαη Πίζηεσο
Γιεύθςνζη διαδικηύος Δηαιπείαρ: www.anek.gr

Καηζαλεβάθεο Γεώξγηνο (Α΄ Αληηπξόεδξνο - Πξνεδξεύσλ)

Απνζηνιάθεο Eκκαλνπήι (Μέινο)

Μαξηλάθεο Γεώξγηνο (Μέινο)

Ημεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηων εηήζιων οικονομικών καηαζηάζεων: 27 Μαξηίνπ 2012

Πξσηνπαπαδάθεο Σππξίδσλ (Β΄ Αληηπξόεδξνο)
Αξρνληάθεο Γεώξγηνο (Γ΄ Αληηπξόεδξνο)

Γαιαλάθεο Δκκαλνπήι (Μέινο)

Μπαηξαθηάξεο Δπάγγεινο (Μέινο)

Νόμιμοι ελεγκηέρ: Αλησλαθάθεο Κσλζηαληίλνο (Α.Μ. ΣΟΔΛ: 22781), Κνιιύξεο Νηθόιανο (Α.Μ. ΣΟΔΛ: 35591)

Γεσξβαζάθεο Μηραήι (Μέινο)

Μπανπξάθεο Γεώξγηνο (Μέινο)

Δλεγκηικέρ εηαιπείερ: GRANT THORNTON (Α.Μ. ΣΟΔΛ: 127), ΣΟΛ ΑΔ (Α.Μ. ΣΟΔΛ: 125)

Βαξδηλνγηάλλεο Ισάλλεο (Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο)

Καληειηεξάθεο Γεκήηξηνο (Μέινο)

Σθνπιάθεο Δκκαλνπήι (Μέινο)

Σύπορ έκθεζηρ ελέγσος ελεγκηών: Με ζύκθσλε γλώκε - ζέκα έκθαζεο

Μπαιήο Αξηζηνηέιεο (Αλαπι. Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο)

Μαξαθάθεο Μηραήι (Μέινο)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
(Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες εσρώ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Δνοποιημένα ζηοισεία
31.12.2011

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δηαιπεία

31.12.2010

31.12.2011

(Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες εσρώ)

367.549

386.708

350.407

368.908

1.796

1.802

721

726

120

60

97

1.229

5.244

5.244

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη

Απνζέκαηα

7.869

9.333

6.713

7.931

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

55.612

68.547

48.804

59.432

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ

2.792

8.026

2.332

5.172

3.360
440.580

3.301
479.066

1.574
415.855

1.769
449.279

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

243.595

263.125

202.624

232.147

36.713

22.356

31.959

14.999

1.259

(25.107)

2.222

(27.988)

Μηθηά θέξδε

73

(88.286)

(21.781)

(90.745)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)

(23.027)

(88.872)

(21.911)

(90.876)

Ιδιοκηήηερ μηηπικήρ

(22.901)

(22.888)

(89.738)

-

-

(126)

866

-

-

-

-

-

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)

(23.027)

(88.872)

(21.911)

(90.876)

Ιδιοκηήηερ μηηπικήρ

(22.901)

(89.738)

-

-

Δικαιώμαηα μειοτηθίαρ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό θεθάιαην

56.597

40.325

56.597

40.325

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύνολο ιδίων κεθαλαίων ιδιοκηηηών μηηπικήρ (α)

43.460
100.057

66.696
107.021

40.906
97.503

63.152
103.477

Δικαιώμαηα μειοτηθίαρ

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β)
ύνολο ιδίων κεθαλαίων (γ) = (α) + (β)

7.017
107.074

7.146
114.167

97.503

103.477

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε επξώ)

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

229.077

221.554

227.710

219.880

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

Πξνβιέςεηο & ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

6.466

5.630

4.164

4.052

34.519

68.490

33.161

65.998

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύνολο ςποσπεώζεων (δ)

63.444
333.506

69.225
364.899

53.317
318.352

55.872
345.802

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ)

440.580

479.066

415.855

449.279

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

(Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες εσρώ)

Δνοποιημένα ζηοισεία

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01.01.2011 θαη 01.01.2010, αληίζηνηρα)
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Λνηπέο θηλήζεηο ζηα ίδηα θεθάιαηα
ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζηρ (31.12.2011 και 31.12.2010, ανηίζηοισα)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε επξώ)

31.12.2010
194.353

(23.027)

(88.872)

(21.911)

(90.876)

16.272

316

16.272

-

(Κέξδε) / δεκηέο από πώιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ

-

(121)

-

-

Πξνβιέςεηο

(338)
107.074

(25)
114.167

(335)
97.503

103.477

(11.387)

12.431

(15.109)

Δηαιπεία
από 01.01 έωρ

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

(22.888)

(88.286)

(21.781)

(90.745)

11.197

13.825

10.238

12.908

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ

(147)

(105)

(29)

(29)

Απνκεηώζεηο αμίαο παγίσλ ζηνηρείσλ

6.344

1.725

6.344

1.725

240

(8)

249

-

2.154

10.536

1.716

10.262

48

4

46

2

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

(108)

47.442

147

17.587

14.008

17.216

13.626

14.427

(859)

14.146

(4.846)

α) Δηζξνέο

746

12.030

β) Δθξνέο

12.596

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ

1.462

1.459

1.218

2.024

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

16.202

(5.843)

11.994

1.980

Αύμεζε / (κείσζε) ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)

(7.654)

15.050

(4.518)

7.286

(16.183)

(11.556)

(15.798)

(11.186)

Μείον:
Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα
Καηαβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο

(225)

(278)

(131)

(131)

Σύνολο ειζροών / (εκροών) λειηοσργικών δραζηηριοηήηων (α)

8.029

(2.027)

6.911

(4.873)

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ

(262)

(37)

(262)

(155)

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά ζπκκεηνρώλ

-

(13.000)

-

(13.000)

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ρξενγξάθσλ & ινηπώλ επελδύζεσλ

9

20

8

20

(1.292)

(1.671)

(996)

(699)

3.478

16

3.464

-

Τόθνη εηζπξαρζέληεο

23

153

13

146

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

10

747

9

868

1.966

(13.772)

2.236

(12.820)

16.272

316

16.272

(335)

-

(335)

-

380

40.966

-

40.846

(27.096)

(27.893)

(25.278)

(26.000)

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Σύνολο ειζροών / (εκροών) επενδσηικών δραζηηριοηήηων (β)
Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ

6.213

Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ

7.768

7.495

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

13.399

12.466

1.659

1.406

9

9

124

103

853

Σύνολο ειζροών / (εκροών) τρημαηοδοηικών δραζηηριοηήηων (γ)
Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα
& ιζοδύναμα ηηρ σπήζηρ (α) + (β) + (γ)
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ

-

88

ΙΩΑΝΝΗ Ι. ΒΑΡΓΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
Α.Γ.Σ. Π 966572

ΣΤΛΙΑΝΟ Ι. ΣΑΜΟ
Α.Γ.Σ. Μ 068570

-

(10)

(87)

(1)

(3)

13.302

(9.342)

14.843

59

(2.497)

(195)

(2.850)

3.301
3.360

5.798
3.301

1.769
1.574

4.619
1.769

ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΠΑΝΟΤΓΑΚΗ
Α.Μ. Αδείας ΟΔΔ 20599 Α' Σάξης

 Σοςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά 

-

-

(9.936)

Φανιά, 27 Μαπηίος 2012

ΠΤΡΙΓΩΝ Ι. ΠΡΩΣΟΠΑΠΑΓΑΚΗ
Α.Γ.Σ. ΑΑ 490648

47.405

κίνεζες ή ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:

Πιεξσκή εμόδσλ αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

δ) Υπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

-

12.308

Πλέον / (μείον) προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ

Η Δηαιπεία

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

(0,6761)

-

Δνοποιημένα ζηοισεία
από 01.01 έωρ

Απνζβέζεηο

31.12.2011
103.477

Ο Όμιλορ

ε) Σπλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο

(0,1279)

-

Πλέον / (μείον) προζαρμογές για:

Δηαιπεία

31.12.2010
202.869

1. Οη εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011, ε έδξα ηνπο, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο
Μεηξηθήο, θαζώο θαη νη κέζνδνη ελνπνίεζεο, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 1 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 2. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηνπ εθδόηε πεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο SEA STAR CAPITAL PLC, ε νπνία
θαηέρεη ην 23,16% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο ΑΝΔΚ θαη εδξεύεη ζηελ Κύπξν. 3. Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2010, πξνζαξκνζκέλεο κε ηηο αλαζεσξήζεηο πνπ επηηάζζνπλ ηα ΓΠΦΑ. 4. Σε βάξνο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ δελ εθθξεκνύλ
επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπ. Σε επίπεδν Οκίινπ έρνπλ
ζρεκαηηζηεί ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ύςνπο € 108 ρηι. θαη ζε επίπεδν Δηαηξείαο € 55 ρηι. 5. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ησλ εηαηξεηώλ ηνπ
Οκίινπ ζηηο 31.12.2011 αλεξρόηαλ ζε 1.098 άηνκα (948 γηα ηελ Δηαηξεία) θαη ζηηο 31.12.2010 ζε 1.132 άηνκα (1.048 γηα ηελ Δηαηξεία). 6. Σηε ιήμε ηεο
ηξέρνπζαο ρξήζεο δελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο Μεηξηθήο πνπ λα θαηέρνληαη είηε από ηελ ίδηα είηε από ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο επηρεηξήζεηο. 7. Οη "ινηπέο
θηλήζεηο ζηα ίδηα θεθάιαηα" αθνξνύλ θαηά € 335 ρηι. ζε έμνδα αύμεζεο θεθαιαίνπ ηεο Μεηξηθήο θαη θαηά € 3 ρηι. ζηελ επίδξαζε ζηα δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
από πώιεζε πνζνζηνύ ζπγαηξηθήο (βι. ζεκείσζε 1 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ). 8. Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ, νη
νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 21 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, έρνπλ δηελεξγεζεί πξνβιέςεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 177 ρηι. (€ 25 ρηι. γηα ηελ
Δηαηξεία). Γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο έρνπλ δηελεξγεζεί ζσξεπηηθέο πξνβιέςεηο πνζνύ € 20.699 ρηι. γηα ηνλ Όκηιν θαη € 19.886 ρηι. γηα ηελ Δηαηξεία, ελώ γηα
απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ νη ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο αλέξρνληαη ζε € 3.563 γηα ηνλ Όκηιν θαη € 3.283 ρηι. γηα ηελ Δηαηξεία θαη νη ινηπέο πξνβιέςεηο
αλέξρνληαη ζε € 321 ρηι. γηα ηνλ Όκηιν θαη € 120 ρηι. γηα ηελ Δηαηξεία. 9. Σηηο 26.04.2011 ην Γ.Σ. ηεο Δηαηξείαο πηζηνπνίεζε ηε κεξηθή αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ύςνπο € 16.271.669,70 πνπ αληηζηνηρεί ζε 54.238.899 λέεο θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30 ε θάζε κία. Μεηά ηελ αύμεζε θεθαιαίνπ, ην
ζπλνιηθό κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ € 56.596.467,60 δηαηξνύκελν ζε 188.654.892 θνηλέο θαη πξνλνκηνύρεο νλνκαζηηθέο κεηά
ςήθνπ κεηνρέο. 10. Τα βαζηθά θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ. 11.Τν ζέκα
έκθαζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ησλ λόκηκσλ ειεγθηώλ έρεη σο εμήο: "Φσξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε σο πξνο ηε γλώκε ηνπ ειέγρνπ καο, εθηζηνύκε ηελ
πξνζνρή ζαο ζην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία εμαθνινπζεί λα έρεη αξλεηηθό θεθάιαην θίλεζεο ελώ πθίζηαληαη, παξάιιεια, ιεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. Όπσο
αλαθέξεηαη ζηελ επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε 29 (θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο) ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ζρεδηάζεη ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε
ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο θαη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο". 12. Ο Όκηινο ηεο ΑΝΔΚ αλαθνίλσζε ζηηο 24.05.2011 ηελ ππνγξαθή
ζπκθσλίαο κε ηνλ Όκηιν ATTICA Α.Δ. ΣΥΜΜΔΤΟΦΩΝ γηα ηελ εθηέιεζε ζπλδπαζκέλσλ δξνκνινγίσλ από πινία ησλ δύν εηαηξεηώλ ζηε δηεζλή γξακκή
«Πάηξα - Ηγνπκελίηζα - Αλθόλα», θαζώο θαη ζηελ αθηνπιντθή γξακκή «Πεηξαηάο - Ηξάθιεην». Γηα ην ιόγν απηό ζπζηάζεθε ε θνηλνπξαμία «ANEK AE –
SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ANEK - SUPERFAST» (γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ζεκείσζε 2 ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ). 13. Οη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο θαη εθξνέο) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ
θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά
νξίδνληαη από ην ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο:

δ) Υπνρξεώζεηο

866
(0,6676)

-

31.12.2011

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα (κείνλ πηζησηηθνί ηόθνη)

γ) Απαηηήζεηο

(126)
(0,1337)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
(Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες εσρώ)

31.12.2011
114.167

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

(Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες εσρώ)

-

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

από 01.01 έωρ

31.12.2011
Κύθινο εξγαζηώλ

1.529

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δηαιπεία

από 01.01 έωρ

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απαηηήζεηο από πειάηεο

Δνοποιημένα ζηοισεία

31.12.2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3401/2005
Ρι παρακάτω γνωςτοποιιςεισ και ανακοινϊςεισ ςτισ οποίεσ προζβθ θ ΑΟΕΜ κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ
2011 ζχουν δθμοςιευτεί ςτο θμεριςιο δελτίο τιμϊν του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και είναι αναρτθμζνεσ ςτθν
ιςτοςελίδα του Χ.Α. www.ase.gr και τθσ Εταιρείασ www.anek.gr.
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ

03/01/2011

Απάντθςθ ςε επιςτολι τθσ Επιτροπισ Μεφαλαιαγοράσ

04/01/2011

Απάντθςθ ςε επιςτολι τθσ Επιτροπισ Μεφαλαιαγοράσ

17/01/2011
17/01/2011

Γνωςτοποίθςθ αλλαγισ ςφνκεςθσ Διοικθτικοφ Υυμβουλίου
Ειςαγωγι μετοχϊν λόγω Reverse Split των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ και μείωςθ μετοχικοφ
κεφαλαίου με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ μετοχισ

16/02/2011

Ανακοίνωςθ διάκεςθσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου

16/02/2011

Ανακοίνωςθ Αλλων Υθμαντικϊν Γεγονότων (ΧΣΑΟΑΧΩΤΘΥΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑΥ ΞΙΟΩΙΜΕΥ ΓΤΑΞΞΕΥ Α.Ο.Ε.)

22/02/2011
24/02/2011

Απάντθςθ ςε επιςτολι του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν
Α.Ξ.Μ ΞΕ ΜΑΦΑΒΡΝΘ ΞΕΦΤΘΦΩΟ ΞΕ ΔΙΜΑΙΩΞΑ ΣΤΡΦΙΞΘΥΘΥ ΧΣΕΤ ΦΩΟ ΣΑΝΑΙΩΟ
ΞΕΦΡΧΩΟ: ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΣΡΜΡΣΘΥ & ΣΕΤΙΡΔΡΥ ΔΙΑΣΤΑΓΞΑΦΕΧΥΘΥ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΡΥ ΣΤΡΦΙΞΘΥΘΥ

23/03/2011

Ανακοίνωςθ για τθν κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ Ξετοχικοφ Μεφαλαίου τθσ Εταιρείασ και τθν διάκεςθ Αδιάκετων Ξετοχϊν

30/03/2011

ΔΕΝΦΙΡ ΦΧΣΡΧ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΩΟ 2010 ΜΑΙ IR RELEASE

15/04/2011

Ξερικι Μάλυψθ Α.Ξ.Μ. με καταβολι μετρθτϊν με δικαίωμα προτίμθςθσ υπζρ των παλαιϊν μετόχων

18/04/2011

Απάντθςθ ςε επιςτολι τθσ Επιτροπισ Μεφαλαιαγοράσ

18/04/2011
26/04/2011

Ανακοίνωςθ Διάκεςθσ Υυμπλθρϊματοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου
Ξερικι Μάλυψθ Α.Ξ.Μ. με καταβολι μετρθτϊν με δικαίωμα προτίμθςθσ υπζρ των παλαιϊν μετόχων / μερικι
κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ

05/05/2011

Σροαναγγελία Φακτικισ Γενικισ Υυνζλεφςθσ

09/05/2011

ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΞΕΦΡΧΩΟ ΑΣΡ ΑΧΠΘΥΘ ΞΕΦΡΧΙΜΡΧ ΜΕΦΑΝΑΙΡΧ ΞΕ ΜΑΦΑΒΡΝΘ ΞΕΦΤΘΦΩΟ

11/05/2011

Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ του Ο.3556/2007

11/05/2011

ΟΕΡ ΞΕΦΡΧΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΟΕΜ Α.Ε.

12/05/2011

Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ του Ο.3556/2007

12/05/2011

Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ του Ο.3556/2007

16/05/2011

ΔΕΝΦΙΡ ΦΧΣΡΧ : ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ ΑϋΦΤΙΞΘΟΡΧ 2011

16/05/2011

IR RELEASE – Q1 2011

16/05/2011

Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ του Ο.3556/2007

24/05/2011

Ανακοίνωςθ Αλλων Υθμαντικϊν Γεγονότων (ΧΣΡΓΤΑΦΘ ΥΧΞΦΩΟΙΑΥ ΞΕ ATTICA A.E. ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ)

30/05/2011

Αποφάςεισ Φακτικισ Γενικισ Υυνζλευςθσ

23/08/2011

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ ΑϋΕΠΑΞΘΟΡΧ 2011

23/08/2011

IR RELEASE 6M 2011

17/11/2011

ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΣΕΤΙ ΥΧΡΝΙΑΥΞΡΧ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ / ΕΜΘΕΥΕΩΟ

17/11/2011

IR RELEASE 9M 2011

14/12/2011

Ανακοίνωςθ περί εκποίθςθσ μετοχϊν από Reverse Split

20/12/2011

Ανακοίνωςθ περί εκποίθςθσ μετοχϊν από Reverse Split (2)
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