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Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2011 (1.1.2011-31.12.2011) είναι
εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
Α.Ε.», κατά την συνεδρίασή του την 28η Μαρτίου 2012 και είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.nel.gr όπου και θα παραµείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και
δηµοσιοποιήσεώς της.
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Ι. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007)

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ:
1. Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών, Ακαδηµίας 15, µε Α∆Τ ΑΖ 615419, Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου -Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ιωάννης Αβραντίνης του ∆ιαµαντή , κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, Σκρά 26, µε Α∆Τ Μ 049652, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος και Γενικός ∆ιευθυντής -Εκτελεστικό Μέλος.
3. Αθηναίος Απόστολος του Ιωάννη , κάτοικος Μυτιλήνης , Λεσβώνακτος 9, µε Α∆Τ Χ 918699-Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος (ορισθείς ειδικά προς τούτο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την σηµερινή του συνεδρίαση).

µε την παραπάνω ιδιότητά µας δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα δήλωση ότι εξ όσων γνωρίζουµε:

(α) Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011, της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’, η οποία καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της εταιρικής και ενοποιηµένης
κατάστασης οικονοµικής θέσης της 31.12.2011 καθώς και τα στοιχεία των εταιρικών και ενοποιηµένων
καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσεως, συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών
της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4, του Ν.
3556/2007.

(β) Η συνηµµένη Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την
εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’ καθώς και των επιχειρήσεων
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του
Ν.3556/2007.

Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
και Γενικός ∆ιευθυντής

Το Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος
του ∆.Σ.

Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ
Α.Τ. ΑΖ615419

Ιωάννης Αβραντίνης
Α.Τ. Μ049652

Απόστολος Αθηναίος
Α.Τ. Χ918699
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ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

(σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007)

Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3556/2007, του Κ.Ν.2190/1920 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές
αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουµε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της εταιρείας ‘Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε’ για τις Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές
Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011.

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

I)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’ κατά τη χρήση 2011 ανήλθε σε
ποσό € 83.547.196,02, έναντι ποσού € 56.544.981,56 την χρήση 2010, ήτοι παρουσίασε αύξηση 48,02 %, η οποία
οφείλεται στα έσοδα από µισθωµένα πλοία κατά την χρήση 1.1.2011 – 31.12.2011, καθώς και στην δραστηριοποίηση
του οµίλου σε νέες γραµµές.
Οι λειτουργικές ζηµιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ανήλθαν σε ποσό € 48.438.312,15
κατά τη χρήση 2011, έναντι ζηµιών ποσού € 27.301.142,43 στην προηγούµενη χρήση 2010.
Τα αποτελέσµατα του

Οµίλου, πριν και µετά από φόρους κατά τη χρήση

2011 ανήλθαν σε ζηµιά ποσού €

61.015.202,83, έναντι ζηµιάς ποσού € 43.365.848,64 στη χρήση 2010.
Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της χρήσης έπαιξε η µεγάλη αύξηση του κόστους καυσίµων σε
σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2010.

II) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο κύκλος εργασιών της µητρικής εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ ‘κατά τη χρήση 2011
ανήλθε σε ποσό € 67.793.750,93, έναντι ποσού € 44.837.413,47 την χρήση 2010, ήτοι παρουσίασε αύξηση 51,20 %,
η οποία οφείλεται στα έσοδα από µισθωµένα πλοία κατά την χρήση 1.1.2011 – 31.12.2011, καθώς και στην
δραστηριοποίηση της εταιρείας σε νέες γραµµές.
Τα αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζηµιά ποσού € 42.589.796,14 κατά τη
χρήση 2011 έναντι ζηµιάς ποσού € 23.989.177,06 την προηγούµενη χρήση 2010.
Τα αποτελέσµατα της εταιρείας, πριν και µετά από φόρους κατά τη χρήση

2011 ανήλθαν σε ζηµιά ποσού €

52.972.110,20 έναντι ζηµιάς ποσού € 36.725.958,60 τη χρήση 2010.
Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της χρήσης

έπαιξε και η µεγάλη αύξηση του κόστους

καυσίµων σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
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ΙΙΙ) ∆υνατότητα οµαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου
Tην τρέχουσα χρήση που έληξε την 31.12.2011 ο Όµιλος και η Εταιρεία παρουσίασαν τα παρακάτω µεγέθη:
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου της 31.12.2011 ανήλθε σε ποσό € 65.225.093 (31.12.2010:
€ 31.600.706), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 33.607.149 (31.12.2010: € 53.825.579).
Αντίστοιχα σε επίπεδο Εταιρείας το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ανήλθε σε ποσό € 65.831.525
(31.12.2010: € 28.872.278), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 71.024.227 (31.12.2010: €
69.401.466,79). Στις ανωτέρω απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 40.492.797
και στις υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 24.373.411 αντίστοιχα.
Το λειτουργικό αποτέλεσµα από την εκµετάλλευση των πλοίων του Οµίλου για την χρήση 1.1–31.12.2011 ήταν
ζηµιογόνο κατά ποσό € 39.180.267 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσµατα για την χρήση 1.1–31.12.2010
ποσού € 14.254.649). Σε επίπεδο Εταιρείας τα λειτουργικά αποτελέσµατα ανήλθαν σε ζηµιές € 32.900.530 (1.1–
31.12.2010: € 11.304.356).
Αρνητικές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.1–31.12.2011 Οµίλου ποσού € 23.252.795 (αντίστοιχες
αρνητικές ταµειακές ροές 1/1 – 31/12/2010 ποσού € 33 499.458). Επιπρόσθετα η Εταιρεία εµφάνισε αρνητικές
ταµειακές ροές ποσού € 34.001.528 (αρνητικές ταµειακές ροές 1.1-31.12.2011 ποσού € 39.009.823).
Ζηµίες προ φόρων 1.1–31.12.2011 Οµίλου ποσού € 61.015.202 (ζηµίες 1.1-31.12.2010 ποσού € 43.365.848).
Αντίστοιχα, η Εταιρεία εµφάνισε ζηµίες προ φόρων 1.1–31.12.2011 ποσού € 52.972.110 (ζηµίες 1.1-31.12.2010 ποσού
€ 36.725.958)
Εν’ όψει των ανωτέρω, η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει αποφασίσει να προβεί σε µία σειρά ενεργειών, οι σηµαντικότερες
των οποίων αφορούν:
Α) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων µε τους κύριους προµηθευτές του Οµίλου και ειδικότερα τους προµηθευτές
καυσίµων, µε σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωµής των εµπορικών του υποχρεώσεων και την είσπραξη των
εµπορικών του απαιτήσεων.
Β) Την πιθανή αποεπένδυση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Προς αυτή την κατεύθυνση η ∆ιοίκηση εξετάζει το
ενδεχόµενο να προβεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα στην πώληση πλοίων αναπόσβεστης αξίας € 36.000.000, περίπου,
γεγονός που θα συµβάλει στην βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσµάτων κατά ποσό € 6.000,00 περίπου .
Γ) Συρρίκνωση της δραστηριότητας της εταιρείας, δεδοµένου ότι η επέκταση των δραστηριοτήτων της, τους
προηγούµενους µήνες δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα εξαιτίας της µη αναµενόµενης ανατροπής των
γενικών οικονοµικών συνθηκών της χώρας, όσο και της µεγάλης αύξησης των τιµών των καυσίµων, τα οποία
αποτελούν σηµαντικό µέρος του λειτουργικού κόστους του Οµίλου. Έτσι επανακαθορίστηκε η χρήση των πλοίων του
Οµίλου και η γενικότερη αναδιάρθρωση των λειτουργιών της επιχείρησης, αποφασίσθηκε η διακοπή συµβάσεων
ναυλώσεων συγκεκριµένων πλοίων, το αποτέλεσµα εκµετάλλευσης των οποίων, είναι ζηµιογόνο, και
επαναξετάσθηκαν οι συµβάσεις πρακτορεύσεως, η πιστωτική πολιτική προς τις µεταφορικές εταιρείες καθώς και η
µείωση αποδοχών του προσωπικού. Σηµειώνεται ότι µέσα στη χρήση 2011 και έως την ηµεροµηνία έγκρισης των
συνηµµένων Οικονοµικών Καταστάσεων η εταιρεία διέκοψε την χρονοναύλωση έξι πλοίων λόγω των αρνητικών
λειτουργικών αποτελεσµάτων.
Υπό το πρίσµα των ανωτέρω οι παρούσες ετήσιες καταστάσεις οικονοµικής πληροφόρησης της Εταιρείας και του
Οµίλου έχουν ετοιµαστεί στη βάση της δυνατότητας οµαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων τους. Αντιστοίχως οι
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές σχετικές µε την ανάκτηση και την
ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόµηση των υποχρεώσεων ή άλλες
προσαρµογές οι οποίες θα ήταν ως αποτέλεσµα της µη δυνατότητας οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας του
Οµίλου.
Παρά ταύτα, το ενδεχόµενο της µη επιτυχούς έκβασης των ανωτέρω ενεργειών της διοίκησης υποδηλώνει την ύπαρξη
αβεβαιότητας σχετικά µε την δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου.
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Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ι. Εισαγωγή νέων µετοχών προς διαπραγµάτευση.
Το Χ.Α. στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση 326.420.600 νέων κοινών ονοµαστικών
µετοχών της Εταιρείας, ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της 27ης Ιουλίου 2010. Ως ηµεροµηνία εισαγωγής και έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χ.Α
ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2011, οπότε και αυτές πιστώθηκαν στις µερίδες και τους λογαριασµούς αξίων των Μετόχων
στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
Κατόπιν των ανωτέρω, το σύνολο των µετοχών της Εταιρείας που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, από τις 10 Ιανουαρίου 2011, ανέρχεται σε 340.612.800 κοινές ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη.

ΙΙ. Φορολογικός έλεγχος θυγατρικής
Εντός της τρέχουσας χρήσης ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2008 και 2009 της θυγατρικής
εταιρείας (100%) ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ. Από τον έλεγχο των χρήσεων αυτών δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές.

ΙΙΙ. Σύσταση Κοινοπραξίας
Η “Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε.” την 09.2.2011 ανακοίνωσε ότι συνέστησε, σε σύµπραξη µε την τουρκική
εισηγµένη εταιρία “Rhea Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S.”, την κοινοπραξία επενδύσεων “IDO MARMARA
EGE”

(εφεξής η "Κοινοπραξία"). Σκοπός της συνεργασίας ήταν η από κοινού συµµετοχή σε διαγωνισµό που

προκήρυξε ο Μητροπολιτικός ∆ήµος Κωνσταντινούπολης και αφορούσε στην ιδιωτικοποίηση του 100% των µετοχών
της εταιρίας “ IDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S”. Η Κοινοπραξία σε συνεργασία µε τους
χρηµατοοικονοµικούς και φορολογικούς συµβούλους της εταιρείας Ernst & Young και τους νοµικούς συµβούλους
‘McDermott Will & Emery”, “Pekin & Bayar” και “Ersoy Bilgehan” πραγµατοποίησε νοµικούς και φορολογικούς
ελέγχους παράλληλα µε επιθεωρήσεις από εµπειρογνώµονες στα πλοία και τα λιµάνια που αφορούσαν την εν λόγω
ιδιωτικοποίηση. Επιπλέον, η Κοινοπραξία πραγµατοποίησε συνοµιλίες και διαπραγµατεύσεις µε διάφορους Τούρκους
και ξένους επενδυτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συµµετοχή τους σε αυτή.

Κατόπιν των εκτεταµένων εργασιών προετοιµασίας που διεξήγαγαν τα µέλη της Κοινοπραξίας, κατέληξαν στο
συµπέρασµα ότι µια προσφορά που θα αντικατοπτρίζει πλήρως την αξία όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και
τη µελλοντική ανάπτυξη πιθανών ευκαιριών της “ΙDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S” απαιτεί
περισσότερο χρόνο από ό,τι ο σηµερινός διαγωνισµός έχει να προσφέρει στους ενδιαφερόµενους πλειοδότες. Υπό το
πρίσµα των ανωτέρω συνθηκών, καθώς και µε το ισχύον χρονοδιάγραµµα για την υποβολή της προσφοράς, της οποίας
η προθεσµία έληξε την 31.3.2011, η Κοινοπραξία αποφάσισε να µην υποβάλει προσφορά, ωστόσο δηλώνει ότι
εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τα περιουσιακά στοιχεία της “ΙDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S” ,
καθώς

και να συµµετάσχει µε προσφορά σε περίπτωση που το χρονοδιάγραµµα ή η διαδικασία του εν λόγω

διαγωνισµού αναθεωρηθεί.
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IV. Αλλαγή Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την από 16.2.2011 συνεδρίασή του, αποφάσισε οµόφωνα την αλλαγή
στη χρήση /διάθεση µέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, που
αποφασίστηκε κατά την από 27.7.2010 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
Συγκεκριµένα, για τους σκοπούς περαιτέρω ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας όσον αφορά την
τρέχουσα δραστηριότητα αυτής, από το ποσό που είχε προβλεφθεί ότι θα χρησιµοποιηθεί για τη γενικότερη ενίσχυση
του κεφαλαίου κίνησης, διατέθηκε συνολικά το ποσό των 24.235.004 ευρώ για το κεφάλαιο κίνησης της τρέχουσας
δραστηριότητας των εταιρειών του Οµίλου, αντί του αρχικώς ορισθέντος ποσού των 14.680.000 ΕΥΡΩ που
αναφερόταν στο Ενηµερωτικό δελτίο, στην ενότητα 4.5 παράγραφος (α.1). Έτσι, µειώθηκε σε 13.364.996 ΕΥΡΩ από
22.920.000 ΕΥΡΩ, ήτοι κατά 9.555.004 ΕΥΡΩ, το ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων που χρησιµοποιήθηκε για
ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της που αφορούσε την ανάπτυξη των εργασιών της.
Οι λόγοι που επέβαλαν την αλλαγή αυτή είναι:
(α) καθυστέρηση στην είσπραξη των απαιτήσεων από την εκτέλεση δροµολογίων βάσει των συµβάσεων ανάθεσης
δηµόσιας υπηρεσίας που έχουν ανατεθεί στις εταιρείες του Οµίλου.
(β) η αύξηση της τιµής των καυσίµων που απαιτεί µεγαλύτερη δαπάνη.
(γ) η αλλαγή πιστωτικής πολιτικής των εταιρειών πετρελαιοδότησης.
Η ανωτέρω αλλαγή δεν επέφερε µείωση στο ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων που είχε προβλεφθεί ότι θα
χρησιµοποιηθεί για τη µείωση του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας, ενώ µετέβαλε το επενδυτικό σχέδιο της
Εταιρείας, µόνον ως προς το ότι µειώθηκε το κεφάλαιο που χρησιµοποιήθηκε για τις ανάγκες των γραµµών «Ιταλία –
Χώρες Αδριατικής» και «Τουρκία – Ελλάδα».
V. Αποφάσεις Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της την 24/03/2011:
1. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της περί του σκοπού της Εταιρείας , το οποίο στο εξής
έχει ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 4
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Ι. Η απόκτηση και η εκµετάλλευση πλοίων για την µεταφορά προσώπων, οχηµάτων παντός τύπου και εµπορευµάτων
προς εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής γραµµής Λέσβου-Πειραιά, καθώς και άλλων γραµµών του εσωτερικού και
εξωτερικού. Η απόκτηση πλοίων δύναται να διέπεται από εγκριτική πράξη που εκδίδεται κατά τις κείµενες διατάξεις.
ΙΙ. Η ναύλωση ή µε οποιονδήποτε τρόπο γενικά (µε προµήθεια ή µε συνεργασία µε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο) εκµετάλλευση πλοίων και γενικά πλωτών µέσων κάθε Εθνικότητας και Σηµαίας.
ΙΙΙ. Η εκτέλεση παντός είδους θαλάσσιας µεταφοράς εµπορευµάτων, επιβατών ή οχηµάτων µε ιδιόκτητα ή µη πλοία
αυτής.
IV. Η διενέργεια γενικά πάσης επιχειρήσεως ή εργασίας η οποία διευκολύνει την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού
της Εταιρείας όπως:
α) Η άσκηση πάσης φύσεως και πάσης µορφής Τουριστικής Επιχείρησης που έχει σχέση µε τη δια θαλάσσης
µεταφοράς επιβατών καθώς και πραγµατοποίηση εργασιών πρακτόρευσης πλοίων µε Νόµιµο Εκπρόσωπο που θα
ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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β) Η συµµετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ακόµη και η
σύµπραξη ή κοινοπραξία µε αυτές.
γ) Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών µε αντικείµενο την οργάνωση τουριστικών, µεταφορικών, βιοµηχανικών,
εµπορικών και λοιπών επιχειρήσεων.
δ). Η ίδρυση, εκµετάλλευση και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, ηλιακή ακτινοβολία, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερµία, υβριδική και γενικώς κάθε πηγή ενέργειας και η
διενέργεια κάθε είδους επιχειρήσεως σχετικά µε την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, όπως ενδεικτικά η
ανακύκλωση, η διαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων, η εξοικονόµηση ενέργειας.
ε) Η ίδρυση, εκµετάλλευση και λειτουργία λιµενικών εγκαταστάσεων, τερµατικών σταθµών, εµπορευµατικών
σταθµών, αποθηκευτικών χώρων και επιχειρήσεων διακίνησης και αποθήκευσης εµπορευµάτων, εκθεσιακών χώρων.
στ) Η διενέργεια κάθε είδους µεταφορικής εργασίας µε κάθε µέσο καθώς και η κάθε είδους διαµεσολάβηση σε
µεταφορικές εργασίες.
ζ)

Η άσκηση κάθε είδους τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η κατασκευή, απόκτηση, µίσθωση και

εκµετάλλευση ξενοδοχειακών, τουριστικών µονάδων, συνεδριακών και εκθεσιακών χώρων.
η) Η µε οποιοδήποτε ποσοστό συµµετοχή, σε ελληνικές ( Ανώνυµες, Ε.Π.Ε. κτλ.) ή σε αλλοδαπές εταιρείες, µε
εµπορική ή βιοµηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα και µε την παράγραφο 4.1.312 του Κανονισµού του ΧΑ, η ως άνω τροποποίηση αφορά
πιθανή µελλοντική επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε νέους τοµείς και συνεπώς δεν αναµένεται να
υπάρξει σηµαντική επίδραση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
2. Εξέλεξε δια µυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας επτά (7) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εξελέγησαν οι
κ.κ. Αβραντίνης Ιωάννης του ∆ιαµαντή, Βάγγερ Μιλτιάδης-Μιχαήλ του Αντωνίου, Μαρκόπουλος-Ράντος Αθανάσιος
του Κωνσταντίνου, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωσήφ, Τζιλόγλου-Τζιλίδης Λύσσανδρος-Γεώργιος ως
εκτελεστικά ή µη εκτελεστικά µέλη και οι κ.κ. Αθηναίος Απόστολος του Ιωάννη και Βεντουρής Ευστάθιος του
Γεωργίου-Ιωάννη ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, λαβόντες 329.306.147ψήφους έκαστος.
3. Ενέκρινε οµόφωνα τις συµβάσεις γυµνής ναύλωσης και συµβάσεις χρονοναύλωσης που έχει συνάψει η Εταιρεία µε
τρίτους και ειδικότερα µε:
−

την εταιρεία “ΑΛΦΑ ΦΕΡΡΥΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για τo πλοίο “ΑΚΟΥΑ ΤΖΙΟΥΕΛ” (AQUA JEWEL)

−

την εταιρεία “ROPAX 1 KS” για το πλοίο “ROPAX 1”,

−

την εταιρεία “ROPAX 2 KS” για το πλοίο “ROPAX 2”,

−

την εταιρεία “ROYAL DIAMOND SHIPPING LIMITED” για το πλοίο “EUROPEAN EXPRESS”

−

την εταιρεία “AVRA SHIPPING S.A.” για το πλοίο “COLOSSUS” ex “SHUTTLE”

−

την εταιρεία “EPTANISOS MARITIME LTD” για το πλοίο “IΠΠΟΤΗΣ” ex “CELTIC STAR”

−

την εταιρεία “ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για το πλοίο “ΜΥΚΟΝΟΣ”

−

την εταιρεία “FORTUNE MARITIME CORPORATION” για το πλοίο “CYCLADES EXPRESS”

−

την εταιρεία “SEA HAWK MARITIME COMPANY” για το πλοίο “AΛΚΥΟΝΗ”

−

την εταιρεία “PENELOPE MARITIME COMPANY” για το πλοίο “ΠΗΝΕΛΟΠΗ

−

την εταιρεία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ ΑΕ” για το πλοίο “ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΑ” και

−

την εταιρεία “CHRYSES FINANCE CORPORATION” για το πλοίο “ARBERIA”.

4. Ενέκρινε οµόφωνα την από 16.02.2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας για την χρήση των
κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε κατά την από
27.07.2010 Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας και συγκεκριµένα:
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Ποσό 24.235.004 ευρώ διατίθεται για κεφάλαιο κίνησης της τρέχουσας δραστηριότητας του Οµίλου, αντί του αρχικού
ορισθέντος ποσού των 14.680.000 ευρώ, που αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Ποσό 13.364.996 ευρώ θα χρησιµοποιηθεί για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, που αφορά την ανάπτυξη των
εργασιών της, αντί του αρχικού ορισθέντος ποσού των 22.920.000 ευρώ.
Η ανωτέρω αλλαγή δεν επιφέρει µείωση στο ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων που είχε προβλεφθεί ότι θα
χρησιµοποιηθεί για την µείωση του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας, ενώ µεταβάλλει το επενδυτικό σχέδιο της
Εταιρείας, µόνο ως προς το ότι µειώνεται το κεφάλαιο, που θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες των γραµµών «Ιταλία Χώρες Αδριατικής» και «Τουρκία – Ελλάδα».
5. Ενέκρινε οµόφωνα την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την σύσταση, σε σύµπραξη µε την τουρκική
εταιρεία Rhea Girisim Yatirim Ortakligi S.A. κοινοπραξίας επενδύσεων προκειµένου να συµµετέχουν σε διαγωνισµό
που αφορά την ιδιωτικοποίηση των µετοχών της εταιρείας IDO Istanbul Deniz Otobuslezi Sanayi ve Ticaret A.S.
Επίσης ενέκρινε οµόφωνα το από 07.02.2011 Μνηµόνιο Συµφωνίας (Memorandum of Understanding) µε το οποίο
επισφραγίζεται η ως άνω συµφωνία της Εταιρείας µε την τουρκική εταιρεία Rhea Girisim Yatirim Ortakligi S.A. για
την σύσταση της κοινοπραξίας και την συµµετοχή στο διαγωνισµό της ιδιωτικοποίησης των µετοχών της εταιρείας
IDO Istanbul Deniz Otobuslezi Sanayi ve Ticaret A.S.
6. Όρισε οµόφωνα τρία µέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1 του ν.3693/2008. Συγκεκριµένα
ορίστηκαν οι κ.κ. 1) Αθηναίος Απόστολος του Ιωάννη 2) Βεντουρής Ευστάθιος του Γεωργίου-Ιωάννη, ως ανεξάρτητα
µη εκτελεστικά µέλη και ο κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωσήφ, ως µη εκτελεστικό µέλος , οι οποίοι διαθέτουν
τα υπό του Νόµου απαιτούµενα προσόντα.

VI. Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών
Η “Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ” ίδρυσε εντός της τρέχουσας χρήσης :
α) Την ναυτιλιακή εταιρεία µε την επωνυµία “ PANTHEON MARINE LTD”, (ηµεροµηνία ίδρυσης 04/01/2011) που
είναι εγκατεστηµένη στα νησιά “MARSHALL”. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας ανέρχεται σε 100%. Η
“PANTHEON MARINE LTD” απέκτησε το πλοίο “JULIA”, το οποίο και µετονόµασε σε “TRADER” και είναι πλοίο
µεταφοράς γενικού φορτίου/εµπορευµατοκιβωτίων.
β) Την ναυτιλιακή εταιρεία ‘INTERNEL LTD’, (ηµεροµηνία ίδρυσης 21/01/2011) που είναι εγκατεστηµένη στην
Κύπρο. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας είναι 100% και η ενσωµάτωση στις οικονοµικές καταστάσεις
έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. (πρώτη ενοποίηση).
VII. Συγκρότηση σε σώµα του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Κατά την συνεδρίαση του την 06.04.2011 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.03.2011 συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:
Ονοµατεπώνυµο

Ιδιότητα

Βάγγερ Μιλτιάδης-Μιχαήλ

Πρόεδρος ∆Σ - Εκτελεστικό µέλος

Αβραντίνης Ιωάννης

∆ιευθύνων Σύµβουλος- Γενικός ∆ιευθυντής- Εκτελεστικό µέλος

Τζιλόγλου-Τζιλίδης Λύσσανδρος-Γεώργιος

Αντιπρόεδρος του ∆Σ- Εκτελεστικό µέλος

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Μη Εκτελεστικό µέλος

Μαρκόπουλος-Ράντος Αθανάσιος

Μη Εκτελεστικό µέλος

Βεντουρής Ευστάθιος

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος

Αθηναίος Απόστολος

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος

Σελίδα 9 από 90

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011
01/01/2011 - 31/12/2011
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)
Κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 31/10/2011 εκλέχθηκε ως Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος
του ∆.Σ ο κος Κωνσταντίνος Τσιγαράς του Αθανασίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου µη
Εκτελεστικού µέλους κου Ευστάθιου Βεντουρή του Γεωργίου-Ιωάννη.

Το ανωτέρω ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα διοικήσει την Εταιρεία υπό την ανωτέρω νέα σύνθεσή του για τέσσερα (4) έτη.
VIII. Αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισµού

Ο Όµιλος την τρέχουσα χρήση προέβη σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού του δανεισµού µε αποτέλεσµα το µεγαλύτερο
µέρος των µακροπροθέσµων τραπεζικών υποχρεώσεων του να είναι πληρωτέες πέραν της πενταετίας.

ΙΧ. Αποφάσεις Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγµατοποιήθηκε την 14.7.2011
αποφάσισε µεταξύ άλλων και τα εξής:
1. Έγκριση αποφάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου για αγοραπωλησίες πλοίων.
Συγκεκριµένα,εγκρίθηκαν οµόφωνα οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι ειληµµένες µέχρι σήµερα όπως και
κάθε άλλη λαµβανοµένη στο µέλλον για την κατάρτιση κάθε απαραίτητης σύµβασης ή δήλωσης για αγοραπωλησία
πλοίου της Εταιρείας. Επίσης εγκρίθηκαν οµόφωνα οι συναφείς αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. µε τις οποίες
εξουσιοδοτήθηκαν ή θα εξουσιοδοτηθούν στο µέλλον για τον σκοπό αυτό οι νόµιµοι καταστατικοί εκπρόσωποι της
Εταιρείας κ.κ. Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ και Ιωάννης Αβραντίνης, προκειµένου να προχωρήσουν κατά την κρίση τους
στις απαραίτητες και ωφέλιµες, για τα συµφέροντα της Εταιρείας, αγοραπωλησίες πλοίων στην εκάστοτε τρέχουσα
αγοραία αξία τους, προς επίτευξη των επιχειρηµατικών της σχεδίων και προς κάλυψη των οικονοµικών της αναγκών
ιδιαίτερα επιβαρυµένων κατά την τρέχουσα περίοδο λόγω της οικονοµικής κρίσης.
2. Έγκριση σύστασης Κοινοπραξίας µε άλλες εταιρείες µε σκοπό την εκµετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν
γένει επιχειρήσεων και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων σύµφωνα µε τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας.
Συγκεκριµένα, εγκρίθηκαν οµόφωνα οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι ειληµµένες µέχρι σήµερα όπως και
κάθε άλλη λαµβανοµένη στο µέλλον απόφαση για την σύσταση Κοινοπραξιών µε άλλες εταιρείες µε σκοπό την
εκµετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων σύµφωνα µε τον
καταστατικό σκοπό της Εταιρείας. Επίσης εγκρίθηκαν οµόφωνα οι συναφείς αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε
τις οποίες εξουσιοδοτήθηκαν ή θα εξουσιοδοτηθούν στο µέλλον για τον σκοπό αυτό οι νόµιµοι καταστατικοί
εκπρόσωποι της Εταιρείας κ.κ. Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ και Ιωάννης Αβραντίνης, προκειµένου να προχωρήσουν
κατά την κρίση τους στις απαραίτητες και ωφέλιµες, για τα συµφέροντα της Εταιρείας, συστάσεις Κοινοπραξιών µε
άλλες εταιρείες µε σκοπό την εκµετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει και παντός άλλου είδους
επιχειρήσεων.
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3. Έγκριση της Έκθεσης διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων
Συγκεκριµένα εγκρίθηκε η διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή
µετρητών µε δηµόσια προσφορά και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών Μετόχων σύµφωνα µε την απόφαση της Β
Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας ηµεροµηνίας 27.7.2010 σε συνδυασµό µε την
από 16.2.2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, περί αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων της
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, εγκριθείσα ήδη µε την σχετική απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων ηµεροµηνίας 24.03.2011.
X . Προσαρµογή στη εύλογη αξία των πλοίων του Οµίλου

Οι εύλογες αξίες των πλοίων, καθώς και οι εκτιµώµενες υπολειµµατικές αξίες αυτών, κατά το τέλος της ωφέλιµης
ζωής τους αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητο οίκο εκτιµήσεων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 (ετήσια εκτίµηση).

Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
I)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Το νοµοθετικό
πλαίσιο της Ελληνικής ακτοπλοΐας χρήζει προσαρµογής στο ευρωπαϊκό δίκαιο, προκειµένου οι εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά να αποκτήσουν τουλάχιστον ίση ανταγωνιστικότητα µε τις αντίστοιχες τις
Ευρώπης. Η απελευθέρωση της αγοράς και η προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό θα
µείωνε σηµαντικά το κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων, αλλά τούτο δεν αναµένεται να γίνει σύντοµα σύµφωνα µε
τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης της εταιρείας.
Σηµαντική αρνητική επίδραση στα έσοδα του Οµίλου έχει η συνεχιζόµενη διεθνής οικονοµική ύφεση.
Η οικονοµική ύφεση επιδεινώνει και την ταµειακή ρευστότητα του Οµίλου, δεδοµένου ότι αφενός µειώνονται οι
άµεσες καταβολές από τους πελάτες του Οµίλου και αφετέρου αυξάνονται οι καταβολές του Οµίλου προς δηµόσιους
φορείς λόγω αυξηµένων υποχρεώσεων ΦΠΑ και άλλων τελών.
Περαιτέρω, σηµαντικό κοµµάτι των πωλήσεων του Οµίλου προέρχεται από δροµολόγια σε άγονες γραµµές, βάσει
συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας. Τα ποσά των επιδοτήσεων που δικαιούται ο Όµιλος, δεν τα εισπράττει
άµεσα από το ∆ηµόσιο αλλά µετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο µηνών (άνω των τεσσάρων µηνών σε ορισµένες
συµβάσεις) και αφού πρώτα ο Όµιλος έχει καταβάλει όλες τις σχετιζόµενες µε το ∆ηµόσιο υποχρεώσεις του που
αφορούν ΦΠΑ επί των πωλήσεων και των ποσών των επιδοτήσεων, λιµενικά τέλη και τέλη ελλιµενισµού (κυρίως προς
ΟΛΠ), κρατήσεις επί εισιτηρίων (επίναυλος) και εισφορές ναυτολογίων υπέρ ΝΑΤ.
Στο λειτουργικό

και οικονοµικό πλαίσιο που δραστηριοποιείται η εταιρεία, η διοίκησή της

δηµιουργεί και

αναπτύσσει ευέλικτες στρατηγικές για την βελτίωση: α) του µικτού περιθωρίου εκµετάλλευσης (ΕΒITDA ) και β) της
χρηµατοοικονοµικής της θέσης µε στόχο τη µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους και την βελτίωση της
ρευστότητας.
Συγκεκριµένα οι κύριοι άξονες αυτών των στρατηγικών είναι οι παρακάτω :
Η σηµαντικότερη πηγή εσόδων της εταιρείας προέρχεται από τις επιδοτήσεις αγόνων γραµµών. Τούτο αποτελεί
συγκριτικό πλεονέκτηµα της εταιρείας, καθώς η οικονοµία µας είναι σε ύφεση και αναµένεται συρρίκνωση της
κατανάλωσης. Προτεραιότητα για την εταιρεία αποτελεί η ανανέωση του στόλου της µε σκοπό την µείωση του
κόστους εκµετάλλευσης και ιδιαίτερα του κόστους των καυσίµων και η διατήρηση της θέσης της σε κερδοφόρες
γραµµές του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, η εταιρεία µελετά την

αναδιοργάνωση του µισθωµένου στόλου στοχεύοντας στην µείωση των λειτουργικών εξόδων.
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Η εταιρεία ερευνά την παγκόσµια αγορά προκειµένου να βρει τον πιο προσοδοφόρο τρόπο εκµετάλλευσης των
ταχυπλόων πλοίων της, είτε εκµεταλλευόµενη η ίδια τα πλοία αυτά σε νέες γραµµές στο εξωτερικό, είτε
παραχωρώντας σε τρίτους την εκµετάλλευση τους. Η εκµετάλλευση των πλοίων αυτών στην εγχώρια αγορά
κρίνεται ασύµφορη, κυρίως λόγω του ασφυκτικού νοµοθετικού πλαισίου καθώς και του περιορισµένου χρόνου
εκµετάλλευσης και έχει επιβαρύνει σηµαντικά τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης του Οµίλου στο παρελθόν.
Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες προκειµένου να υπάρξει σηµαντική
βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της εταιρείας και του αντίστοιχου χρηµατοοικονοµικού κόστους.
Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης των εσωτερικών δοµών της προκειµένου να
καταστούν πιο ευέλικτες και να µειωθεί το λειτουργικό κόστος.

II) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
Ο

Όµιλος,

πέραν

των

προαναφερόµενων,

εκτίθεται

σε

χρηµατοοικονοµικούς

και

άλλους

κινδύνους,

συµπεριλαµβανοµένων των απρόβλεπτων διακυµάνσεων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας.
Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου του Οµίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις
που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική του απόδοση. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση
παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. Αυτό
περιλαµβάνει, σε συνεργασία µε τις διάφορες εταιρίες του Οµίλου, την αναγνώριση, αποτίµηση και αν χρειαστεί, την
αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος
αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους και δάνεια.

α) Κίνδυνος αγοράς

i) Κίνδυνος τιµών
Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων διότι την 31.12.2011 δεν είχε στην κατοχή του µεγάλο αριθµό
χρεογράφων εισηγµένων σε χρηµατιστηριακή αγορά. Ο όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των υπηρεσιών που
παρέχει. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης των υπηρεσιών που
διαθέτει. Σηµειώνουµε επίσης, ότι η µεταβολή των τιµών των καυσίµων επηρεάζει σηµαντικά το λειτουργικό κόστος
των πλοίων λόγω του υψηλού ποσοστού συµµετοχής τους κατά µέσο όρο στο συνολικό κόστος εκµετάλλευσης των
πλοίων του Οµίλου.
Η Εταιρεία αναλύει την έκθεση επιτοκίου σε µια δυναµική βάση. Ποικίλα σενάρια προσοµοιώνονται λαµβάνοντας
υπόψη αναχρηµατοδοτήσεις, ανανεώσεις ήδη υπαρχουσών θέσεων. Βασιζόµενη σε αυτά τα σενάρια, η Εταιρεία
υπολογίζει την επίδραση στο αποτέλεσµα µιας ορισµένης µεταβολής επιτοκίου. Για κάθε προσοµοίωση και για όλες
τις ισοτιµίες χρησιµοποιείται η ίδια µεταβολή επιτοκίου. Τα σενάρια εφαρµόζονται µόνο για υποχρεώσεις οι οποίες
αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες έντοκες θέσεις.
Όµιλος

Όµιλος

Εταιρεία

Εταιρεία

2011

2010

2011

2010

+0,50%

+0,50%

+0,50%

+0,50%

Ζηµία χρήσης (αύξηση)

(570.773,59)

(695.291,21)

(456.879,17)

(516.900,59)

Ίδια Κεφάλαια (µείωση)

(570.773,59)

(695.291,21)

(456.879,17)

(516.900,59)

-0,50%

-0,50%

-0,50%

-0,50%

Ζηµία χρήσης (µείωση)

570.773,59

695.291,21

456.879,17

516.900,59

Ίδια Κεφάλαια (αύξηση)

570.773,59

695.291,21

456.879,17

516.900,59

Μεταβολή επιτοκίου
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ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές
ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου
αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων στα δάνεια µε µεταβλητό
επιτόκιο εκθέτουν τον όµιλο (κυρίως την µητρική εταιρεία) σε κίνδυνο ταµειακών ροών. Ο όµιλος κατά την
31.12.2011 είχε δανεισµό συνολικού ποσού € 116.092.867,71 και είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς του
επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό του. Το σύνολο των µακροπροθέσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας
προς τις δανείστριες τράπεζες έχει συµφωνηθεί να εκτοκίζονται µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Τα επιτόκια αυτά αποτελούν
το άθροισµα του διατραπεζικού επιτοκίου Euribor, το οποίο µεταβάλλεται καθηµερινώς, πλέον ενός πιστωτικού
περιθωρίου (margin). Οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή του επιτοκίου Euribor επηρεάζει την ετήσια
χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση της Εταιρείας σε σηµαντικό βαθµό. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί
ειδικά συµβόλαια κάλυψης του κινδύνου από τη µεταβολή των επιτοκίων (hedging).

iιi) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τους προµηθευτές της, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι σε Ευρώ, οπότε
δεν υφίσταται ουσιώδης κίνδυνος λόγω συναλλαγµατικών διαφορών. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας
προς τις δανείστριες Τράπεζες είναι όλες σε Ευρώ και εποµένως δεν υπάρχει συναλλαγµατικός κίνδυνος.

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταµειακά διαθέσιµα και
ταµειακά ισοδύναµα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις για τους σηµαντικούς πελάτες,
οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι οι πράκτορες που µεσολαβούν για την έκδοση εισιτηρίων. Ο κίνδυνος αυτός δεν
θεωρείται σηµαντικός καθώς ο Όµιλος έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριµένους όρους πιστωτικής πολιτικής για
όλους του πελάτες-πράκτορες. Ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις για µεγαλύτερη εξασφάλιση λαµβάνει εγγυητικές επιστολές
τραπεζών.
Το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαµβάνοντας υπ’ όψη
την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες συναλλαγές και άλλες παραµέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών
καθορίζονται σύµφωνα πάντα µε όρια που έχει καθορίσει η ∆ιοίκηση. Η χρήση πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε
τακτά διαστήµατα. Οι πωλήσεις σε πελάτες λιανικής εξοφλούνται µε µετρητά. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό
κίνδυνο την ηµέρα του Ισολογισµού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω.

γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την
διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Η ρευστότητα του Οµίλου παρακολουθείται
από την ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων:
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31.12.2011-ΟΜΙΛΟΣ

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

∆ανεισµός

12.566.275,30

15.211.413,91

88.315.178,50

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

38.217.092,23

-

-

31.12.2010-ΟΜΙΛΟΣ

Έως 1 έτος

∆ανεισµός

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

7.819.838,82

3.995.211,54

102.863.684,51

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

16.264.870,92

-

-

31.12.2011-ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έως 1 έτος

∆ανεισµός

11.981.273,48

13.958.000,83

66.789.707,45

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

29.476.840,71

-

-

31.12.2010-ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έως 1 έτος

∆ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

7.790.036,96

3.995.211,54

69.376.972,78

13.582.241,37

-

-

δ) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι στόχοι του οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας του στο µέλλον µε σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και να διατηρήσει ιδανική
κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση τον
συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε τα συνολικά απασχολούµενα
κεφάλαια. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Τα συνολικά
απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011

Σύνολο δανεισµού
Μείον: ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010

116.092.867,71

114.678.734,87

92.728.981,76

81.162.221,28

1.345.076,36

27.463.501,26

760.644,87

25.831.674,50

Καθαρός δανεισµός

114.747.791,35

87.215.233,61

91.968.336,89

55.330.546,78

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
της µητρικής
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια

12.104.335,34

73.119.538,17

40.207.451,06

93.179.561,26

126.852.126,69

160.334.771,78

132.175.787,95

148.510.108,04

90,46%

54,40%

69,58%

37,26%

Συντελεστής µόχλευσης

ε) Επιχειρηµατικοί Κίνδυνοι
•

Κίνδυνος ναυτικού ατυχήµατος

Πιθανό ναυτικό ατύχηµα σε πλοίο της εταιρείας ή και της θυγατρικής της, είτε µε είτε χωρίς ευθύνη της εταιρείας,
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία της Εταιρείας τα αποτελέσµατα την φήµη και την πελατεία της. Για
την µείωση των αρνητικών συνεπειών η εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση και την επάνδρωση των πλοίων
µε ικανά και αποτελεσµατικά πληρώµατα.

Επίσης έχει δηµιουργήσει ειδική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων

περιστατικών.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011
01/01/2011 - 31/12/2011
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

•

Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες των ακτοπλοϊκών εταιρειών χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα, γεγονός που έχει επίπτωση
στα έσοδα και στα αποτελέσµατα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα, η διακίνηση
επιβατών και Ι.Χ. επιβατηγών οχηµάτων είναι ιδιαίτερα αυξηµένη κατά τους θερινούς µήνες, λόγω της τουριστικής
κίνησης, και κατά τις εορταστικές περιόδους, ενώ η διακίνηση φορτηγών παρουσιάζει σχετικά µικρή διακύµανση σε
όλη τη διάρκεια του έτους, µε αποτέλεσµα οι περισσότερες πωλήσεις της Εταιρείας να πραγµατοποιούνται κατά το
τρίτο τρίµηνο κάθε χρήσης. Η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της µε την ανάληψη άγονων, επιδοτούµενων
γραµµών µε σκοπό να περιορίσει τις συνέπειες της εποχικότητας του κλάδου.
•

Πιθανή αποδροµολόγηση λόγω βλάβης σε πλοίο της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, καθώς και η ικανότητα της να ανταποκρίνεται στις
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εξαρτώνται άµεσα από την εύρυθµη λειτουργία των πλοίων της και την
ικανοποιητική εκτέλεση των προγραµµατισµένων δροµολογίων. Πιθανή αδυναµία εκτέλεσης δροµολογίων εξαιτίας
βλάβης σε πλοίο της Εταιρείας, ειδικά σε περίοδο αιχµής, θα είχε ως αποτέλεσµα αφενός την άµεση απώλεια εσόδων
τόσο σε όφελος ανταγωνιστικών ακτοπλοϊκών εταιριών όσο και σε επίπεδο επιλεγόµενου µεταφορικού µέσου από
πλευράς επιβατών σε όφελος των αεροπορικών εταιριών και αφετέρου τρώση στη φήµη και πελατεία της Εταιρείας.
Όλα τα παραπάνω µπορούν να έχουν δυσµενή επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας, την χρηµατοοικονοµική
της θέση και τα αποτελέσµατα της. Για την µείωση των αρνητικών συνεπειών η εταιρεία µεριµνά για την σωστή
συντήρηση των πλοίων και την επάνδρωση τους µε ικανά και αποτελεσµατικά πληρώµατα.

•

Εναρµόνιση µε ενδεχόµενες νέες τεχνικές προδιαγραφές ή και αλλαγές στο όριο ηλικίας των πλοίων

Η προσαρµογή των υφιστάµενων πλοίων σε νέες τεχνικές προδιαγραφές που ενδέχεται να θεσπιστούν σε Ευρωπαϊκό ή
Εθνικό επίπεδο µπορεί να απαιτήσουν σηµαντικές επενδύσεις ή και να καταστήσουν αδύνατη την εκτέλεση
δροµολογίων. Επίσης αλλαγή του θεσµικού πλαισίου για την ηλικία των πλοίων ενδέχεται να προκαλέσει
αποδροµολόγηση πλοίων από τα δροµολόγια εσωτερικού. Τα ως άνω ενδεχόµενα µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην
οµαλή εκτέλεση των υφιστάµενων δροµολογίων µε επιπτώσεις στην επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου. Η
εταιρεία φροντίζει ώστε τα πλοία κατά τις περιόδους συντήρησης να αναβαθµίζονται σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις
ασφάλειας και την παρακολούθηση της ναυτικής τεχνολογίας όπου απαιτείται.
•

Συντήρηση πλοίων

Η διενέργεια δροµολογίων εξαρτάται από την επιχειρησιακή ετοιµότητα και την σωστή συντήρηση των πλοίων. Σε
περίπτωση µη έγκαιρης υλοποίησης των προγραµµατισµένων συντηρήσεων και των ελέγχων των πλοίων του στόλου
ενδέχεται να µην λάβουν έγκαιρα τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας µε αποτέλεσµα να υπάρξουν δυσµενείς
επιπτώσεις τις δραστηριότητες της Εταιρείας, γεγονός που δύναται να επηρεάσει δυσµενώς τις δραστηριότητες της
Εταιρείας, την χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατα της. Για την µείωση των αρνητικών συνεπειών η
εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση και την επάνδρωση των πλοίων µε ικανά και αποτελεσµατικά πληρώµατα
•

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως σεισµός, τροµοκρατία, πληµµύρες, κλπ., η Εταιρεία ενδέχεται να επηρεαστεί
αρνητικά, όπως θα επηρεαστεί και οποιαδήποτε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Η εταιρεία έχει δηµιουργήσει ειδική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, η οποία έχει αποδείξει την αξία της
και έχει προστατεύσει αποτελεσµατικά την φήµη της, σε γεγονότα όπως το ναυτικό ατύχηµα του πλοίου ΘΕΟΦΙΛΟΣ.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011
01/01/2011 - 31/12/2011
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)
∆. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές του οµίλου µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24,
εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών
στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης
Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά στελέχη και
µέλη της ∆ιοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα ∆ιευθυντικά στελέχη
και µέλη της ∆ιοίκησης

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
849.500,00

14.441.725,63

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010

49.492.797,67
24.373.411,25

7.500.000,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
1.186.250,00
27.572.276,47
7.500.000,00

958.564,25

716.748,68

1.735.741,28

1.544.518,78

-

-

-

-

-

-

-

-

Το ποσό των εσόδων € 849.500,00 αφορά αµοιβή της µητρικής εταιρείας από την θυγατρική εταιρεία ‘ΣΙ ΛΙΝΚ
ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’, η οποία έχει αναλάβει βάσει δήλωσης εφοπλισµού την οικονοµική εκµετάλλευση των

πλοίων

‘ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ’ , ‘ΑΛΚΥΟΝΗ’ και ‘AQUA MARIA’.
Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων της εταιρείας € 49.492.797,67 αφορά απαίτηση από την συµµετοχή στην
‘ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ’

ποσού € 1.494.938,03, απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία ‘WAVES

SHIPPING S.A’ ποσού € 23.977.155,04 , απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία ‘PANTHEON MARITIME LTD.’
ποσού € 1.278.183,57, απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία ‘SILVER FIN LTD.’ ποσού € 1.873.472,61 , απαίτηση από
την θυγατρική εταιρεία ‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’, ποσού € 20.863.191,63 και απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία
‘INTERNEL L.T.D’ ποσού € 5.856,79 .

Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων της εταιρείας € 24.373.411,25 αφορά υποχρέωση προς την θυγατρική εταιρεία
‘RAINBOW MARITIME LTD’ ποσού € 9.931.685,62 και υποχρέωση προς την εταιρεία ‘ANTELOPE SHIPPING INC’,
βασικού µετόχου της ΝΕΛ και συµφερόντων τoυ κ Μιλτιάδη-Μιχαήλ Βάγγερ, Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ποσού € 14.441.725,63
Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων του οµίλου € 14.441.725,63 αφορά υποχρέωση προς την εταιρεία ‘ANTELOPE
SHIPPING INC’, βασικού µετόχου της µητρικής εταιρείας και συµφερόντων τoυ κ Μιλτιάδη-Μιχαήλ Βάγγερ, Προέδρου
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

E. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα από την λήξη της χρήσης µέχρι και την ηµέρα έγκρισης της παρούσας
έκθεσης που να επηρεάζει σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις .
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Πρόσθετες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της
Απόφασης 7/448/11.10.2007 της ΕΚ – Επεξηγηµατική Έκθεση
1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε € 102.183.840,00 διαιρούµενο σε 340.612.800 κοινές ονοµαστικές
µετοχές, µε ονοµαστική αξία Ευρώ 0,30 η κάθε µία. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών και έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο.
Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου.
Κατά την τρέχουσα χρήση ούτε η µητρική εταιρεία ούτε οι θυγατρικές της προέβησαν σε αγορά µετοχών της µητρικής
εταιρείας.
Η µητρική εταιρεία κατά την 31.12.2011 δεν κατέχει ίδιες µετοχές. Επίσης, καµιά θυγατρική εταιρεία δεν κατέχει
µετοχές της µητρικής εταιρείας.
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της
περιορισµοί.
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007
Την 31/12/2011 κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας οι
παρακάτω :
-‘Altana Navigation Ltd’, µε ποσοστό 37,11% (συµφερόντων Ευαγγελίας Μαρτίνου συζύγου Ιωάννη Αβραντίνη)
-‘I.S.F.I-Square Fund’ µε ποσοστό 29,36 % (συµφερόντων Αναστασίου Σ. Οικονόµου)
-‘Ercolana Holdings Ltd’ µε ποσοστό 24,47 % (συµφερόντων Γεωργίου Χ Ζέρδιλα)
-‘Antelope Shipping Inc’ µε ποσοστό 5,73% (συµφερόντων Μιλτιάδη – Μιχαήλ Βάγγερ)
4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υφίσταται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
∆εν υφίστανται περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου
6. Συµφωνίες µεταξύ µετόχων της Εταιρίας, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή
περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου
∆υνάµει γνωστοποίησης οι εταιρείες ‘Altana Navigation Ltd’, συµφερόντων Ευαγγελίας Μαρτίνου συζύγου Ιωάννη
Αβραντίνη, ‘I.S.F.I-Square Fund’ συµφερόντων Αναστασίου Σ Οικονόµου, ‘Ercolana Holdings Ltd’ συµφερόντων
Γεωργίου Χ Ζέρδιλα και Antelope Shipping Inc συµφερόντων Μιλτιάδη – Μιχαήλ Βάγγερ, βάσει του από 26.11.2010
ιδιωτικού συµφωνητικού που κατήρτισαν, συµφώνησαν να ασκούν συντονισµένα τα δικαιώµατα ψήφου που κατέχουν
στην εταιρεία ως προς την εκλογή του ∆Σ, ώστε η πλειοψηφία του να επιλέγεται από την Altana Navigation Ltd και ο
Ιωάννης Αβραντίνης να ασκεί καθήκοντα ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και να προωθούν από κοινού και συντονισµένα τις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες της ΝΕΛ, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆Σ και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
Κατέχουν δε συνολικώς 329.280.434 µετοχές της εταιρείας και αντίστοιχα δικαιώµατα ψήφου, λόγω συντονισµένης
άσκησης αυτών και το ποσοστό συµµετοχής τους στα δικαιώµατα ψήφου ανέρχεται σε 96,67%. Σχετικώς µε τα
ανωτέρω η εταιρεία εξέδωσε την από 01-12-2010 ανακοίνωσή της.
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Πέραν των ανωτέρω δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της εταιρείας τυχόν συµφωνίες µεταξύ µετόχων , οι οποίες
συνεπάγονται περιορισµούς στην µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου.
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20
Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, τα οποία
εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε µυστική ψηφοφορία και κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων
που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
Σε περίπτωση που κατά την πρώτη ψηφοφορία όλα τα µέλη δεν συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία, η
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται για την πλήρωση των αποµενουσών κενών θέσεων, υποψήφιοι δε για την εκλογή
δύναται να είναι µόνο αυτοί που πλειοψηφούν σχετικά και µέχρι του διπλάσιου αριθµού των προς πλήρωση θέσεων
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τετραετής (4ετής) αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει µετά
από τέσσερα (4) χρόνια, µπορεί δε να παραταθεί µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά την λήξη της
θητείας, η οποία δεν µπορεί όµως να περάσει την πενταετία (5ετία).
Οι Σύµβουλοι που εξέρχονται είναι επανεκλέξιµοι.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας χωρίζονται σε εκτελεστικά µέλη, µη εκτελεστικά µέλη και
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3016/ 2002 και Ν. 3092/ 2002 περί Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης ή ποιασδήποτε αναθεώρησης αυτών.
Εάν για οποιαδήποτε λόγο, µείνει κενή θέση συµβούλου και ο αριθµός των συµβούλων που αποµένουν παραµείνει
εντός των ορίων που προβλέπονται από καταστατικό, µπορεί οι σύµβουλοι που αποµένουν, να εκλέξουν προσωρινά
αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συµβούλου που αναπληρώνεται. Εάν όµως ο αριθµός των συµβούλων
που αποµένουν είναι εκτός των ορίων που προβλέπονται από το καταστατικό, υποχρεούνται οι σύµβούλοι που
αποµένουν, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συµβούλου που αναπληρώνεται.
Σε κάθε περίπτωση η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αµέσως επόµενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική
Συνέλευση.
Οι πράξεις του συµβούλου που εκλέχθηκε µε αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόµη και αν η εκλογή του δεν
εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
Η αδικαιολόγητη αποχή συµβούλου από τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών ισοδυναµεί µε παραίτηση η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση του ∆.Σ.
∆εν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση µε τις προβλέψεις του Κ.Ν. 2190/1920 ειδικά σε ότι αφορά στις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης και τις τροποποιήσεις του καταστατικού.
8. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών της
Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20
Σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, µε απόφαση του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου
των µελών του, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών, µέχρι του
ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε η εξουσία αυτή από την Γενική
Συνέλευση.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 3α του Ν.2190/1920 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει την έκδοση οµολογιακού
δανείου, µε µετατρέψιµες οµολογίες, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ίδιου νόµου.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.
3156/2003, για την έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η αρµοδιότητα
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µεταβιβάζεται.
Σε ότι αφορά την αγορά ιδίων µετοχών δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το κ.ν. 2190/1920.

9. Σηµαντικές συµφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρεία οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα των
συµφωνιών αυτών.
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ ή το προσωπικό της εταιρείας
∆εν υπάρχουν συµφωνίες που η εταιρεία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, οι
οποίες προβλέπουν αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας
ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. Σε περίπτωση καταγγελίας εργασίας προσώπων που εργάζονται
στην Εταιρεία µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ισχύουν οι αποζηµιώσεις από το νόµο.
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∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τη χρήση 1/1-31/12/2011
Σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παρ.2, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει τα παρακάτω:
α) Αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπάγεται η εταιρεία ή τον οποίο έχει αποφασίσει
αυτοβούλως να εφαρµόζει η εταιρεία, καθώς και τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιµο στο κοινό το σχετικό
κείµενο
Η Εταιρεία µε την από 23/03/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, έχει αποφασίσει αυτοβούλως να
εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που συντάχθηκε από τον αντίστοιχο του ΣΕΒ ‘Συνδέσµου
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών’ για τις Εισηγµένες Εταιρείες (έκδοση Ιανουαρίου 2011) και που προσαρµόστηκε
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και της επιχείρησης η οποία ανήκει στις εξαιρέσεις για εισηγµένες εταιρείες
µικρότερου µεγέθους.
Σκοπός του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. είναι να προωθήσει
την καλή διακυβέρνηση µε την πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχύσει τη µακροπρόθεσµη επιτυχία και ανταγωνιστικότητα
των ελληνικών εταιρειών.
Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης περιλαµβάνει δύο ειδών διατάξεις: ‘γενικές αρχές’, οι οποίες αποτελούν γενικές
κατευθυντήριες γραµµές που στοχεύουν στην παροχή ενός γενικού πλαισίου µέσα στο οποίο µπορούν να εξεταστούν
και να αντιµετωπιστούν τα περισσότερα θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και ‘ειδικές πρακτικές’. Κάθε γενική
αρχή ακολουθείται από µία ή περισσότερες ειδικές πρακτικές που αναπτύσσουν περαιτέρω τις γενικές αρχές. Ο
Κώδικας ακολουθεί την προσέγγιση συµµόρφωσης ή εξήγησης.
Οι γενικές αρχές του Κώδικά καλύπτουν τις κάτωθι ενότητες:
•

Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου

•

Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών

•

Επικοινωνία µε τους µετόχους

•

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων

Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης όπως τον εφαρµόζει η Εταιρεία είναι αναρτηµένος στον ιστότοπό της:
http://www.nel.gr
β) Αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του
νόµου, καθώς και παραποµπή στον τόπο όπου τις έχει δηµοσιοποιήσει
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των
προβλέψεων του Νόµου:
•

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη. Τουλάχιστον το ένα τρίτο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου αποτελείται από ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη απαλλαγµένα από συγκρούσεις συµφερόντων µε
την εταιρεία και από στενούς δεσµούς µε τη ∆ιοίκηση, τους βασικούς µετόχους ή την εταιρεία.

•

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποστηρίζεται από ικανό και έµπειρο εταιρικό Γραµµατέα. Όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εταιρικού Γραµµατέα, ο ρόλος του οποίου είναι να
Σελίδα 20 από 90

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011
01/01/2011 - 31/12/2011
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)
παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε γνώµονα τη
συµµόρφωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στους εσωτερικούς κανόνες, στους σχετικούς νόµους και κανονισµούς.
•

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει συστήσει Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών που συνέρχεται τακτικά και
διασφαλίζει την ύπαρξη αποτελεσµατικής και διαφανούς διαδικασίας αφενός για την ανάδειξη υποψήφιων µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αφετέρου για τη διαµόρφωση της πολιτικής και των αρχών της Εταιρείας που
σχετίζονται µε τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των βασικών ανώτατων
στελεχών.

•

Οι αρµοδιότητες του Προέδρου θεσπίζονται ρητά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σε διάκριση από εκείνες του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου και αποτυπώνονται εγγράφως στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.

•

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου, θεσπίζει κατάλληλες πολιτικές, όσον
αφορά τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας.

Επίσης, ορίζει τη διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την

παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, µέσω εκθέσεων που λαµβάνει
και εξετάζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη διάρκεια του έτους.
•

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διαθέσιµος για συναντήσεις µε µετόχους της Εταιρείας και συζητά
µαζί τους ζητήµατα που αφορούν στη διακυβέρνηση της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι απόψεις των
µετόχων γνωστοποιούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

•

Η Επιτροπή Ελέγχου εξασφαλίζει τη λειτουργία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα
για την επαγγελµατική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου.

γ) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων
της εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Η Εταιρεία έχει καταρτίσει και εφαρµόζει διαδικασία για την έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων (ενοποιηµένων
και εταιρικών) και της Οικονοµικής Έκθεσης.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόζει η Εταιρεία σε
σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και της Οικονοµικής Έκθεσης είναι:
•

Επάρκεια σε γνώσεις, προσόντα και διαθεσιµότητα των εµπλεκόµενων στελεχών µε σαφώς διαχωρισµένους και
διακριτούς ρόλους και περιοχές ευθύνης.

•

Ύπαρξη καταγεγραµµένων και επικαιροποιηµένων διαδικασιών σχετικών µε την έκδοση των οικονοµικών
αποτελεσµάτων.

•

Τακτική αναθεώρηση των λογιστικών αρχών και πολιτικών.

•

Ύπαρξη δικλείδων σχετικών µε την ασφάλεια των χρησιµοποιούµενων πληροφοριακών συστηµάτων.

•

Τακτική επικοινωνία των Ανεξάρτητων Ορκωτών ελεγκτών µε τη ∆ιοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου.

•

Πραγµατοποίηση τακτικών συναντήσεων επικύρωσης και καταγραφής των σηµαντικών εκτιµήσεων που
επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις.

•

Ύπαρξη µεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων και τεκµηρίωση της εφαρµογής της. Παρουσίαση των
αποτελεσµάτων διαχείρισης κινδύνων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

•

Ύπαρξη ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλες τις εταιρείες του Οµίλου και κεντρική διαχείρισή του.

•

Ετήσια αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων που ακολουθείται για την
έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.
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δ) Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ) της
οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε
τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δε συνέτρεξαν περιπτώσεις εξαγοράς ή δηµόσιας προσφοράς.
ε) Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της γενικής συνέλευσης των µετόχων και τις βασικές
εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωµάτων των µετόχων και του τρόπου άσκησής τους.
Η σύγκληση της Γενική Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
του Ν.2190/ 1920 όπως ισχύει.

Σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της η

Εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω πρακτικές:
•

Έγκαιρη και εµπρόθεσµη ενηµέρωση των µετόχων της Εταιρείας, µε τις προβλεπόµενες από το Νόµο
δηµοσιεύσεις στον τύπο σχετικά µε τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

•

Ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρείες της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, του τρόπου αντιπροσώπευσης
των µετόχων, των προθεσµιών και του τρόπου άσκησης των δικαιωµάτων των µετόχων, καθώς και των
αποτελεσµάτων των ψηφοφοριών για κάθε θέµα.

•

Έγκαιρη ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρείας Ενηµερωτικού Σηµειώµατος που αφορά τα θέµατα, τις σχετικές
προτάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, την απαιτούµενη απαρτία και το απαιτούµενο ποσοστό για την έγκριση
των προτάσεων. Το Ενηµερωτικό Σηµείωµα είναι επίσης, διαθέσιµο σε έγχαρτη µορφή στην έδρα της Εταιρείας
και διανέµεται στους µετόχους κατά την προσέλευσή τους στη Γενική Συνέλευση.

•

∆ιασφάλιση της δυνατότητας όλων των µετόχων να λάβουν µέρος στη διαδικασία των Γενικών Συνελεύσεων είτε
µε τη διατύπωση των απόψεών τους είτε µε την υποβολή ερωτήσεων.

Η Εταιρεία µε πρώτη εφαρµογή, µετά την έκδοση του Ν. 3884/2010, κατά τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης του 2011 , λαµβάνει όλα τα µέτρα για τη σύννοµη διεξαγωγή της και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των
µετόχων.
Οι αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται στο απόσπασµα του Καταστατικού της Εταιρείας που είναι
αναρτηµένο στον ιστότοπό της: http://www.nel.gr
στ) Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τυχόν άλλων διοικητικών, διαχειριστικών
ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της εταιρείας
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µη εκτελεστικά ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του έχουν εκλεγεί από την Α΄
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.03.2011. Κατά την συνεδρίαση του την 06.04.2011
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:
Ονοµατεπώνυµο

Ιδιότητα

Βάγγερ Μιλτιάδης-Μιχαήλ

Πρόεδρος ∆Σ - Εκτελεστικό µέλος

Αβραντίνης Ιωάννης

∆ιευθύνων Σύµβουλος- Γενικός ∆ιευθυντής- Εκτελεστικό µέλος

Τζιλόγλου-Τζιλίδης Λύσσανδρος-Γεώργιος

Αντιπρόεδρος του ∆Σ- Εκτελεστικό µέλος

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Μη Εκτελεστικό µέλος

Μαρκόπουλος-Ράντος Αθανάσιος

Μη Εκτελεστικό µέλος

Βεντουρής Ευστάθιος *

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος

Αθηναίος Απόστολος

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος
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* Κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 31/10/2011 εκλέχθηκε ως Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό
µέλος του ∆.Σ ο κος Κωνσταντίνος Τσιγαράς του Αθανασίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου µη
Εκτελεστικού µέλους κου Ευστάθιου Βεντουρή του Γεωργίου-Ιωάννη.

Το ανωτέρω ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα διοικήσει την Εταιρεία υπό την ανωτέρω νέα σύνθεσή του για τέσσερα (4) έτη.
Η σύνθεση του ∆.Σ ως εκείνη την στιγµή ήταν η παρακάτω:

Πρόεδρος
Μιλτιάδης – Μιχαήλ Βάγγερ του Αντωνίου

∆ιοικητικού Συµβουλίου

&

∆ιευθύνων Σύµβουλος,

Εκτελεστικό Μέλος

Λύσσανδρος – Γεώργιος Τζιλόγλου – Τζιλίδης του Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννη
Ιωάννης Αβραντίνης του ∆ιαµαντή

Γενικός Εντεταλµένος Σύµβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Ιωσήφ

Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος ∆ηµόπουλος του Κωνσταντίνου

Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Κουντσούρος του Χρήστου,

Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Απόστολος Αθηναίος του Ιωάννη

Σύµβουλος,

Ανεξάρτητο

Μη

Εκτελεστικό

Μέλος,

Πρόεδρος

Επιτροπής Ελέγχου

Σύντοµα βιογραφικά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρουσιάζονται στον ιστότοπο της Εταιρείας
(http://www.nel.gr).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει γενικότερα την ευθύνη για τα εξής:
Έγκριση της µακροπρόθεσµης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας.
Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και λήψη αποφάσεων για
κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις.
Έλεγχο απόδοσης της ανώτατης ∆ιοίκησης και την εναρµόνιση των αµοιβών των ανώτατων στελεχών µε τα
συµφέροντα της Εταιρείας και των µετόχων της.
Την ύπαρξη διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων και συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.
∆ιασφάλιση και αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των συστηµάτων
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαµβάνουν δηµοσιότητα, καθώς και τη
διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.
•

∆ιασφάλιση ύπαρξης αποτελεσµατικής διαδικασίας συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τους σχετικούς νόµους και
κανονισµούς.

•

Ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διοίκησης
της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων
σε άλλα στελέχη.

•

∆ιατύπωση, διάδοση και εφαρµογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της µε όλα
τα µέρη, των οποίων τα συµφέροντα συνδέονται µε αυτά της Εταιρείας.
Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, του Κώδικα
∆εοντολογίας και των αναθεωρήσεών τους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται µε την απαραίτητη συχνότητα,
ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά του.
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Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και
περιλαµβάνονται στη Σηµείωση 35 των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Η λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας. Στον Κανονισµό αυτό περιλαµβάνονται τα ακόλουθα κεφάλαια:
•

Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Καθορισµός ανεξαρτησίας υποψήφιων ή εν ενεργεία µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Θητεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα.

•

Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Απαγορεύσεις.

•

Συνεδριάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου*.

•

Απαρτία ∆ιοικητικού Συµβουλίου και λήψη αποφάσεων.

•

Υποστήριξη λειτουργίας ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Πρακτικά συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

*Πίνακας συνεδριάσεων και συµµετοχής µελών κατά το έτος 2011
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τον αριθµό συνεδριάσεων του ∆Σ όπως και των επιµέρους επιτροπών που
έλαβαν χώρα κατά το διαχειριστικό έτος 2011, καθώς και τη συχνότητα συµµετοχής του κάθε µέλους.
∆ιοικητικό
Συµβούλιο
Σύνολο συνεδριάσεων έτους 2011
Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ
Ιωάννης Αβραντίνης
Λύσσανδρος-Γεώργιος Τζιλόγλου-Τζιλίδης
Βεντουρής Ευστάθιος

41/41
41/41
41/41
16/41

Απόστολος Αθηναίος
Αθανάσιος Μαρκόπουλος-Ράντος
Γεώργιος ∆ηµόπουλος
Μιχαήλ Κουντσούρος
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Τσιγαράς

41/41
28/41
13/41
13/41
41/41
8/41

Επιτροπή
Ελέγχου

2/4
4/4
2/4
4/4

Τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποστηρίζουν δύο Επιτροπές: Η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή
Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών.
Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων (άρθρο 37, Ν.3693/2008) και ενδεικτικά έχει τις
παρακάτω υποχρεώσεις:
•

παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,

•

παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών,

•

παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των εταιρικών ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων,

•

επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας και
ανεξαρτησίας του τακτικού ελεγκτή, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόµενη οντότητα άλλων
υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφεται
αναλυτικά στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και τον Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (Audit
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Committee Charter) που εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και αναρτάται στον ιστότοπο της
Εταιρείας (http://www.nel.gr). Η Επιτροπή Ελέγχου στη χρήση 2011 (01/01-31/12/2011) πραγµατοποίησε 4
συνεδριάσεις.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών έχει ως βασικό έργο της να προΐσταται στη διαδικασία υποβολής
υποψηφιοτήτων για την εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την επιλογή ανώτατων στελεχών και υποβάλει
προτάσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε τις αµοιβές τους.
Τα καθήκοντα της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών είναι:
•

Υποβολή προτάσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε την αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του,
συµπεριλαµβανοµένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται µε τη διανοµή µετοχών.

•

Εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όσον αφορά στο συνολικό µέγεθος των ετήσιων
µεταβλητών (δηλαδή εκτός του µισθού) αµοιβών στην επιχείρηση.

•

Εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (και µέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των
µετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά µε τα προγράµµατα χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς
µετοχών ή χορήγησης µετοχών.

•

Υποβολή προτεινόµενων στόχων απόδοσης σχετικά µε τις µεταβλητές αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
στόχων συνδεδεµένων µε προγράµµατα χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης ή µετοχών.

•

Τακτική επανεξέταση του µισθού των εκτελεστικών µελών τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων όρων των
συµβάσεών τους µε την εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων των αποζηµιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των
συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων.

•

Υποβολή προτάσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόµενη µε τις
αµοιβές.

•

Εξέταση της ετήσιας έκθεσης αµοιβών.

Η λειτουργία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιγράφεται αναλυτικά στον
Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής που εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και αναρτάται στον
ιστότοπο της Εταιρείας (http://www.nel.gr). Στον Κανονισµό αυτό περιλαµβάνονται τα ακόλουθα κεφάλαια:
•

Σκοπός της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών

•

Μέλη και θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών

•

Καθήκοντα και αρµοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών

•

Λειτουργία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών

•

∆ηµοσιοποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών

ζ) Αν η εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται ή τον οποίο εφαρµόζει,
η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβάνει περιγραφή της απόκλισης µε αναφορά στα σχετικά µέρη του
κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και αιτιολόγηση της απόκλισης αυτής. Αν η εταιρία δεν εφαρµόζει ορισµένες
διατάξεις του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται ή τον οποίο εφαρµόζει, η δήλωση
εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβάνει αναφορά της διάταξης που δεν εφαρµόζει και εξήγηση των λόγων της
µη εφαρµογής.

Η Εταιρεία εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που συντάχθηκε µε πρωτοβουλία του ΣΕΒ (Συνδέσµου
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών έκδοση Ιανουαρίου 2011 ) για τις Εισηγµένες Εταιρείες µε ελάχιστες αποκλίσεις οι
οποίες παρουσιάζονται και αιτιολογούνται στον Πίνακα που ακολουθεί.
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Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγµένες
Εταιρείες (έκδοση Ιανουαρίου 2011)

Επεξήγηση / Αιτιολόγηση απόκλισης από
τις

ειδικές

πρακτικές

του

Κώδικα

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να διορίσει έναν ανεξάρτητο Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται σύµφωνα
Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, στις µε το καταστατικό από 5-7 µέλη. Συγκεκριµένα
περιπτώσεις που έχει επιλέξει α) να αναθέσει στο ίδιο πρόσωπο σήµερα αποτελείται από τρία (3) εκτελεστικά και
τα καθήκοντα του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, τέσσερα (4) µη εκτελεστικά µέλη εκ των οποίων
β) να διορίσει εκτελεστικό Πρόεδρο. Ένα πρώην στέλεχος της δύο (2) ανεξάρτητα µη εκτελεστικά.
εταιρείας το οποίο διορίζεται Πρόεδρος εντός τριών (3) ετών από Με την ισχύουσα συγκρότηση σε σώµα οι
τη λήξη της εκτελεστικής του θητείας, θα πρέπει να θεωρείται ιδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ. και του
εκτελεστικός Πρόεδρος (ειδική πρακτική 3.3, Ρόλος και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου έχουν διαχωριστεί.
απαιτούµενες

ιδιότητες

του

Προέδρου

του

∆ιοικητικού Επίσης η εταιρεία έχει σήµερα Εκτελεστικό

Συµβουλίου).

Αντιπρόεδρο.

Ο (εκτελεστικός) Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα Επίσης η εταιρεία επιλέγει τον µη διορισµό µη
πρέπει να συγκαλεί ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να εγγράφει εκτελεστικού αντιπροέδρου.
συγκεκριµένα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη κατόπιν σχετικού
αιτήµατος

του

ανεξάρτητου

Αντιπροέδρου

∆ιοικητικού

Συµβουλίου. Η ανωτέρω υπόδειξη δεν αναιρεί την εκ του νόµου
παρεχόµενη δυνατότητα στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
να ζητήσουν τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή να το
συγκαλέσουν σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Προέδρου ή
του αναπληρωτή του προς το αίτηµά τους (κ.ν.2190/1920,άρθρο
20,παρ.5) .Οι αρµοδιότητες δε του ανεξάρτητου Αντιπροέδρου
θα

πρέπει

να

συνίστανται

στο

συντονισµό

και

στην

αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των µη εκτελεστικών και
των

εκτελεστικών

µελών

∆ιοικητικού

Συµβουλίου.

Ο

ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος θα πρέπει να προΐσταται στην
αξιολόγηση του Προέδρου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς
και στη συνεδρίαση των µη εκτελεστικών µελών (όπως
περιγράφεται στο µέρος Α, ενότητα VI, παρ. 6.5). Θα πρέπει
επίσης να βρίσκεται στη διάθεση των µετόχων για τη συζήτηση
θεµάτων εταιρικής διακυβέρνησης, όποτε αυτό χρειάζεται (ειδική
πρακτική 3.4, Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου).
Τα εκτελεστικά µέλη θα πρέπει να υποβάλλουν την παραίτησή Εκτιµάται ότι εναπόκειται στην επαγγελµατική
τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά την µε οποιοδήποτε συνείδηση του µέλους. Σε ακραία περίπτωση, η
τρόπο λήξη των εκτελεστικών καθηκόντων τους (ειδική αρµοδιότητα είναι της Γ.Σ.
πρακτική 5.3, Ανάδειξη υποψήφιων µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου).
Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχει Έχει ορισθεί.
τουλάχιστον τρία (3) µέλη, µη εκτελεστικά στην πλειονότητά
τους. Θα πρέπει να προεδρεύεται από ανεξάρτητο µη εκτελεστικό
µέλος ή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον
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(α) δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις του µέρους Α.ΙΙΙ (3.3) και (β) η
επιτροπή

περιλαµβάνει

τουλάχιστον

ένα

ανεξάρτητο

µη

εκτελεστικό µέλος (ειδική πρακτική 5.5, Ανάδειξη υποψήφιων
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου).

Ο Πρόεδρος ή εάν έχει διοριστεί ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, Τούτο περιορίζεται στην ενηµέρωση υπό του
θα πρέπει να έχει σε τακτική βάση συναντήσεις µε τα µη Προέδρου του ∆.Σ. του Ανεξάρτητου µη
εκτελεστικά µέλη, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών, εκτελεστικού

µέλους

που

προεδρεύει

της

για να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου ο οποίος µε τη
καθώς και άλλα σχετικά ζητήµατα (ειδική πρακτική 6.5, σειρά
Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου).

του

ενηµερώνει

τα

υπόλοιπα

µη

εκτελεστικά µέλη.

Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆ιοικητικού Στις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Συµβουλίου και των επιτροπών του θα πρέπει να λαµβάνει χώρα είναι και η αξιολόγηση των Επιτροπών του. Για
τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια και να στηρίζεται σε συγκεκριµένη την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του
διαδικασία. Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προΐσταται ο ∆ιοικητικού Συµβουλίου η Εταιρεία δεν έχει
Πρόεδρος και τα αποτελέσµατά της να συζητούνται από το καταλήξει σε κάποια αποδεκτή µεθοδολογία. Για
∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενώ σε συνέχεια της αξιολόγησης, o το λόγο αυτό η επιλογή της συγκεκριµένης
Πρόεδρος θα πρέπει να λαµβάνει µέτρα για την αντιµετώπιση ειδικής πρακτικής θα τεθεί σε εφαρµογή σε
των διαπιστωµένων αδυναµιών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα µεταγενέστερο στάδιο.
πρέπει επίσης να αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του,
διαδικασία στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος
ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του, ελλείψει ανεξάρτητου
Αντιπροέδρου

(ειδική

πρακτική

7.1,

Αξιολόγηση

του

∆ιοικητικού Συµβουλίου). Αποτελεί επίσης βέλτιστη πρακτική να
συνέρχονται τακτικά τα µη εκτελεστικά µέλη, χωρίς την
παρουσία εκτελεστικών, προκειµένου να αξιολογείται η επίδοση
των εκτελεστικών µελών και να καθορίζονται οι αµοιβές τους
(ειδική πρακτική 7.2, Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου).

Οι συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Επί του παρόντος δεν υπάρχουν γραπτές
Συµβουλίου θα πρέπει να προβλέπουν ότι το ∆ιοικητικό συµβάσεις. Η εταιρεία ακολουθεί τους κανόνες
Συµβούλιο µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή µέρους του Κωδ. Ν.2190/1920 ως ισχύουν σήµερα και
του bonus, που έχει απονεµηθεί, λόγω αναθεωρηµένων προβαίνει στην προσέγγιση των αµοιβών από
οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς την εκάστοτε Τακτική Γενική Συνέλευση των
βάσει

εσφαλµένων

χρηµατοοικονοµικών

στοιχείων,

που µετόχων.

χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού (ειδική Η πρόβλεψη αυτή του Κώδικα θα εξετασθεί
πρακτική 1.3, Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών).

προσεχώς.
Σηµειώνεται ότι µε απόφαση το ∆.Σ η καταβολή
των αµοιβών του Προέδρου ,του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου

και

του

Προέδρου

Επιτροπής

Ελέγχου έχουν ανασταλεί προσωρινά
Η

αµοιβή

κάθε

εκτελεστικού

µέλους

του

∆ιοικητικού Οι πάσης φύσεως αµοιβές εγκρίνονται από την
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Συµβουλίου θα πρέπει να εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ύστερα
Συµβούλιο µετά από πρόταση της επιτροπής αµοιβών, χωρίς την από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
παρουσία των εκτελεστικών µελών. Στις περιπτώσεις που η
έγκριση αποδοχών εναπόκειται στη Γενική Συνέλευση σύµφωνα
µε το νόµο, η σχετική πρόταση θα πρέπει να διαµορφώνεται από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία.
Κατά τον προσδιορισµό της αµοιβής των εκτελεστικών µελών
του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη:

α) τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους, β) την επίδοσή τους
σε σχέση µε προκαθορισµένους ποσοτικούς και ποιοτικούς
στόχους γ) την οικονοµική κατάσταση, την απόδοση και τις
προοπτικές της εταιρείας, δ) το ύψος των αµοιβών για παρόµοιες
εκτελεστικές υπηρεσίες σε οµοειδείς εταιρείες (ειδική πρακτική
1.4, Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών).

Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
και Γενικός ∆ιευθυντής

Το Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος
του ∆.Σ.

Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ
Α.Τ. ΑΖ615419

Ιωάννης Αβραντίνης
Α.Τ. Μ049652

Απόστολος Αθηναίος
Α.Τ. Χ918699

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση ∆ιαχείρισης, η οποία αποτελείται από 25 σελίδες (σελ. 4-28) είναι αυτή που
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 29 Μαρτίου 2012.

Delta Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ευαγγελία Μπαζίνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 34861
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ΙΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης εταιρείας
‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της Εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ’, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της
31ης ∆εκεµβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, συνολικού εισοδήµατος,
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη
των σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη 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 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, αλλά
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.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική θέση της Εταιρείας ‘Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου’ και των θυγατρικών αυτής
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και 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.
Έµφαση Θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 1) στην Σηµείωση 6 που παρατίθεται στις σηµειώσεις των συνηµµένων
Οικονοµικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται κυρίως αναφορά στο γεγονός ότι: α) Το σύνολο των βραχυπροθέσµων
υποχρεώσεων του Οµίλου υπερβαίνει το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού, β) Το λειτουργικό αποτέλεσµα από
την εκµετάλλευση των πλοίων του Οµίλου είναι ζηµιογόνο, γ) Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
έχουν καταστεί αρνητικές. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία
µπορεί να οδηγήσει σε αµφιβολία συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου, 2) Τα ίδια κεφάλαια της µητρικής
εταιρίας είναι µικρότερα του µισού του µετοχικού της κεφαλαίου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, συνεπώς επιβάλλεται η εταιρία να λάβει τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να
αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού, 3) Τα ίδια κεφάλαια των θυγατρικών εταιρειών που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι αρνητικά, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σοβαρής αµφιβολίας ως προς
τη δυνατότητα των εταιρειών αυτών να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση µε τα θέµατα αυτά.
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Άλλο Θέµα
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ‘Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου’ για τη χρήση που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2010 είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη χωρίς διαφοροποίηση
την 29 Μαρτίου 2011, επί των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσεως.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία
παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες Εταιρικές και Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων
από τα άρθρα 43α,108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

Delta Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ευαγγελία Μπαζίνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 34861
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E.
Α.Φ.Μ. 094051245, ∆.Ο.Υ Πλοίων Πειραιά, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5, ∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

IV. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(01/01/2011 ΕΩΣ 31/12/2011)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.)
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011
01/01/2011 - 31/12/2011
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1
2
2.1

Ενοποιηµένη και Εταιρική κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 2011
Ενοποιηµένη και Εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης 2011
Ενοποιηµένη και Εταιρική κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31.12.2011
Ενοποιηµένη και Εταιρική κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων χρήσης 2011
Ενοποιηµένη και Εταιρική κατάσταση ταµειακών ροών χρήσης 2011
Σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
Γενικές πληροφορίες
Λογιστικές αρχές
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

2.2-2.2.20 Νέα πρότυπα , διερµηνείες και βελτιώσεις
3
∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
4
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
Πληροφόρηση κατά τοµέα
5
∆
6
∆υνατότητα
οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας και του οµίλου
7
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
8
Επενδύσεις σε ακίνητα
9
Λοιπά πάγια στοιχεία
10
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
11
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
12
Αποθέµατα
13
Πελάτες
14
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις
15
Λοιπές απαιτήσεις
16
Προκαταβολές
17
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
18
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
19
Μετοχικό κεφάλαιο, Ίδιες µετοχές, Λοιπά Αποθεµατικά, Ζηµίες εις νέον
20
∆άνεια
21
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
22
Λοιπές προβλέψεις
23
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
24
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις
25
Προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα
26
Πωλήσεις
27
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
28
Κόστος αµοιβών προσωπικού
29
Αποσβέσεις
30
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως
31
Αποτελέσµατα από αναπροσαρµογή αξίας πλοίων
32
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
33
Φόροι εισοδήµατος
34
Ζηµίες ανά µετοχή
35
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
36
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
37
Ενδεχόµενες απαιτήσεις και σηµαντικά γεγονότα της χρήσης
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού
38
Βεβαιώνεται ότι οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2011 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε’», κατά την συνεδρίασή του την 28η Μαρτίου 2012
έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nel.gr όπου και θα παραµείνουν στην διάθεση
του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και
δηµοσιοποιήσεώς τους.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011
01/01/2011 - 31/12/2011
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΟΜΙΛΟΣ
Σηµ.
Πωλήσεις

26

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

27

Συνολικά έσοδα
Αναλώσεις υλικών – καύσιµα

2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010

83.547.196,02

2011

56.444.981,56

2010

67.793.750,93

44.837.413,47

2.674.262,44

190.150,59

2.071.185,23

185.101,91

86.221.458,46

56.635.132,15

69.864.936,16

45.022.515,38

(60.018.158,34)

(31.912.374,61)

(50.094.779,96)

(25.564.905,50)

Κόστος αµοιβών προσωπικού

28

(29.792.596,73)

(21.888.030,03)

(23.487.255,71)

(17.218.096,34)

Αποσβέσεις

29

(7.672.377,69)

(7.466.439,59)

(6.372.350,73)

(6.201.338,94)

Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως

30

(40.967.886,38)

(23.979.250,03)

(34.995.004,31)

(20.072.070,69)

Αποτελέσµατα αναπροσαρµογής αξίας πλοίων
Ζηµίες προ φόρων και
Χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος

31

(3.881.129,16)

(6.156.619,91)

(3.877.692,32)

(6.156.619,91)

(56.110.689,84)

(34.767.582,02)

(48.962.146,87)

(30.190.516,00)

(4.904.512,99)

(8.671.667,18)

(4.009.963,33)

(6.514.192,60)

-

73.400,56

-

(21.250,00)

(61.015.202,83)

(43.365.848,64)

(52.972.110,20)

(36.725.958,60)

-

-

-

-

(61.015.202,83)

(43.365.848,64)

(52.972.110,20)

(36.725.958,60)

(61.015.202,83)

(43.365.848,64)

(52.972.110,20)

(36.725.958,60)

-

-

-

-

32

Αποτέλεσµα αποαναγνώρισης θυγατρικής
Ζηµίες χρήσης προ φόρων
Έξοδο φόρου

33

Ζηµίες χρήσης µετά από φόρους

Οι Ζηµίες κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Ζηµίες ανά µετοχή-βασικά (σε €)

34

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών-βασικός
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

(0,1791)

(2,0315)

(0,1555)

(1,7205)

340.612.800

21.346.623

340.612.800

21.346.623

(48.438.312,15)

(27.301.142,43)

(42.589.796,14)

(23.989.177,06)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΟΜΙΛΟΣ
2011
Ζηµίες χρήσης µετά από φόρους
Μεταβολή αποθεµατικών αναπροσαρµογής αξίας πλοίων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010

2011

2010

(61.015.202,83)

(43.365.848,64)

(52.972.110,20)

(36.725.958,60)

-

(937.254,73)

-

(937.254,73)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) µετά από φόρους

-

(937.254,73)

-

(937.254,73)

(61.015.202,83)

(44.303.103,37)

(52.972.110,20)

(37.663.213,33)

(61.015.202,83)
-

(44.303.103,37)
-

(52.972.110,20)
-

(37.663.213,33)
-

Συνολικές ζηµίες χρήσης
Οι συνολικές ζηµίες χρήσης κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε
την 31 ∆εκεµβρίου 2011
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011
01/01/2011 - 31/12/2011
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Σηµ.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010

3.104,21
155.382.450,54
223.000,00
631.791,19
22.971,39

9.743,08
165.825.071,42
223.000,00
947.687,03
25.014,70

3.104,21
123.747.106,70
223.000,00
631.791,19
3.330,00
22.971,39

9.743,08
133.946.137,38
223.000,00
947.687,03
2.330,00
25.014,70

156.263.317,33

167.030.516,23

124.631.303,49

135.153.912,19

12
13
14
15
16

1.280.696,94
20.613.729,63
2.285.325,77
8.076.902,41

2.004.800,31
15.506.590,55
2.574.550,51
6.205.229,90

1.019.005,69
10.200.477,54
49.492.797,67
2.081.542,74
7.464.340,31

1.824.440,96
6.492.670,07
27.572.276,47
2.208.486,24
5.401.011,51

17
18

5.418,54
1.345.076,36

70.907,04
27.463.501,26

5.418,54
760.644,87

70.907,04
25.831.674,50

33.607.149,65
189.870.466,98

53.825.579,57
220.856.095,80

71.024.227,36
195.655.530,85

69.401.466,79
204.555.378,98

102.183.840,00
29.478.234,32
(119.557.738,98)

102.183.840,00
29.478.234,32
(58.542.536,15)

102.183.840,00
29.478.234,32
(91.454.623,26)

102.183.840,00
29.478.234,32
(38.482.513,06)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

12.104.335,34
-

73.119.538,17
-

40.207.451,06
-

93.179.561,26
-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις

12.104.335,34

73.119.538,17

40.207.451,06

93.179.561,26

20
21
22

103.526.592,41
218.545,00
8.795.901,07
112.541.038,48

106.858.896,05
481.054,00
8.795.901,07
116.135.851,12

80.747.708,28
218.545,00
8.650.301,07
89.616.554,35

73.372.184,32
481.054,00
8.650.301,07
82.503.539,39

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα

23
20
24
25

38.217.092,23
12.566.275,30
14.441.725,63
65.225.093,16
177.766.131,64
189.870.466,98

16.264.870,92
7.819.838,82
7.500.000,00
15.996,77
31.600.706,51
147.736.557,63
220.856.095,80

29.476.840,71
11.981.273,48
24.373.411,25
65.831.525,44
155.448.079,79
195.655.530,85

13.582.241,37
7.790.036,96
7.500.000,00
28.872.278,33
111.375.817,72
204.555.378,98

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Πελάτες
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Προκαταβολές
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Ζηµίες εις νέον και λοιπά αποθεµατικά

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

7
8
9
10
11

19
19
19

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε
την 31 ∆εκεµβρίου 2011
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011
01/01/2011 - 31/12/2011
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο 1.1.2011
Ζηµίες χρήσης
Σύνολα χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2011

Υπόλοιπο 1.1.2010
Ζηµίες χρήσης
Επίδραση αποαναγνώρησης θυγατρικής
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε
ακύρωση ιδίων µετοχών
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικού
από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε
διαγραφή ζηµιών προηγουµένων χρήσεων
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
καταβολή µετρητών
Έξοδα αύξησης/µείωσης µετοχικού
κεφαλαίου
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας
πλοίων
Μεταβολή αποθεµατικών από
αναπροσαρµογή αξίας πλοίων
Σύνολα χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2010

Μετοχικό
Κεφάλαιο
102.183.840,00
102.183.840,00

Υπέρ άρτιο

Αγορά ιδίων
µετοχών

Ζηµίες εις νέον
(69.764.684,52)
(61.015.202,83)
(61.015.202,83)
(130.779.887,35)

Λοιπά
Αποθεµατικά
11.222.148,37
11.222.148,37

29.478.234,32
29.478.234,32

-

42.597.741,90
-

38.423.247,40
-

(21.147,60)

Σύνολο

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας

73.119.538,17
(61.015.202,83)
(61.015.202,83)
12.104.335,34

-

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
73.119.538,17
(61.015.202,83)
(61.015.202,83)
12.104.335,34

(56.143,92)
-

(73.232.443,94)
(43.365.848,64)
-

12.193.754,38
-

19.926.155,82
(43.365.848,64)
-

(142.483,44)
142.483,44

19.783.672,38
(43.365.848,64)
142.483,44

-

56.143,92

(34.996,32)

-

-

-

-

8.515.318,80

(8.515.318,80)

-

-

-

-

-

-

(46.834.253,10)

-

-

46.834.253,10

-

-

-

-

97.926.180,00

-

-

-

-

97.926.180,00

-

97.926.180,00

-

(429.694,28)
-

-

34.351,28

(34.351,28)

(429.694,28)
-

-

(429.694,28)
-

-

-

-

-

(937.254,73)

(937.254,73

-

(937.254,73)

59.586.098,10
102.183.840,00

(8.945.013,08)
29.478.234,32

56.143,92
-

3.467.759,42
(69.764.684,52)

(971.606,01)
11.222.148,37

53.193.382,35
73.119.538,17

142.483,44
-

53.335.865,79
73.119.538,17

-

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 1.1.2011
Ζηµίες χρήσης
Σύνολα χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2011

Υπόλοιπο 1.1.2010
Ζηµίες χρήσης
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε
ακύρωση ιδίων µετοχών
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικού
από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε
διαγραφή ζηµιών προηγουµένων χρήσεων
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
καταβολή µετρητών
Έξοδα αύξησης/µείωσης µετοχικού
κεφαλαίου
Μεταβολή αποθεµατικού
αναπροσαρµογής αξίας πλοίων
Σύνολα χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2011

Μετοχικό
Κεφάλαιο
102.183.840,00
102.183.840,00

Υπέρ άρτιο

Αγορά ιδίων
µετοχών

Ζηµίες εις νέον

29.478.234,32
29.478.234,32

-

(48.955.729,07)
(52.972.110,20)
(52.972.110,20)
(101.927.839,27)

Λοιπά
Αποθεµατικά
10.473.216,01
10.473.216,01

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
93.179.561,26
(52.972.110,20)
(52.972.110,20)
40.207.451,06

42.597.741,90
-

38.423.247,40
-

(56.143,92)
-

(59.029.027,25)
(36.725.958,60)

11.410.470,74
-

33.346.288,87
(36.725.958,60)

(21.147,60)

-

56.143,92

(34.996,32)

-

-

8.515.318,80

(8.515.318,80)

-

-

-

-

(46.834.253,10)

-

-

46.834.253,10

-

-

97.926.180,00

-

-

-

-

97.926.180,00

-

(429.694,28)

-

-

-

(429.694,28)

59.586.098,10
102.183.840,00

(8.945.013,08)
29.478.234,32

56.143,92
-

10.073.298,18
(48.955.729,07)

(937.254,73)
(937.254,73)
10.473.216,01

(937.254,73)
59.833.272,39
93.179.561,26
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2011

Έµµεση µέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµίες προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον /µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Λοιπές µη ταµειακές συναλλαγές
Aποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
∆ιαθέσιµα διαγραφείσας θυγατρικής
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα

Σηµ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.11.131.12.2011
31.12.2010

34

(61.015.202,83)

(43.365.848,64)

(52.972.110,20)

(36.725.958,60)

29

7.672.377,69
315.895,84

7.466.439,59
(195.637,93)

6.372.350,73
315.895,84

6.201.338,94
(267.175,99)

3.881.129,16
956.979,50
-

6.156.619,91
116.075,00
169.667,71

3.877.692,32
903.979,50
-

6.156.619,91
116.075,00
169.667,71

(46.001,15)
4.950.499,63

293.645,35
8.793.975,00

(45.626,03)
4.055.589,36

(101.605,03)
6.636.158,83

724.103,37
(8.443.586,85)
29.477.950,17
(1.726.939,87)
-

(1.239.302,81)
(12.792.197,63)
12.019.104,85
(10.715.640,96)
(206.358,00)

805.435,27
(28.665.713,97)
32.768.010,59
(1.417.031,42)
-

(1.195.914,23)
(21.891.596,80)
9.790.044,51
(7.691.119,32)
(206.358,00)

(23.252.795,34)

(33.499.458,56)

(34.001.528,01)

(39.009.823,07)

(1.104.247,10)

(818,00)
(81.558,59)

(1.000,00)
(44.373,50)

(1.165,00)
(81.558,59)

2.043,31
46.001,15
-

373.299,14
122.307,82
888,80

2.043,31
45.626,03
-

121.966,23
888,80

(1.056.202,64)

414.119,17

2.295,84

40.131,44

31.286.656,67
(1.299.210,14)
(31.796.873,45)

97.926.180,00
(429.694,28)
22.838.586,50
(514.980,00)
(67.636.471,74)

20.922.315,05
(1.299.210,14)
(10.694.902,37)

97.926.180,00
(429.694,28)
19.338.856,53
(514.980,00)
(58.544.952,65)

(1.809.426,92)

52.183.620,48

8.928.202,54

57.775.409,60

(26.118.424,90)
27.463.501,26
1.345.076,36

19.098.281,09
8.365.220,17
27.463.501,26

(25.071.029,63)
25.831.674,50
760.644,87

18.805.717,97
7.025.956,53
25.831.674,50

32

12

7

Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστ/τες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξoφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

ΟΜΙΛΟΣ
1.11.131.12.2011
31.12.2010

18
18
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Σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
1. Γενικές Πληροφορίες
Η µητρική εταιρεία ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’ είναι ναυτιλιακή εταιρεία και δραστηριοποιείται
στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας σε ακτοπλοϊκές γραµµές. Έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι
εγκατεστηµένη στην ∆ιεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 5 στην Μυτιλήνη της Νήσου Λέσβου. Η διεύθυνση (site) της
εταιρείας στο διαδίκτυο είναι

www.nel.gr. Είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, στην κατηγορία της

‘Επιτήρηση’ στο κλάδο ‘Ταξίδια και αναψυχή-Ταξίδια και τουρισµός’.
Το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας την 31.12.2011 ήταν 340.612.800. Κάθε µετοχή έχει
δικαίωµα µίας ψήφου. Οι µετοχές της εταιρείας βρίσκονταν

σε αναστολή διαπραγµάτευσης από 1.9.2008 έως

5.2.2010. Την 4.5.2010 το Χρηµατιστήριο Αθηνών ενέκρινε την επαναδιαπραγµάτευση του συνόλου των µετοχών της
εταιρείας και την ένταξη τους στην κατηγορία “επιτήρηση”. Οι µετοχές επαναδιαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών από 6.5.2010.
Οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν
όλες την ίδια ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού και τα ποσοστά συµµετοχής που κατέχει η µητρική εταιρεία
άµεσα ή έµµεσα σ’ αυτές είναι:
α) Η ‘ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ’ είναι εγκατεστηµένη στην διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 5 στο ∆ήµο
Μυτιλήνης της Νήσου Λέσβου. Αντικείµενο της κοινοπραξίας είναι η από κοινού εκµετάλλευση συγκοινωνιακών
γραµµών προκειµένου να διευκολύνονται οι πωλήσεις δια της υπάρξεως ενιαίου δικτύου πρακτόρων και δια της
εκδόσεως ενιαίου εισιτηρίου. Το ποσοστό συµµετοχής (άµεσης και έµµεσης) της µητρικής εταιρείας είναι 100% και η
ενσωµάτωση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η κοινοπραξία ιδρύθηκε την 27.3.2006 µεταξύ της
µητρικής εταιρείας και της θυγατρικής της ‘‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’.
β) Η εταιρεία ‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’ είναι ναυτική εταιρεία και είναι εγκατεστηµένη στην διεύθυνση Κολοκοτρώνη
116 στον Πειραιά. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας είναι 100% και η ενσωµάτωση έγινε µε την
µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η εταιρεία ιδρύθηκε την 1.7.2002.
γ) Η εταιρεία ‘SILVER FIN SHIPPING LTD’ είναι ναυτιλιακή εταιρεία, έχει ιδρυθεί την 9.7.2008 και είναι
εγκατεστηµένη στην Μάλτα. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας είναι 100% και η ενσωµάτωση έγινε µε
την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
δ) Η εταιρεία ‘WAVES SHIPPING S.A’ είναι ναυτιλιακή εταιρεία. Η απόκτησή της έγινε την 28.11.2008 και είναι
εγκατεστηµένη στον Παναµά. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας είναι 100% και ενοποιήθηκε µε την
µέθοδο της ολικής ενοποίησης .
ε) Η εταιρεία ‘RAINBOW MARITIME LTD’ είναι ναυτιλιακή εταιρεία, έχει ιδρυθεί την 12.1.2010 και είναι
εγκατεστηµένη στην Μάλτα. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας είναι 100% και η ενσωµάτωση έγινε µε
την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
στ) Η εταιρεία ‘PANTHEON MARINE LTD’ είναι ναυτιλιακή εταιρεία, έχει ιδρυθεί την 04.01.2011 και είναι
εγκατεστηµένη στα νησιά MARSHALL.

Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας είναι 100% και η

ενσωµάτωση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. (πρώτη ενοποίηση).
ζ) Η εταιρεία ‘INTERNEL LTD’ είναι ναυτιλιακή εταιρεία, έχει ιδρυθεί την 12.01.2011 και είναι εγκατεστηµένη στην
Κύπρο.

Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας είναι 100% και η ενσωµάτωση της στις οικονοµικές

καταστάσεις έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. (πρώτη ενοποίηση).
Κατά την αντίστοιχη περυσινή χρήση

1.1.2010-31.12.2010 στην ενοποίηση συµµετείχαν η

‘ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ’ και οι εταιρείες ‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’, ‘SILVER FIN SHIPPING LTD’, ‘WAVES SHIPPING
SA’ και ‘RAINBOW MARITIME LTD’.
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∆εν υπάρχουν άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν ενσωµατώθηκαν στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενσωµατωθεί στην αµέσως προηγούµενη χρήση.
∆εν υπάρχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν περιλαµβάνονται στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
∆εν υπάρχει περίπτωση µεταβολής της µεθόδου ενσωµάτωσης κάποιας εταιρείας ή κοινοπραξίας από χρήση σε
χρήση.
Οι εν λόγω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του οµίλου της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου
2011 εγκρίθηκαν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 28 Μαρτίου 2012. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της µητρικής εταιρείας κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων είχε ως
εξής:

Ονοµατεπώνυµο

Ιδιότητα

Βάγγερ Μιλτιάδης-Μιχαήλ

Πρόεδρος ∆Σ - Εκτελεστικό µέλος

Αβραντίνης Ιωάννης

∆ιευθύνων Σύµβουλος- Γενικός ∆ιευθυντής- Εκτελεστικό µέλος

Τζιλόγλου-Τζιλίδης Λύσσανδρος-Γεώργιος

Αντιπρόεδρος του ∆Σ- Εκτελεστικό µέλος

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Μη Εκτελεστικό µέλος

Μαρκόπουλος-Ράντος Αθανάσιος

Μη Εκτελεστικό µέλος

Τσιγαράς Κωνσταντίνος

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος

Αθηναίος Απόστολος

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος

Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 30 Ιουνίου 2015.
2.Λογιστικές Αρχές
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
∆ήλωση Συµµόρφωσης
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2011

έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), συµπεριλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ)
και τις ερµηνείες των ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31.12.2011.
Προετοιµασία των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί από την αναπροσαρµογή της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µέσω των αποτελεσµάτων.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την
εφαρµογή των λογιστικών αρχών από τον Όµιλο. Οι σηµαντικότερες από τις παραδοχές που έγιναν αναφέρονται στις
σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων, όπου εκρίθη σκόπιµο. Σηµειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι
εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και του Οµίλου, σε σχέση µε
τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές. Οι
λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.
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Ενοποίηση
(α) Θυγατρικές
Θυγατρικές εταιρίες είναι εκείνες (συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού) στις οποίες ο
Όµιλος έχει ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο του µισού των δικαιωµάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει
τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται.
Η ύπαρξη ενδεχόµενων δικαιωµάτων ψήφου που µπορούν να εξασκηθούν ή να µετατραπούν, λαµβάνονται υπόψη,
όταν ο Όµιλος αξιολογεί εάν έχει τον έλεγχο µιας εταιρίας.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ηµεροµηνία που ο έλεγχός τους µεταβιβάζεται στον Όµιλο και παύουν να
ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που διακόπτεται ο έλεγχος. Η λογιστική µέθοδος εξαγοράς χρησιµοποιείται για την
ενσωµάτωση των εξαγοραζόµενων θυγατρικών.
Η παράγραφος 2.3(β) περιγράφει τη λογιστική αντιµετώπιση της υπεραξίας. Το κόστος µιας εξαγοράς υπολογίζεται ως
το άθροισµα των εύλογων αξιών, κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται,
των µετοχών που εκδίδονται και των υποχρεώσεων που υφίστανται ή αναλαµβάνονται πλέον οποιουδήποτε κόστους
που σχετίζεται άµεσα µε την εξαγορά. Τα αποκτώµενα στοιχεία ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και ενδεχόµενες
υποχρεώσεις υπολογίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, ανεξάρτητα από το
ύψος του ποσοστού της µειοψηφίας.
Η διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων
υποχρεώσεων των αποκτόµενων στοιχείων ενεργητικού της θυγατρικής που αποκτήθηκε, αναγράφεται ως υπεραξία.
Όταν το κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των αποκτώµενων στοιχείων ενεργητικού,
υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται άµεσα στην
κατάσταση

αποτελεσµάτων

χρήσης.

Οι ενδοοµιλικές

συναλλαγές,

υπόλοιπα λογαριασµών

και

τα

µη

πραγµατοποιηµένα κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ των εταιριών του Οµίλου, απαλείφονται. Οι µη
πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται επίσης, εκτός εάν το κόστος τους δεν µπορεί να ανακτηθεί. Οι λογιστικές
αρχές των θυγατρικών εταιριών έχουν τροποποιηθεί όποτε κρίθηκε αναγκαίο έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια µε
τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο. Η ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των
θυγατρικών συµπίπτει µε αυτή της µητρικής Εταιρίας.
Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζηµιών και των ιδίων κεφαλαίων που δεν
αναλογούν στον Όµιλο. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας παρουσιάζονται διακριτά στην ενοποιηµένη κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων καθώς και σε διακριτή γραµµή στα ίδια κεφάλαια της ενοποιηµένης κατάστασης
ισολογισµού. Σε περίπτωση εξαγοράς δικαιωµάτων µειοψηφίας από την Εταιρία, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος
εξαγοράς και της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εξαγοράζεται αναγνωρίζεται ως υπεραξία.
Στον ισολογισµό της Εταιρίας οι συµµετοχές σε θυγατρικές εµφανίζονται στην αξία κτήσης µείον τις προβλέψεις για
απαξίωση, εφόσον υπάρχουν.
(β) Συγγενείς επιχειρήσεις
Συγγενείς επιχειρήσεις αποκαλούνται οι νοµικές οντότητες όπου η συµµετοχή του Οµίλου, µετά δικαιωµάτων ψήφου,
είναι µεταξύ 20% και 50%, καθώς και οι εταιρίες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά δεν τις ελέγχει.
Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά
καταχωρούνται στο κόστος κτήσης. Οι επενδύσεις του Οµίλου σε συγγενείς επιχειρήσεις εµπεριέχουν την υπεραξία
(καθαρή από οποιεσδήποτε ζηµίες από απαξίωση) που αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά. Σύµφωνα µε την παραπάνω
µέθοδο η συµµετοχή του Οµίλου στα κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν µετά την εξαγορά των συγγενών εταιριών
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και η συµµετοχή του Οµίλου επί των αποθεµατικών που
σχηµατίζονται µετά από την εξαγορά αναγνωρίζεται στα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου. Οι σωρευτικές, µετά από την
εξαγορά, µεταβολές στους λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων τροποποιούνται έναντι του εµφανιζόµενου ποσού της
επένδυσης. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών επιχειρήσεων
απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις εταιρίες αυτές.

Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές
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απαλείφονται επίσης, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη απαξίωσης των στοιχείου ενεργητικού όπου
µεταφέρθηκε. Οι επενδύσεις του Οµίλου σε συγγενείς επιχειρήσεις εµπεριέχουν
υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά τους. Όταν η αναλογία του Οµίλου στις ζηµιές µιας συγγενούς επιχείρησης
ισούται ή υπερβαίνει το ποσό συµµετοχής του, τότε ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός εάν έχει
ανειληµµένες υποχρεώσεις ή πραγµατοποίησε πληρωµές για λογαριασµό των εταιριών αυτών.

2.2 Νέα τροποποιηµένα πρότυπα διερµηνείες και βελτιώσεις:
Οι λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τις οποίες συντάχθηκαν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε
αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων του οικονοµικού έτους 2010, εκτός από
την υιοθέτηση των νέων προτύπων που είναι υποχρεωτικά για τα οικονοµικά έτη µε έναρξη κατά ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2011.

(α) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και βελτιώσεις υφιστάµενων προτύπων που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο
Τα νέα πρότυπα, οι τροποποιήσεις και οι βελτιώσεις υφιστάµενων προτύπων, των οποίων η εφαρµογή είναι
υποχρεωτική για τις χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2011, παρατίθενται παρακάτω.

∆ΠΧΑ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις – βελτίωση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
Η τροποποίηση τονίζει την αλληλεπίδραση µεταξύ των ποσοτικών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων σχετικά µε την
φύση και την έκταση των κινδύνων που συνδέονται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Καθώς η βελτίωση αυτή επιφέρει
µόνο επιπλέον γνωστοποιήσεις, δεν έχει κάποια επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της
Εταιρείας.

∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων – βελτίωση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα θα παρουσιάσει µία ανάλυση για τα λοιπά συνολικά έσοδα για κάθε
στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, είτε στην κατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων, ή στις σηµειώσεις των οικονοµικών
καταστάσεων. Καθώς η βελτίωση αυτή επιφέρει µόνο επιπλέον γνωστοποιήσεις, δεν έχει κάποια επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.

∆ΛΠ 24, Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών - αναθεώρηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
Η παρούσα αναθεώρηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη
δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα,
καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των
συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του
συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων
ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις. Καθώς η αναθεώρηση αυτή επιφέρει µόνο επιπλέον γνωστοποιήσεις, δεν έχει κάποια επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.

∆ΛΠ 27, Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές – βελτίωση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2010).
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι επακόλουθες τροποποιήσεις από το ∆ΛΠ 27 στο ∆ΛΠ 21, ‘Η επίδραση των
µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος’, ∆ΛΠ 28, ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’, και ∆ΛΠ 31, ‘Συµµετοχές
σε κοινοπραξίες’, έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009, ή νωρίτερα
όταν το ∆ΛΠ 27 εφαρµόζεται νωρίτερα. Η τροποποίηση δεν έχει κάποια επίδραση στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.
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∆ΛΠ 34, Ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση – βελτίωση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
Η τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για να εξηγήσει πώς θα εφαρµοστούν οι αρχές γνωστοποίησης στο ∆ΛΠ 34 και
προσθέτει απαιτούµενες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις: (α) περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εύλογες
αξίες των χρηµατοοικονοµικών µέσων και την ταξινόµησή τους, (β) µεταφορές χρηµατοοικονοµικών µέσων µεταξύ
διαφορετικών επιπέδων στην ιεραρχία εύλογων αξιών, (γ) µεταβολές στην ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων, (δ) µεταβολές στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις και στα περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση
δεν έχει κάποια επίδραση στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.

(β) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και βελτιώσεις υφιστάµενων προτύπων και διερµηνείες που τέθηκαν σε
εφαρµογή εντός του 2011 αλλά δεν σχετίζονται µε τις λειτουργίες του Οµίλου (παρ όλα αυτά υπάρχει
πιθανότητα να επηρεάσουν την λογιστική αντιµετώπιση για µελλοντικές συναλλαγές και γεγονότα)

Τα νέα πρότυπα, οι διερµηνείες, οι τροποποιήσεις και οι βελτιώσεις υφιστάµενων προτύπων, των οποίων η εφαρµογή
είναι υποχρεωτική για τις χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2011 αλλά δεν σχετίζονται µε τις λειτουργίες του
Οµίλου, παρατίθενται παρακάτω.

∆ΠΧΑ 1, Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς – τροποποίηση (ισχύει από
1 Ιουλίου 2010).
Η τροποποίηση εξασφαλίζει την ίδια βοήθεια σε αυτούς που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, όπως δόθηκε σε
αυτούς που έχουν υιοθετήσει ήδη τα ∆ΠΧΑ, µετά την υιοθέτηση των τροπολογιών στο ∆ΠΧΑ 7. Επίσης διευκρινίζει
τις διατάξεις µετάβασης των τροποποιήσεων του ∆ΠΧΑ 7.

∆ΠΧΑ 1, Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς – βελτίωση (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2011).
(α) Η λογιστική πολιτική αλλάζει εντός του έτους της υιοθέτησης. ∆ιευκρινίζει ότι, εάν κάποιος που υιοθετεί τα
∆ΠΧΑ για πρώτη φορά αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό του ή τη χρήση των εξαιρέσεων του ∆ΠΧΑ 1 µετά την
δηµοσίευση των ενδιαµέσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34, ‘Ενδιάµεση οικονοµική
πληροφόρηση’, θα πρέπει να εξηγήσει τις αλλαγές αυτές και να ενηµερώσει τις τροποποιήσεις ανάµεσα στα
προηγούµενα λογιστικά πρότυπα και ∆ΠΧΑ. (β) Βάση επανεκτίµησης σύµφωνα µε το τεκµαρτό κόστος. Επιτρέπει σε
όσους τα υιοθετούν για πρώτη φορά να χρησιµοποιούν µία εύλογη αξία ως τεκµαρτό κόστος, ακόµη και αν τα
γεγονότα λαµβάνουν χώρα µετά την ηµεροµηνία της µετάβασης, αλλά πριν από την πρώτη δηµοσίευση των
οικονοµικών καταστάσεων βάσει ∆ΠΧΑ. Όταν τέτοιου είδους επαναµετρήσεις λαµβάνουν χώρα µετά την ηµεροµηνία
µετάβασης στα ∆ΠΧΑ, αλλά κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις
βάσει ∆ΠΧΑ, κάθε µεταγενέστερη προσαρµογή στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια. (γ) Χρήση
τεκµαρτού κόστους για δραστηριότητες υπόχρεες σε κανονιστικό πλαίσιο (rate regulation). Οι οντότητες αυτές
επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τις λογιστικές αξίες των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή των ασώµατων
περιουσιακών στοιχείων βάσει προηγούµενων λογιστικών προτύπων ως τεκµαρτό κόστος για κάθε ένα µεµονωµένο
στοιχείο. Οι οντότητες που κάνουν χρήση αυτής της εξαίρεσης απαιτείται να ελέγχουν κάθε κονδύλι για αποµείωση
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης.

∆ΠΧΑ 3, Επιχειρηµατικές συνενώσεις – βελτίωση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2010).
(α) Μεταβατικές προϋποθέσεις αναφορικά µε το ενδεχόµενο τίµηµα για επιχειρηµατικές συνενώσεις οι οποίες λάβανε
χώρα πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής των αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ. ∆ιευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7,
‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’, ∆ΛΠ 32, ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση’, και ∆ΛΠ 39,
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‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση’, οι οποίες αποκλείουν την εξαίρεση από ενδεχόµενο
τίµηµα, δεν εφαρµόζονται σε ενδεχόµενο τίµηµα που προκύπτει από επιχειρηµατικές συνενώσεις των οποίων οι
ηµεροµηνίες εξαγοράς προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 2008). (β) Επιµέτρηση των
δικαιωµάτων µειοψηφίας. Η επιλογή της επιµέτρησης των δικαιωµάτων µειοψηφίας στην εύλογη αξία ή κατά το
ποσοστό της εν λόγω µειοψηφικής συµµετοχής στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτηθείσας εταιρείας,
εφαρµόζεται µόνο στα µέσα χρηµατοοικονοµικής συναλλαγής τα οποία αντιπροσωπεύουν τα δικαιώµατα των
ιδιοκτητών και παρέχουν δικαίωµα στους κατόχους τους κατά το ποσοστό των καθαρών περιουσιακών στοιχείων σε
περίπτωση ρευστοποίησης. Τα υπόλοιπα στοιχεία των δικαιωµάτων µειοψηφίας επιµετρούνται στην εύλογη αξία
εκτός αν προβλέπεται κάποια άλλη βάση επιµέτρησης από τα ∆ΠΧΑ. (γ) Μη αντικαταστάσιµες και εκουσίως
αντικαταστάσιµες πληρωµές βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους. Η εφαρµογή της οδηγίας στο ∆ΠΧΑ 3 αφορά
όλες τις συναλλαγές πληρωµών βάσει συµµετοχικών τίτλων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα µίας
επιχειρηµατικής συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων και των αντικαταστάσιµων και των εκουσίως αντικαταστάσιµων
πληρωµών βάσει συµµετοχικών τίτλων. Η τροποποίηση δεν έχει κάποια επίδραση στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.

∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση - τροποποίηση (ισχύει από 1 Φεβρουαρίου 2010).
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να
ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση
συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό
οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα
δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους
της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων.

∆ιερµηνεία 13, Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών – βελτίωση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
Η έννοια της εύλογης αξίας διευκρινίζεται στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης σύµφωνα µε τα
προγράµµατα επιβράβευσης των πελατών.

∆ιερµηνεία 14, Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο
κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υποχρεούται σε ελάχιστο
απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των
υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος
από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο.

∆ιερµηνεία 19, ∆ιαγραφή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους (ισχύει από 1 Ιουλίου
2010).
Η διερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους
σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση.

(γ) Νέα πρότυπα, νέες διερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων για τα οποία η εφαρµογή τους δεν
είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2011 και δεν έχουν υιοθετηθεί πρόωρα.
Τα νέα πρότυπα, διερµηνείες και οι τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων τα οποία έχουν εκδοθεί αλλά η εφαρµογή
τους δεν είναι υποχρεωτική για τα οικονοµικά έτη µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2011 και δεν έχουν πρόωρα υιοθετηθεί,
παρατίθενται παρακάτω.
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∆ΠΧΑ 1, Πρώτη υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς- τροποποίηση (ισχύει από
1 Ιουλίου 2011).
Αυτές οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν δύο αλλαγές στο ∆ΠΧΑ 1. Η πρώτη τροποποίηση, αντικαθιστά τις αναφορές
στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία της 1 Ιανουαρίου 2004, µε την ‘ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ’, εξαλείφοντας έτσι
την ανάγκη για τις οικονοµικές οντότητες που υιοθετούν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά να αναδηµοσιεύσουν
αποαναγνωρίσεις που συνέβησαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης σε ∆ΠΧΑ. Η δεύτερη τροποποίηση παρέχει
οδηγίες για το πώς µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να παρουσιάσει τις οικονοµικές τις καταστάσεις σύµφωνα µε
τα ∆ΠΧΑ µετά από µια περίοδο όπου η οικονοµική οντότητα αδυνατούσε να συµµορφωθεί µε τα ∆ΠΧΑ εξαιτίας του
γεγονότος ότι το νόµισµα λειτουργίας της ήταν εκτεθειµένο σε υπερπληθωρισµό. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν είναι
σχετικές µε τον Όµιλο και δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΠΧΑ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις -τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2011).
Μια οικονοµική οντότητα µπορεί να συνάψει µία συµφωνία , όπως η πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων, όπου
ο σχετικός λογιστικός χειρισµός µπορεί ή όχι να έχει ως αποτέλεσµα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
υπόκεινται στη συµφωνία να µεταβιβασθούν σε τρίτο µέρος (συνολικά ή εν µέρει). Η τροποποίηση απαιτεί τη
γνωστοποίηση πληροφοριών για το σύνολο των µεταβιβαζόµενων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που
δεν αποαναγνωρίζονται και για οποιαδήποτε συνεχιζόµενη σχέση µε µεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία που
αποαναγνωρίζονται, η οποία υπάρχει κατά την ηµεροµηνία αναφοράς , ανεξάρτητα από τον χρόνο της σχετικής
µεταβίβασης. Ο Όµιλος δεν έχει ακόµα αξιολογήσει την πλήρη επίδραση της τροποποίησης και θα εφαρµόσει τις
αλλαγές την σχετική ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτής.

∆ΠΧΑ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015).
Με τις τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9: ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα’, οι οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ
9 δεν χρειάζεται να αναδηµοσιεύσουν προηγούµενες περιόδους, αλλά είναι υποχρεωµένες να παρέχουν
τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις. Οι νέες γνωστοποιήσεις περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:
Αλλαγές στην ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εµφανίζοντας
ξεχωριστά τις αλλαγές στην λογιστική αξία µε βάση τις κατηγορίες επιµετρήσεώς τους, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 και
τις αλλαγές στην λογιστική αξία που προκύπτουν από αλλαγή στη µέθοδο επιµέτρησης, όπως από το αποσβεσµένο
κόστος στην εύλογη αξία, κατά την µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9.
Γνωστοποιήσεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν αναταξινοµηθεί ώστε να
αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος, ως αποτέλεσµα της µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 9, όπου θα αναφέρονται: (α) η
εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων κατά το τέλος της περιόδου
αναφοράς, (β) η εύλογη αξία κέρδους ή ζηµιάς που θα είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα ή στα λοιπά συνολικά
έσοδα κατά την περίοδο αναφοράς, εάν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις δεν είχαν αναταξινοµηθεί, (γ) το πραγµατικό επιτόκιο που καθορίστηκε κατά την ηµεροµηνία
αναταξινόµησης, (δ) τα αναγνωριζόµενα έσοδα ή έξοδα από τόκους.
Ο Όµιλος δεν έχει ακόµα αξιολογήσει την πλήρη επίδραση της τροποποίησης και δεν µπορεί να την εφαρµόσει
νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΠΧΑ 7 , Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
H τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση των πληροφοριών, οι οποίες θα βοηθήσουν τους χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων µιας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή τη δυνητική επίδραση των συµψηφισµών,
συµπεριλαµβανοµένων

και

των

δικαιωµάτων

συµψηφισµού

που

σχετίζονται

µε

τα

αναγνωρισµένα

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις αναγνωρισµένες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην οικονοµική
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θέση της οικονοµικής οντότητας. Ο Όµιλος δεν έχει ακόµα αξιολογήσει την πλήρη επίδραση της τροποποίησης και
δεν µπορεί να την εφαρµόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015).
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών, στην περίπτωση ενός
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η
µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος,
είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη
διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες
περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η
οικονοµική οντότητα απαιτείται να αναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία. To ∆ΠΧΑ 9 αναφέρει ρητά ότι τα παρακάτω δεν αποτελούν µεταβολή στο επιχειρηµατικό µοντέλο: (α) η
µεταβολή στον σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιείται συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ακόµα
και σε περιπτώσεις σηµαντικών µεταβολών στην κατάσταση της αγοράς), (β) η προσωρινή κατάργηση συγκεκριµένης
αγοράς χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και (γ) η µεταφορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων µεταξύ τµηµάτων µιας οικονοµικής οντότητας µε διαφορετικά επιχειρηµατικά µοντέλα.
Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη
αξία. Εντούτοις, η ∆ιοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και
µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική
εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο
ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα
µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9
καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες
µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης
αξίας.
Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το
∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσει ο Όµιλος εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.

∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015).
Το ∆ΠΧΑ 9 περιλαµβάνει προϋποθέσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων. Αντίστοιχες προϋποθέσεις για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις προστέθηκαν, µε τις περισσότερες από
αυτές να µεταφέρονται αµετάβλητες από το ∆ΛΠ 39. Κατά συνέπεια, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση επιµετράται
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αν διακρατείται προς πώληση ή προσδιορίζεται ως επιµετρούµενη στην
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της εύλογης αξίας, και οι λοιπές υποχρεώσεις
επιµετρούνται στο αποσβεσµένο κόστος. Σε αντίθεση µε τις απαιτήσεις για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία, οι απαιτήσεις ταξινόµησης για ενσωµατωµένα παράγωγα έχουν διατηρηθεί.
Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι οι µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, οι οποίες
προσδιορίζονται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και σχετίζονται µε αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνο της
οικονοµικής οντότητας, θα πρέπει να αναγνωρίζονται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα. Ωστόσο, κατ 'εξαίρεση,
εφόσον κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε µια λογιστική αναντιστοιχία (όταν υπάρχει µια αντίστοιχη θέση σε περιουσιακό
στοιχείο το οποίο επίσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων), είναι δυνατόν να ληφθεί µια
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αµετάκλητη απόφαση για την αναγνώριση ολόκληρης της µεταβολής στην εύλογη αξία της χρηµατοοικονοµικής
υποχρέωσης στα αποτελέσµατα.
Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το
∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσει ο Όµιλος εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.

∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουάριο 2015).
Η τροποποίηση αλλάζει την ηµεροµηνία έναρξης ώστε το ∆ΠΧΑ 9 απαιτείται να εφαρµοστεί σε ετήσιες περιόδους
αρχής γενοµένης από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή. Η τροποποίηση επίσης
µεταβάλλει την περίπτωση απαλλαγής από την αναδηµοσίευση προηγούµενων περιόδων. Οικονοµικές οντότητες που
αρχικά εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 σε περιόδους που ξεκινούν: (α) πριν την 1 Ιανουαρίου 2012 δεν χρειάζεται να
αναδηµοσιεύσουν προηγούµενες χρήσεις και δεν απαιτείται να παρέχουν τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις, (β) από ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2012 και πριν την 1 Ιανουαρίου 2013 πρέπει να επιλέξουν είτε να παρέχουν τροποποιηµένες
γνωστοποιήσεις είτε να αναδηµοσιεύσουν προηγούµενες περιόδους, (γ) από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 απαιτείται
να παρέχουν τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις και δεν χρειάζεται να αναδηµοσιεύσει προηγούµενες περιόδους.
Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το
∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσει ο Όµιλος εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.

∆ΠΧΑ 10, Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται
στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα
προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες
διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής)
µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 10, ένας επενδυτής υποχρεούται
να ενοποιήσει µια επένδυση όταν πληρούνται και τα τρία κριτήρια: (α) η οικονοµική οντότητα έχει δικαίωµα πάνω
στην επένδυση, (β) ο επενδυτής εκτίθεται ή έχει δικαιώµατα σε µεταβλητές αποδόσεις από τη συµµετοχή του στην
επένδυση και (γ) ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να επηρεάζει τις αποδόσεις.
Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να
κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές,
αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε
συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις
πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου.
Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 10 και δεν µπορεί να το εφαρµόσει νωρίτερα
διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσει ο Όµιλος εάν θα
εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 10 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.

∆ΠΧΑ 11, Από κοινού συµφωνίες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού
ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι
συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι
οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό
χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες.
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Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει
από κοινού έλεγχος. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 11 και δεν µπορεί να το
εφαρµόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων
σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της
οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες
(structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω
γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα
τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος βρίσκεται
στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 12 και δεν µπορεί να το εφαρµόσει νωρίτερα διότι δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΠΧΑ 13, Επιµέτρηση εύλογης αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις.
Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την
εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει
ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών.
Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του
∆ΠΧΑ 13 και δεν µπορεί να το εφαρµόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2012 ).
Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 1 εστιάζουν στο πώς οι οικονοµικές οντότητες παρουσιάζουν τα στοιχεία των λοιπών
συνολικών εσόδων. Οι τροποποιήσεις δεν αλλάζουν τις οδηγίες µε βάση τις οποίες στοιχεία πρέπει ή δεν πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα ή εάν αυτά τα στοιχεία µπορούν στη συνέχεια να αναταξινοµηθούν
µέσω των αποτελεσµάτων. Η κύρια αλλαγή απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να παρουσιάσουν σε ξεχωριστές
γραµµές τα ποσά των λοιπών συνολικών εσόδων ανάλογα µε την φύση τους και να οµαδοποιήσουν τα στοιχεία που
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα σε δύο κατηγορίες: (α) αυτά που θα µπορούσαν στη συνέχεια να
αναταξινοµηθούν στα αποτελέσµατα (προσαρµογές αναταξινόµησης) και (β) αυτά που δε θα αναταξινοµηθούν.
Το ∆ΛΠ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να παρουσιάζουν τα στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων, είτε
µετά από τις σχετικές φορολογικές επιδράσεις είτε προ φόρων, µε ένα ποσό που δείχνει το συνολικό ποσό του φόρου
εισοδήµατος που σχετίζεται µε αυτά τα στοιχεία. Οι οικονοµικές οντότητες θα συνεχίσουν να έχουν αυτή την επιλογή
της φορολογικής απεικόνισης. Ωστόσο, εάν κάποια οικονοµική οντότητα παρουσιάζει τα στοιχεία των λοιπών
συνολικών εσόδων πριν από τις σχετικές φορολογικές επιδράσεις τότε απαιτείται ο φόρος να κατανεµηθεί και να
γνωστοποιηθεί ξεχωριστά για καθεµία από τις δύο κατηγορίες των λοιπών συνολικών εσόδων. Ο Όµιλος βρίσκεται
στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης.
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∆ΛΠ 12, Φόροι εισοδήµατος – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2012).
Έχουν γίνει τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12, ‘Φόροι εισοδήµατος’, σχετικά µε τον τρόπο µέτρησης του αναβαλλόµενου
φόρου όταν τα επενδυτικά πάγια έχουν επιµετρηθεί χρησιµοποιώντας το µοντέλο της εύλογης αξίας του ∆ΛΠ 40,
‘Επενδυτικά πάγια’. Μια εξαίρεση έχει εισαχθεί για να συµπεριλάβει την υπόθεση ότι η λογιστική αξία ενός
επενδυτικού παγίου ανακτάται εξολοκλήρου µέσω πώλησης. Επιπλέον, οι απαιτήσεις του SIC-21 Φόροι Εισοδήµατος
– Ανάκτηση των επανεκτιµηµένων µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων, που αντιµετωπίζουν παρόµοια
ζητήµατα µε τα µη αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία µετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο
επανεκτίµησης του ∆ΛΠ 16, ‘Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία’, έχουν συµπεριληφθεί στο ∆ΛΠ 12. Ο Όµιλος βρίσκεται στη
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης και δεν µπορεί να την εφαρµόσει νωρίτερα διότι δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΛΠ 19, Παροχές σε εργαζοµένους - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Η τροποποίηση απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες να αναγνωρίζουν όλες τις αλλαγές στις υποχρεώσεις καθορισµένων
παροχών και στην εύλογη αξία των σχετικών περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος, όταν συµβαίνουν αυτές οι
αλλαγές. Αυτό εξαλείφει την µέθοδο ‘περιθωρίου’, η οποία επέτρεπε στις οικονοµικές οντότητες να µην αναγνωρίζουν
τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες αν ήταν εντός ενός περιθωρίου (όντας το µεγαλύτερο από το 10 τοις εκατό των
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και το 10 τοις εκατό των υποχρεώσεων του προγράµµατος) και να
αναβάλουν την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών εκτός του εν λόγω περιθωρίου. Η τροποποίηση
απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τις αλλαγές στην καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
καθορισµένων παροχών σε τρεις συνιστώσες: (α) το κόστος υπηρεσιών, (β) το καθαρό τόκο της καθαρής υποχρέωσης
(περιουσιακού στοιχείου) καθορισµένων παροχών-και οι δύο παρουσιάζονται στο αποτέλεσµα, και (γ) την
επανακαταµέτρηση της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού στοιχείου) καθορισµένων παροχών - που παρουσιάζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα και δεν ανακυκλώνεται µέσω των αποτελεσµάτων.
Επιπλέον γνωστοποιήσεις απαιτούνται µε έµφαση στα παρακάτω συγκεκριµένα θέµατα: (α) τα χαρακτηριστικά των
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών της οικονοµικής οντότητας και τα ποσά στις οικονοµικές καταστάσεις που
προκύπτουν από τα εν λόγω προγράµµατα, (β) οι κίνδυνοι που απορρέουν από τα προγράµµατα καθορισµένων
παροχών, περιλαµβανοµένης της ανάλυσης ευαισθησίας για κάθε σηµαντική αναλογιστική παραδοχή, (γ) η συµµετοχή
σε προγράµµατα πολλαπλών εργοδοτών. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της
τροποποίησης.

∆ΛΠ 27, Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το
∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις’. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό
χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο
∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’ και του ∆ΛΠ 31 ‘Συµµετοχές σε κοινοπραξίες’
που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της
τροποποίησης και δεν µπορεί να την εφαρµόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες’ αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις’. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του
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∆ΠΧΑ 11. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης και δεν µπορεί να την
εφαρµόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: παρουσίαση- τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2014).
Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν ασυνέπειες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρµόζονται τα κριτήρια συµψηφισµού.
Αυτές διευκρινίζουν το νόηµα της πρότασης ‘την παρούσα στιγµή έχει έννοµο δικαίωµα συµψηφισµού’ και ότι κάποια
συστήµατα ακαθάριστου διακανονισµού µπορεί να θεωρηθούν ισοδύναµα µε καθαρό διακανονισµό. Οι τροποποιήσεις
είναι µέρος του σχεδίου περί συµψηφισµών του Σ∆ΛΠ και δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ιερµηνεία 20, Κόστος απoψίλωσης κατά την παραγωγική φάση ορυχείου επιφάνειας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2013).
Η διερµηνεία αποσαφηνίζει το πότε και πώς λογιστικοποιείται το κόστος εξόρυξης. Ισχύει για εργασίες εξόρυξης
επιφάνειας, όπου οικονοµικές οντότητες µπορεί να χρειαστεί να αποµακρύνουν άχρηστα υλικά εξόρυξης για να
αποκτήσουν πρόσβαση σε κοιτάσµατα ορυκτών. Αυτή η δραστηριότητα αποµάκρυνσης των άχρηστων υλικών είναι
γνωστή ως ‘αποψίλωση’. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

(δ) Προτεινόµενες βελτιώσεις ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τον Ιούλιο 2011 προσχέδιο προτεινόµενων τροποποιήσεων στα ∆ΠΧΑ στα πλαίσια του ετήσιου
προγράµµατος βελτίωσης. Η ηµεροµηνία εφαρµογής για κάθε µια από τις ακόλουθες προτεινόµενες από το Σ∆ΛΠ
τροποποιήσεις, εάν οριστικοποιηθούν, θα είναι ετήσιες περίοδοι αρχής γενοµένης από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013,
µε επιτρεπόµενη την πρόωρη υιοθέτηση.

∆ΠΧΑ 1, Πρώτη υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει εάν µια οικονοµική οντότητα είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 όταν οι
πιο πρόσφατες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις δεν περιέχουν µια σαφή και ανεπιφύλακτη δήλωση
συµµόρφωσης µε τα ∆ΠΧΑ. Αυτό θα µπορούσε να έχει εφαρµογή ακόµα και σε περίπτωση όπου µια οικονοµική
οντότητα έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 σε προηγούµενες περιόδους αναφοράς.
Η τροποποίηση θα αποσαφηνίσει εάν µια οικονοµική οντότητα η οποία έχει κεφαλαιοποιήσει κόστη δανεισµού
σύµφωνα µε τις προηγούµενες Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ
µπορεί να µεταφέρει , χωρίς προσαρµογές, το ποσό που κεφαλαιοποιήθηκε προηγουµένως στην αρχική
χρηµατοοικονοµική κατάσταση την ηµεροµηνία της µετάβασης. Επίσης προτείνει να αποσαφηνιστεί ότι τα κόστη
δανεισµού τα οποία πραγµατοποιήθηκαν µετά την ηµεροµηνία µετάβασης και αφορούν περιουσιακά στοιχεία υπό
κατασκευή, θα λογιστικοποιηθούν (κεφαλαιοποιηθούν) την ηµεροµηνία της µετάβασης σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 23
‘Κόστη ∆ανεισµού’.

∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 1 για την συγκριτική πληροφόρηση κατά την προετοιµασία
των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας οι οποίες περιέχουν παραπάνω από τις ελάχιστες
απαιτούµενες συγκριτικές πληροφορίες. Αν παρέχεται επιπρόσθετη πληροφόρηση θα πρέπει να προετοιµαστεί
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και η συγκριτική πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται στις σχετικές σηµειώσεις για τις
συγκεκριµένες επιπρόσθετες καταστάσεις. Η τροποποίηση εξετάζει επίσης δύο πτυχές των απαιτήσεων
συγκεκριµένων περιπτώσεων όπου η οικονοµική οντότητα αλλάζει λογιστικές πολιτικές, ή κάνει αναδροµικές
αναδηµοσιεύσεις ή αναταξινοµήσεις.
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Πρόκειται για τα εξής: (α) η αρχική κατάσταση της χρηµατοοικονοµικής θέσης θα πρέπει να παρουσιαστεί όπως στην
αρχή της συγκριτικής περιόδου που απαιτείται από το ∆ΛΠ 1 ( και όχι της προγενέστερης συγκριτικής περιόδου, όπως
γίνεται σήµερα) και (β) σχετικές σηµειώσεις δεν απαιτούνται να συνοδεύουν αυτήν την αρχική κατάσταση της
χρηµατοοικονοµικής θέσης πέρα από οτιδήποτε απαιτείται από το ∆ΛΠ 1 (που αναφέρεται σε συγκριτική
πληροφόρηση αναταξινοµηθέντων ποσών) και το ∆ΛΠ 8. Η τροποποίηση θα επικαιροποιήσει τον αντικειµενικό
σκοπό των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για να αντικατοπτρίζει το Εννοιολογικό Πλαίσιο που εκδόθηκε τον
Σεπτέµβριο του 2010.

∆ΛΠ 16, Ενσώµατα πάγια στοιχεία.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης πρέπει να ταξινοµείται ως ενσώµατο πάγιο στοιχείο
όταν η οικονοµική οντότητα προσδοκά την χρησιµοποίηση του για περισσότερες από µία περιόδους, ενώ σε αντίθετη
περίπτωση ταξινοµείται ως απόθεµα.

∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: παρουσίαση.
Οι τροποποιήσεις θα διευκρινίσουν ότι ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµή στους ιδιοκτήτες ενός
µετοχικού τίτλου και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε το κόστος των συναλλαγών µεταξύ ιδιοκτητών, πρέπει
να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 ‘Φόροι Εισοδήµατος’. Ως αποτέλεσµα, ανάλογα µε τις περιστάσεις τα
στοιχεία αυτά του φόρου εισοδήµατος θα µπορούν να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια ή στα αποτελέσµατα.

∆ΛΠ 34, Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων για ένα συγκεκριµένο αναφερόµενο κλάδο
πρέπει να γνωστοποιείται µόνο όταν τα ποσά παρέχονται τακτικά στον επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών
αποφάσεων και υπάρχει ουσιώδης µεταβολή στο σύνολο τους για τον συγκεκριµένο κλάδο σε σχέση µε τα ποσά που
έχουν γνωστοποιηθεί στις τελευταίες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Επί του παρόντος δεν υπάρχει καµία αναφορά
στα ποσά που παρέχονται τακτικά στον επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων.

2.3. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή στο
κόστος αντικαταστάσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες: (α) κατά τις σωρευµένες αποσβέσεις και (β)
την τυχόν απαξίωση των παγίων.
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή αγοράς
συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε
αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιµο για την κατά προορισµό χρήση του. Οι
µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται
µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των
επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα
της χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το
σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο
της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, µε βάση την σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ'
όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Τα πλοία αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους µείον τις µεταγενέστερες αποσβέσεις και αποµειώσεις. Οι επισκευές
και οι συντηρήσεις όλων των ενσώµατων παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται εκτός
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των δαπανών των ανά τετραετία τακτικών επιθεωρήσεων των πλοίων οι οποίες κεφαλαιοποιούνται και
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ισοµερώς σε χρονικό ορίζοντα τετραετίας.
Οι ∆ιαφορές αναπροσαρµογής αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο ∆ΛΠ 16.
Ειδικότερα για τα πλοία σηµειώνεται ότι µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 124/2006 δεν ισχύει πλέον ο περιορισµός σχετικά
µε την ωφέλιµη ζωή των πλοίων (30 - 35 έτη) εφόσον αυτά έχουν προσαρµοστεί πλήρως µε τη Συνθήκη της
Στοκχόλµης. Ο παραπάνω περιορισµός της ωφέλιµης ζωής είχε τεθεί από το Ν.2932/01 αρθρ.3 παρ 2γ και αφορούσε
τη ικανότητα δροµολόγησης ακτοπλοϊκών πλοίων στις ελληνικές θάλασσες. Όλα τα πλοία του οµίλου έχουν
προσαρµοσθεί στις διατάξεις της Συνθήκης της Στοκχόλµης. Ο όµιλος παρότι δεν υφίσταται πλέον ο παραπάνω
περιορισµός στην ωφέλιµη ζωή των πλοίων υπολογίζει τις αποσβέσεις των πλοία του µε βάση την σταθερή µέθοδο και
σε διάρκεια ωφέλιµης ζωής, η οποία ανέρχεται σε 30 – 40 έτη από τον χρόνο της ναυπήγησης τους.
Μέχρι την ισχύ του Ν.2932/01 οι ωφέλιµες ζωές των πλοίων του οµίλου προσδιορίζονταν σε σχέση µε τις διατάξεις
του παραπάνω νόµου. Μετά την άρση του περιορισµού η ωφέλιµη ζωή των πλοίων εκτιµάται από ανεξάρτητους
πραγµατογνώµονες. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται επί της αξίας κτήσεως (ή µετά την αρχική αναγνώριση επί της
εύλογης αξίας) µειωµένης κατά το ποσό της υπολειµµατικής αξίας του πλοίου κατά τη λήξη της ωφέλιµης ζωής του. Η
υπολειµµατική αξία όλων των πλοίων του οµίλου εκτιµάται από ανεξάρτητο εκτιµητή.
Τα ενσώµατα πάγια υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία
µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας (µειωµένης µε
το απαιτούµενο για την πώληση κόστος) και της αξίας λόγω χρήσεως. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν η
ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη από την αναπόσβεστη λογιστική αξία. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως
έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.
Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

20 έτη

Πλοία

30-40 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

3- 5 έτη

2.4. Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Λογισµικά προγράµµατα
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την
ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία.
Οι αποσβέσεις των λογισµικών προγραµµάτων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την µέθοδο της
σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής
των λογισµικών προγραµµάτων κυµαίνετα από 3 έως 5 έτη.
β) Υπεραξία
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει το επιπλέον τίµηµα που καταβάλλεται από τον Όµιλο για την απόκτηση νέων
θυγατρικών εταιριών, κοινοπραξιών καθώς και συγγενών εταιριών. Προκύπτει από τη σύγκριση του τιµήµατος που
καταβάλλεται για την απόκτηση µιας νέας εταιρίας µε την αναλογούσα στον Όµιλο εύλογη αξία των αποκτηµένων
στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεών της, κατά την ηµεροµηνία της
απόκτησης. Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση νέων θυγατρικών εταιριών και κοινοπραξιών εµφανίζεται
στις ασώµατες ακινητοποιήσεις. Κάθε χρόνο διενεργείται έλεγχος της υπεραξίας για τυχόν αποµείωση, η οποία
µειώνει το αρχικό ποσό όπως αυτό απεικονίζεται στον ισολογισµό. Κατά τον υπολογισµό των κερδών ή ζηµιών που
προκύπτουν από την πώληση συµµετοχών, λαµβάνεται υπόψη η τυχόν υπεραξία της προς πώληση εταιρίας.
Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων αποµείωσης (impairment test), το ποσό της υπεραξίας κατανέµεται
σε µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Η µονάδα ταµιακών ροών είναι η µικρότερη προσδιορίσιµη οµάδα
στοιχείων ενεργητικού που δηµιουργεί ανεξάρτητες ταµιακές ροές και αντιπροσωπεύει το επίπεδο στο οποίο ο
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Όµιλος συλλέγει και παρουσιάζει τα οικονοµικά στοιχεία για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης Η αποµείωση για
την υπεραξία, καθορίζεται µε τον υπολογισµό του ανακτήσιµου ποσού από τις µονάδες ταµιακής ροής µε τις οποίες
συνδέεται η υπεραξία. Ζηµίες αποµείωσης που σχετίζονται µε την υπεραξία, δεν µπορούν να αντιστραφούν σε
µελλοντικές περιόδους. Ο Όµιλος πραγµατοποιεί τον ετήσιο έλεγχο για αποµείωση υπεραξίας στις 31 ∆εκεµβρίου
της εκάστοτε χρήσης.

Στην περίπτωση που η εύλογη αξία των ιδίων κεφαλαίων κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς

µίας εταιρίας είναι µεγαλύτερη από το τίµηµα που δόθηκε για την απόκτησή της, τότε προκύπτει αρνητική υπεραξία
(έσοδο), η οποία καταχωρείται απευθείας ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

2.5 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
αποµείωσης και όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι
ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η
αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού
στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια
µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικειοθελώς, µετά από την
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου.
Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να
πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της
εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού
στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της
µονάδας που δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισµός ζηµιάς
αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν
ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω
αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.

2.6 Επενδύσεις
Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αφορούν επενδύσεις οι οποίες αναµένεται να διαρκέσουν για µια αόριστη
χρονική περίοδο, αλλά που µπορούν να πωληθούν άµεσα σε περίπτωση ανάγκης ρευστότητας ή αλλαγής στα
επιτόκια. Οι αγοροπωλησίες επενδύσεων καταχωρούνται µε το κόστος αγοράς τους κατά την ηµεροµηνία εµπορικής
συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία όπου η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό
στοιχείο. Το κόστος αγοράς περιλαµβάνει τις δαπάνες συναλλαγής.
Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη
(ζηµίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των χρεογράφων που ταξινοµούνται ως διαθέσιµα προς
πώληση αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιµή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται από τα µοντέλα
ταµειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα µετοχικά χρεόγραφα µη εισηγµένων εταιρειών υπολογίζονται
χρησιµοποιώντας δείκτες τιµής προς κέρδη ή τιµής προς ταµειακές ροές, προσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες
περιστάσεις του εκδότη.

Τα µετοχικά χρεόγραφα, των οποίων η εύλογη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε

ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιµή κόστους µείον τυχόν αποµείωση της αξίας αυτών. Όταν τα χρεόγραφα που
χαρακτηρίζονται ως διαθέσιµα προς πώληση πωλούνται ή αποµειώνονται, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές
εύλογης αξίας συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως κέρδη ή ζηµίες από χρεόγραφα
επενδύσεων.
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2.7 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης
τους αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των
αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο Πρώτης Εισαγωγής - Πρώτης Εξαγωγής
(F.I.F.O) και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων.

2.8. Εµπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση
της αξίας τους.
Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα
αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών
ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία
µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική
ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.

2.9. ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη
µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα. Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταµειακών ροών, τα
χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως
προσδιορίζονται ανωτέρω. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται
στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως.
2.10 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος (λειτουργικό νόµισµα). Οι ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης
της µητρικής Εταιρείας. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση
των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από
την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την
ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Τα χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
σε ξένο νόµισµα µεταφράζονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει της ισοτιµίας που ισχύει κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης του Ισολογισµού.

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα αποδοτέο στην
έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού. Όταν η Εταιρεία αγοράζει
τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου της, το τίµηµα συν οποιουδήποτε προσαυξηµένου εξωτερικού κόστους πλην των
εισοδηµατικών φόρων, αφαιρείται από το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο ως ίδιες µετοχές έως ότου αυτές ακυρωθούν.
Όπου τέτοιες (ίδιες) µετοχές πωλούνται ή επανεκδίδονται µεταγενέστερα, οποιοδήποτε λαµβανόµενο τίµηµα
συµπεριλαµβάνεται στο µετοχικό κεφάλαιο. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα
για την συναλλαγή λοιπά κόστη, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.
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2.12 ∆άνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο είναι η εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα
για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά
µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το οριστικό δικαίωµα να
αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τραπεζικές
υπεραναλήψεις περιλαµβάνονται στον βραχυπρόθεσµο δανεισµό στον ισολογισµό και στις επενδυτικές
δραστηριότητες στην κατάσταση ταµειακών ροών.
2.13 Μισθώσεις
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό
ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την πραγµατική αξία του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου ή, αν είναι
χαµηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά
έξοδα και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω
στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στα
αποτελέσµατα χρήσεως. Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής αυτών.
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από την
κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές µισθωµάτων για
λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως σε συστηµατική βάση κατά τη
διάρκεια της µίσθωσης.
2.14 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Σύµφωνα µε το Ν. 27/1975 οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων µε ελληνική σηµαία πληρώνουν φόρο για τα πλοία
τους βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζηµίες . Με την πληρωµή του παραπάνω
φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση που έχει σχέση µε τη φορολογία εισοδήµατος από ναυτιλιακές
δραστηριότητες. Κατά την άποψη του Οµίλου, ο φόρος αυτός έχει τα εννοιολογικά στοιχεία της εισφοράς, καθότι
δεν επιβάλλεται, ούτε βασίζεται σε φορολογητέα κέρδη και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Τα
κέρδη από µη ναυτιλιακές δραστηριότητες (αν υπάρξουν) φορολογούνται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις περί
φορολογίας εισοδήµατος.

2.15 ∆ιανοµή µερισµάτων
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων.
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2.16 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (παροχές λήξης της εργασιακής
σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες.
Για τον υπολογισµό της υποχρέωσης που πρέπει να λογιστικοποιήσει η εταιρεία κάνει πρόβλεψη στηριζόµενη σε
αναλογιστική µελέτη αναγνωρισµένης εταιρείας αναλογιστών.

2.17 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθόντος
γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και µπορεί να γίνει
µια αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι
ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται
µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά
οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
2.18 Επιχορηγήσεις
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:
α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους
της επιχορήγησης και
β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται
µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα
οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων
χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των
επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων του ενεργητικού.

2.19 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτων, επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και δάνεια και απαιτήσεις . Η ταξινόµηση εξαρτάται από
το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.
Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού.
(α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο περιλαµβάνεται σε αυτήν την κατηγορία εάν αποκτάται µε σκοπό να πωληθεί σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα ή αν έχει χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. Παράγωγα επίσης περιλαµβάνονται στην
κατηγορία προς πώληση εκτός εάν προορίζονται για αντιστάθµιση κινδύνων. Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την
κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση είτε
προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
(β) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα
οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. Περιλαµβάνονται
στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία
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ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι
απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισµό.

(γ) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την
κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες.
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα
ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Οι αγορές και οι πωλήσεις επενδύσεων
αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να
αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των
άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών για όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αναγνωρίζονται στην
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις
επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα
διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται µεταγενέστερα σε κόστος µείον
κόστος αποµείωσης καθώς τα εργαλεία ιδίων κεφαλαίων δεν µπορούν να αποτιµηθούν µε ακρίβεια. ∆άνεια και
απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην παρούσα αξία µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Πραγµατοποιηθέντα και
εξ αποτιµήσεων κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από µεταβολή στην εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας
«χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µέσω αποτελεσµάτων» καταχωρούνται στα αποτελέσµατα στην περίοδο που
ανακύπτουν. Τα κέρδη ή ζηµιές εξ αποτιµήσεως που προκύπτουν από την µεταβολή στην εύλογη αξία µη
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα προς πώληση καταχωρούνται απ' ευθείας στην καθαρή θέση.
Όταν επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση πωληθούν ή αποµειωθούν η συσσωρευµένη µεταβολή στην εύλογη αξία
τους µεταφέρεται στα αποτελέσµατα σαν κέρδη ή ζηµιές από επενδύσεις σε χρεόγραφα.

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες
προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων
που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών που εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις πραγµατικές
συνθήκες του εκδότη. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που
να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση.

Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια
ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν
στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως
και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων.

(δ) ∆ιακρατούµενες µέχρι την λήξη επενδύσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες ή προσδιοριστέες πληρωµές
και καθορισµένη λήξη, τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει µέχρι τη λήξη τους.
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2.20 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τις επιβαρύνσεις υπέρ
τρίτων. Βάση καταχώρησης είναι η ηµεροµηνία έκδοσης του εισιτηρίου.
Κέρδη από πώληση στοιχείων ενεργητικού: Τα συγκεκριµένα κέρδη (για παράδειγµα τα κέρδη από την πώληση
παγίων του οµίλου), λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξης της πώλησης. Τα εκάστοτε
ποσά συµπεριλαµβάνονται στο κονδύλι «Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης».
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται
για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται για
χρηµατοδοτικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα µόνο ως προς το µέρος που αφορά σε τόκο,
κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.

2.21 Πληροφόρηση κατά τοµέα
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και
υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών
τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
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3.∆ιαχείρηση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων
3.1 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου.
Ο όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου εστιάζει στο µη προβλέψιµο των χρηµατοοικονοµικών αγορών και
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσµενείς επιδράσεις στις επιδόσεις της εταιρείας στο χρηµατοοικονοµικό πεδίο.
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το κεντρικό τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων της µητρικής εταιρείας
‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’ οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των
εταιρειών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που
καλύπτουν συγκεκριµένες περιοχές όπως συναλλαγµατικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου και πιστωτικό κίνδυνο.

α) Κίνδυνος αγοράς
i) Κίνδυνος τιµών
Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων διότι την 31.12.2011 δεν είχε στην κατοχή του σηµαντικό
αριθµό χρεογράφων εισηγµένα σε χρηµατιστηριακή αγορά. Ο όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των
υπηρεσιών που παρέχει. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης των
υπηρεσιών που διαθέτει. Σηµειώνουµε επίσης ότι η µεταβολή των τιµών των καυσίµων επηρεάζει σηµαντικά το
λειτουργικό κόστος των πλοίων λόγω του υψηλού ποσοστού συµµετοχής τους κατά µέσο όρο στο συνολικό κόστος
εκµετάλλευσης των πλοίων του Οµίλου.
Η Εταιρεία αναλύει την έκθεση επιτοκίου σε µια δυναµική βάση. Ποικίλα σενάρια προσοµοιώνονται λαµβάνοντας
υπόψη αναχρηµατοδοτήσεις, ανανεώσεις ήδη υπαρχουσών θέσεων. Βασιζόµενη σε αυτά τα σενάρια, η Εταιρεία
υπολογίζει την επίδραση στο αποτέλεσµα µιας ορισµένης µεταβολής επιτοκίου. Για κάθε προσοµοίωση και για όλες
τις ισοτιµίες χρησιµοποιείται η ίδια µεταβολή επιτοκίου. Τα σενάρια εφαρµόζονται µόνο για υποχρεώσεις οι οποίες
αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες έντοκες θέσεις.
ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές
ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου
αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων στα δάνεια µε µεταβλητό
επιτόκιο εκθέτουν τον όµιλο (κυρίως την µητρική εταιρεία) σε κίνδυνο ταµειακών ροών. Ο όµιλος κατά την
31.12.2011 είχε δανεισµό συνολικού ποσού € 116.092.867,71 και είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς του
επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό του. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του
αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε µία λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του
+0,50% ή -0,50% (2010: +0,50% ή -0,50%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε
σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.

Μεταβολή επιτοκίου

Όµιλος

Όµιλος

Εταιρεία

Εταιρεία

2011

2010

2011

2010

+0,50%

+0,50%

+0,50%

+0,50%

Ζηµία χρήσης (αύξηση)

(570.773,59)

(695.291,21)

(456.879,17)

(516.900,59)

Ίδια Κεφάλαια (µείωση)

(570.773,59)

(695.291,21)

(456.879,17)

(516.900,59)

-0,50%

-0,50%

-0,50%

-0,50%

Ζηµία χρήσης (µείωση)

570.773,59

695.291,21

456.879,17

516.900,59

Ίδια Κεφάλαια (αύξηση)

570.773,59

695.291,21

456.879,17

516.900,59
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Το σύνολο των µακροπροθέσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις δανείστριες τράπεζες έχουν συµφωνηθεί να
εκτοκίζονται µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Τα επιτόκια αυτά αποτελούν το άθροισµα του διατραπεζικού επιτοκίου
Euribor, το οποίο µεταβάλλεται καθηµερινώς, πλέον ενός πιστωτικού περιθωρίου (margin). Οποιαδήποτε σηµαντική
µεταβολή του επιτοκίου Euribor επηρεάζει την ετήσια χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση της Εταιρείας σε σηµαντικό
βαθµό. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί ειδικά συµβόλαια κάλυψης του κινδύνου από τη µεταβολή των
επιτοκίων (hedging).

iιi) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τους προµηθευτές της, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι σε Ευρώ, οπότε
δεν υφίσταται ουσιώδης κίνδυνος λόγω συναλλαγµατικών διαφορών. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της
Εταιρείας προς τις δανείστριες Τράπεζες είναι όλες σε Ευρώ,

εποµένως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι

αµελητέος.

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταµειακά διαθέσιµα και
ταµειακά ισοδύναµα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις για τους σηµαντικούς
πελάτες, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι οι πράκτορες που µεσολαβούν για την έκδοση εισιτηρίων. Ο κίνδυνος αυτός
δεν θεωρείται σηµαντικός καθώς ο Όµιλος έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριµένους όρους πιστωτικής πολιτικής
για όλους του πελάτες-πράκτορες. Ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις για µεγαλύτερη εξασφάλιση λαµβάνει εγγυητικές
επιστολές τραπεζών. Το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη
λαµβάνοντας υπ’ όψη την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες συναλλαγές και άλλες παραµέτρους. Τα
πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται σύµφωνα πάντα µε όρια που έχει καθορίσει η ∆ιοίκηση. Η χρήση πιστωτικών
ορίων παρακολουθείται σε τακτά διαστήµατα. Οι πωλήσεις σε πελάτες λιανικής εξοφλούνται µε µετρητά. Η
µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµέρα του Ισολογισµού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας
εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω.

γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την
διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Η ρευστότητα του Οµίλου παρακολουθείται
από την ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων:

31.12.2011-ΟΜΙΛΟΣ

Έως 1 έτος

∆ανεισµός

12.566.275,30

15.211.413,91

88.315.178,50

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

38.217.092,23

-

-

31.12.2010-ΟΜΙΛΟΣ

Έως 1 έτος

∆ανεισµός

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

7.819.838,82

3.995.211,54

102.863.684,51

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

16.264.870,92

-

-

31.12.2011-ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έως 1 έτος

∆ανεισµός

11.981.273,48

13.958.000,83

66.789.707,45

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

29.476.840,71

-

-

31.12.2010-ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έως 1 έτος

∆ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

7.790.036,96

3.995.211,54

69.376.972,78

13.582.241,37

-
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3.2 ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι στόχοι του οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας του στο µέλλον µε σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και να διατηρήσει
ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση τον συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος
διαιρούµενο µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός
(συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό) µείον τα
χρηµατικά διαθέσιµα. Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται
στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011

Σύνολο δανεισµού
Μείον: ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010

116.092.867,71

114.678.734,87

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010

92.728.981,76

81.162.221,28

1.345.076,36

27.463.501,26

760.644,87

25.831.674,50

Καθαρός δανεισµός

114.747.791,35

87.215.233,61

91.968.336,89

55.330.546,78

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
της µητρικής
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια

12.104.335,34

73.119.538,17

40.207.451,06

93.179.561,26

126.852.126,69

160.334.771,78

132.175.787,95

148.510.108,04

90,46%

54,40%

69,58%

37,26%

Συντελεστής µόχλευσης

3.3 Επιχειρηµατικοί Κίνδυνοι
•

Κίνδυνος ναυτικού ατυχήµατος

Πιθανό ναυτικό ατύχηµα σε πλοίο της εταιρείας ή και της θυγατρικής της είτε µε είτε χωρίς ευθύνη της εταιρείας,
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία της Εταιρείας τα αποτελέσµατα την φήµη και την πελατεία της. Για
την µείωση των αρνητικών συνεπειών η εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση και την επάνδρωση των
πλοίων µε ικανά και αποτελεσµατικά πληρώµατα. Επίσης έχει δηµιουργήσει ειδική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων
περιστατικών.
•

Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες των ακτοπλοϊκών εταιρειών χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα, γεγονός που έχει
επίπτωση στα έσοδα και στα αποτελέσµατα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα, η
διακίνηση επιβατών και Ι.Χ. επιβατηγών οχηµάτων είναι ιδιαίτερα αυξηµένη κατά τους θερινούς µήνες, λόγω της
τουριστικής κίνησης, και κατά τις εορταστικές περιόδους, ενώ η διακίνηση φορτηγών παρουσιάζει σχετικά µικρή
διακύµανση σε όλη τη διάρκεια του έτους, µε αποτέλεσµα οι περισσότερες πωλήσεις της Εταιρείας να
πραγµατοποιούνται κατά το τρίτο τρίµηνο κάθε χρήσης. Η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της µε την
ανάληψη άγονων, επιδοτούµενων γραµµών µε σκοπό να περιορίσει τις συνέπειες της εποχικότητας του κλάδου.
•

Πιθανή αποδροµολόγηση λόγω βλάβης σε πλοίο της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, καθώς και η ικανότητα της να ανταποκρίνεται στις
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εξαρτώνται άµεσα από την εύρυθµη λειτουργία των πλοίων της και την
ικανοποιητική εκτέλεση των προγραµµατισµένων δροµολογίων. Πιθανή αδυναµία εκτέλεσης δροµολογίων εξαιτίας
βλάβης σε πλοίο της Εταιρείας, ειδικά σε περίοδο αιχµής, θα είχε ως αποτέλεσµα αφενός την άµεση απώλεια
εσόδων τόσο σε όφελος ανταγωνιστικών ακτοπλοϊκών εταιριών όσο και σε επίπεδο επιλεγόµενου µεταφορικού
µέσου από πλευράς επιβατών σε όφελος των αεροπορικών εταιριών και αφετέρου τρώση στη φήµη και πελατεία της
Εταιρείας.

Όλα τα παραπάνω µπορούν να έχουν δυσµενή επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας, την

χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατα της. Για την µείωση των αρνητικών συνεπειών η εταιρεία
µεριµνά για την σωστή συντήρηση των πλοίων και την επάνδρωση τους µε ικανά και αποτελεσµατικά πληρώµατα
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•

Εναρµόνιση µε ενδεχόµενες νέες τεχνικές προδιαγραφές ή και αλλαγές στο όριο ηλικίας των πλοίων

Η προσαρµογή των υφιστάµενων πλοίων σε νέες τεχνικές προδιαγραφές που ενδέχεται να θεσπιστούν σε Ευρωπαϊκό
ή Εθνικό επίπεδο µπορεί να απαιτήσουν σηµαντικές επενδύσεις ή και να καταστήσουν αδύνατη την εκτέλεση
δροµολογίων. Επίσης αλλαγή του θεσµικού πλαισίου για την ηλικία των πλοίων ενδέχεται να προκαλέσει
αποδροµολόγηση πλοίων από τα δροµολόγια εσωτερικού. Τα ως άνω ενδεχόµενα µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην
οµαλή εκτέλεση των υφιστάµενων δροµολογίων µε επιπτώσεις στην επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου. Η
εταιρεία φροντίζει ώστε τα πλοία κατά τις περιόδους συντήρησης να αναβαθµίζονται σύµφωνα µε τις νέες
απαιτήσεις ασφάλειας και την παρακολούθηση της ναυτικής τεχνολογίας όπου απαιτείται.

•

Συντήρηση πλοίων

Η διενέργεια δροµολογίων εξαρτάται από την επιχειρησιακή ετοιµότητα και την σωστή συντήρηση των πλοίων. Σε
περίπτωση µη έγκαιρης υλοποίησης των προγραµµατισµένων συντηρήσεων και των ελέγχων των πλοίων του
στόλου ενδέχεται να µην λάβουν έγκαιρα τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας µε αποτέλεσµα να υπάρξουν
δυσµενείς επιπτώσεις τις δραστηριότητες της Εταιρείας, γεγονός που δύναται να επηρεάσει δυσµενώς τις
δραστηριότητες της Εταιρείας, την χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατα της. Για την µείωση των
αρνητικών συνεπειών η εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση και την επάνδρωση των πλοίων µε ικανά και
αποτελεσµατικά πληρώµατα
•

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως σεισµός, τροµοκρατία, πληµµύρες, κλπ., η Εταιρεία ενδέχεται να επηρεαστεί
αρνητικά, όπως θα επηρεαστεί και οποιαδήποτε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Η εταιρεία έχει δηµιουργήσει ειδική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, η οποία έχει αποδείξει την αξία
της και έχει προστατεύσει αποτελεσµατικά την φήµη της,

σε γεγονότα όπως το ναυτικό ατύχηµα του πλοίου

ΘΕΟΦΙΛΟΣ.

3.4 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς χρηµαταγορές (όπως οι
εµπορικές συναλλαγές και διαθέσιµοι για πώληση τίτλοι), είναι βασισµένη στις τιµές αγοράς που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε
ενεργές χρηµαταγορές προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε
δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τιµές αγοράς ή τιµές διαπραγµατευτών για παρόµοια
στοιχεία χρησιµοποιούνται για το µακροχρόνιο δανεισµό. Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση µελλοντικών
χρηµατοροών χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της αξίας των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Η
ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την
πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής τους
στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµιακών ροών που
προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για τον
όµιλο για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
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4. Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Παραδοχές
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί από τη διοίκηση τον σχηµατισµό κρίσεων,
εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως
επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα
µπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και
βασίζονται τόσο στην εµπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών
για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες.

4.1 Εκτιµήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις και οι σχετικές γνωστοποιήσεις
πρέπει να εκτιµώνται, απαιτώντας τον σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι
γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Ως σηµαντική λογιστική εκτίµηση,
θεωρείται µία η οποία είναι σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσµατα και
απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για
σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο Όµιλος αξιολογεί τέτοιες
εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, συσκέψεις µε ειδικούς,
τάσεις και άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας
σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον. Στη σηµείωση 3 ‘Βασικές λογιστικές αρχές’ αναφέρονται οι
λογιστικές πολιτικές που έχουν επιλεγεί από τον Όµιλο.

4.2 Εκτιµώµενη αποµείωση υπεραξίας
Ο Όµιλος διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν αποµείωση της υπεραξίας και ενδιάµεσα, όταν τα γεγονότα ή οι
συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης (π.χ. µία σηµαντική δυσµενής αλλαγή στο εταιρικό κλίµα ή µία
απόφαση για πώληση ή διάθεση ενός καταστήµατος). Ο καθορισµός της ύπαρξης αποµείωσης απαιτεί την αποτίµηση της
αντίστοιχης µονάδας, η οποία εκτιµάται χρησιµοποιώντας την µέθοδο της προεξόφλησης των ταµειακών ροών. Όταν αυτό
κρίνεται διαθέσιµο και απαραίτητο, χρησιµοποιούνται σχετικοί συντελεστές πολλαπλασιασµού της αγοράς, προκειµένου να
επιβεβαιωθούν τα αποτελέσµατα από τις προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Εφαρµόζοντας αυτή τη µεθοδολογία, η εταιρεία
βασίζεται σε µία σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα πραγµατικά λειτουργικά αποτελέσµατα, τα
µελλοντικά εταιρικά σχέδια, οι οικονοµικές προεκτάσεις και τα δεδοµένα της αγοράς. Ο όµιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο για
αποµείωση της υπεραξίας, σύµφωνα µε την λογιστική πολιτική, όπως αυτή αναφέρεται στη Σηµείωση 2.4.

4.3 Φόροι εισοδήµατος
Σύµφωνα µε το Ν. 27/1975 οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων µε ελληνική σηµαία πληρώνουν φόρο για τα πλοία τους βάσει
των κόρων ολικής χωρητικότητας ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζηµίες . Με την πληρωµή του παραπάνω φόρου εξαντλείται
κάθε φορολογική υποχρέωση που έχει σχέση µε τη φορολογία εισοδήµατος από ναυτιλιακές δραστηριότητες. Τα κέρδη από
µη ναυτιλιακές δραστηριότητες (αν υπάρξουν) φορολογούνται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας
εισοδήµατος. Εκτιµήσεις απαιτούνται για τον καθορισµό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήµατος. Ο Όµιλος και η Εταιρεία
αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου, βασιζόµενοι σε εκτιµήσεις του κατά πόσο θα
οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που
είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήµατος.
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4.4 Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας
συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε κίνδυνο µεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαµηλή
πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη της απαίτησης ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο
λογαριασµός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.

4.5 Ενδεχόµενα γεγονότα
Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση
κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση του Οµίλου και της Εταιρείας, την
31 ∆εκεµβρίου 2011. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές
διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες
και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να
οδηγήσουν σε µία αύξηση ή µία µείωση των επίδικων απαιτήσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων του Οµίλου στο
µέλλον
5.Πληροφόρηση κατά τοµέα
Επιχειρηµατικοί τοµείς
Ο Όµιλος επιχειρηµατικά απασχολείται στο τοµέα της επιβατηγού ναυτιλίας και δραστηριοποιείται σε διάφορες γεωγραφικές
περιοχές. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η πληροφόρηση κατά τοµέα να δίδεται σύµφωνα µε την γεωγραφική δραστηριότητα
του Οµίλου .
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ελληνικά και διεθνή χωρικά ύδατα και ως εκ τούτου η γεωγραφική κατάτµηση των
δραστηριοτήτων του Οµίλου γίνεται ως εξής:
α) Ακτοπλοϊκές δραστηριότητες εσωτερικού
β) Ακτοπλοϊκές δραστηριότητες εξωτερικού
Τα πλοία του Οµίλου διακινούν επιβάτες και Ι.Χ. αυτοκίνητα που αναφέρεται ως «επιβατική ή τουριστική» κίνηση καθώς
και φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούν εµπορεύµατα που αναφέρεται ως «εµπορευµατική» κίνηση. Η επιβατική κίνηση
χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα µε την υψηλότερη κίνηση να εµφανίζεται στους µήνες Ιούνιο έως Σεπτέµβριο και
την χαµηλότερη κίνηση να εµφανίζεται στους µήνες Νοέµβριο έως Φεβρουάριο. Η εµπορευµατική κίνηση εµφανίζεται
κατανεµηµένη καθ όλη τη διάρκεια του έτους µε πολύ µικρότερη εποχικότητα.

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα κατά τοµέα της χρήσης που έληξε την 31.12.2011 έχουν ως εξής:
Ο κύκλος εργασιών της περιόδου αναλύεται ανά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές
µεταφορές
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει
σύµβασης
Έσοδα από µισθωµένα πλοία

31.12.2011
82.072.058,13

31.12.2010
52.322.134,17

1.168.738,59

994.275,91

306.399,30

3.128.571,48

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές
µεταφορές
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει
σύµβασης
Έσοδα από µισθωµένα πλοία

31.12.2011
65.628.314,29

31.12.2010
39.669.815,60

1.009.537,34

852.776,39

1.155.899,30

4.314.821,48

Σελίδα 63 από 90

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011
01/01/2011 - 31/12/2011
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

Πωλήσεις-Ανάλυση δραστηριότητας κατά γεωγραφικό τοµέα

ΟΜΙΛΟΣ

Γεωγραφικός τοµέας

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εσωτερικού

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εξωτερικού

Σύνολο

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εσωτερικού

01/01-31/12/2011

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εξωτερικού

Σύνολο

01/01-31/12/2010

Έσοδα από ναύλους
Έσοδα από διαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει
σύµβασης (καταστήµατα πλοίων)
Έσοδα από µισθωµένα πλοία
Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά αποτελέσµατα
Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

62.802.945,77

19.269.112,36

82.072.058,13

49.350.954,44

2.971.179,73

52.322.134,17

906.965,36
306.399,30
64.016.310,43
(24.046.586,95)

261.773,23
19.530.885,59
(15.133.679,98)

1.168.738,59
306.399,30
83.547.196,02
(39.180.266,93)

994.275,91
50.345.230,35
(16.703.766,25)

3.128.571,48
6.099.751,21
2.449.117,35

994.275,91
3.128.571,48
56.444.981,56
(14.254.648,90)

(33.511.676,16)

(14.926.635,99)

(48.438.312,15)

(29.204.653,61)

1.903.511,18

(27.301.142,43)

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων

(42.124.320,10)

(18.890.882,73)

(61.015.202,83)

(43.958.227,94)

592.379,30

(43.365.848,64)

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους

(42.124.320,10)
165.055.539,03
1.059.873,60
(7.574.955,80)
(3.881.129,16)
154.659.327,67

(18.890.882,73)
-

(61.015.202,83)
165.055.539,03
1.059.873,60
(7.574.955,80)
(3.881.129,16)
154.659.327,67

(43.958.227,94)
175.163.789,29
5.162.269,03
(863.541,67)
(6.829.653,10)
(7.093.874,64)
165.538.988,91

592.379,30
(483.449,88)
(483.449,88)

(43.365.848,64)
175.163.789,29
5.162.269,03
(863.541,67)
(7.313.102,98)
(7.093.874,64)
165.055.539,03

Αξίες πλοίων αρχής χρήσης
Προσθήκες –αγορές πλοίων χρήσης
Πωλήσεις πλοίων χρήσης
Απαλοιφή ενδοεταιρικής απόκτησης
Αυξήσεις/(µειώσεις) πλοίων χρήσης
Αποσβέσεις πλοίων χρήσης
Αναπροσαρµογή αξίας πλοίων χρήσης
Αναπόσβεστη αξία πλοίων την 31/12
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Πωλήσεις-Ανάλυση δραστηριότητας κατά γεωγραφικό τοµέα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γεωγραφικός τοµέας

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εσωτερικού

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εξωτερικού

Σύνολο

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εσωτερικού

01/01-31/12/2011
Έσοδα από ναύλους

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εξωτερικού

Σύνολο

01/01-31/12/2010

47.237.557,85

18.390.756,44

65.628.314,29

37.320.402,78

2.349.412,82

39.669.815,60

Έσοδα από διαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει
σύµβασης (καταστήµατα πλοίων)
Έσοδα από µισθωµένα πλοία
Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά αποτελέσµατα
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

747.764,11
1.155.899,30
49.141.221,26
(19.389.315,14)

261.773,23
18.652.529,67
(13.511.215,57)

1.009.537,34
1.155.899,30
67.793.750,93
(32.900.530,71)

852.776,39
1.186.250,00
39.359.429,17
(13.429.132,56)

3.128.571,48
5.477.984,30
2.124.776,15

852.776,39
4.314.821,48
44.837.413,47
(11.304.356,41)

(29.347.606,20)

(13.242.189,94)

(42.589.796,14)

(25.556.513,09)

1.567.336,03

(23.989.177,06)

Ζηµίες προ φόρων

(35.872.778,17)

(17.099.332,03)

(52.972.110,20)

(37.065.688,40)

339.729,80

(36.725.958,60)

Ζηµίες µετά από φόρους

(35.872.778,17)

(17.099.332,03)

(52.972.110,20)

(37.065.688,40)

339.729,80

(36.725.958,60)

Αξίες πλοίων αρχής χρήσης
Προσθήκες-αγορές πλοίων χρήσης
Αυξήσεις/(µειώσεις) πλοίων χρήσης
Αποσβέσεις πλοίων χρήσης
Αναπροσαρµογή αξίας πλοίων χρήσης
Αναπόσβεστη αξία πλοίων την 31/12

133.700.840,66
(6.290.380,52)
(3.877.692,32)
123.532.767,82

-

133.700.840,66
(6.290.380,52)
(3.877.692,32)
123.532.767,82

141.700.000,00
5.162.269,03
(5.234.861,43)
(7.093.874,64)
134.533.532,96

(832.692,30)
(832.692,30)

141.700.000,00
5.162.269,03
(6.067.553,73)
(7.093.874,64)
133.700.840,66
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6. ∆υνατότητα οµαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου
Tην τρέχουσα χρήση που έληξε την 31.12.2011 ο Όµιλος και η Εταιρεία παρουσίασαν τα παρακάτω µεγέθη:
•

Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου της 31.12.2011 ανήλθε σε ποσό € 65.225.093 (31.12.2010: €
31.600.706), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 33.607.149 (31.12.2010: € 53.825.579).
Αντίστοιχα σε επίπεδο Εταιρείας το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ανήλθε σε ποσό € 65.831.525
(31.12.2010: € 28.872.278), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 71.024.227 (31.12.2010: €
69.401.466,79). Στις ανωτέρω απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 40.492.797 και
στις υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 24.373.411 αντίστοιχα.

•

Το λειτουργικό αποτέλεσµα από την εκµετάλλευση των πλοίων του Οµίλου για την χρήση 1.1–31.12.2011 ήταν
ζηµιογόνο κατά ποσό € 39.180.267 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσµατα για την χρήση 1.1–31.12.2010
ποσού € 14.254.649). Σε επίπεδο Εταιρείας τα λειτουργικά αποτελέσµατα ανήλθαν σε ζηµιές € 32.900.530 (1.1–
31.12.2010: € 11.304.356).

•

Αρνητικές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.1–31.12.2011 Οµίλου ποσού € 23.252.795 (αντίστοιχες
αρνητικές ταµειακές ροές 1/1 – 31/12/2010 ποσού € 33 499.458). Επιπρόσθετα η Εταιρεία εµφάνισε αρνητικές ταµειακές
ροές ποσού € 34.001.528 (αρνητικές ταµειακές ροές 1.1-31.12.2011 ποσού € 39.009.823).

•

Ζηµίες προ φόρων 1.1–31.12.2011 Οµίλου ποσού € 61.015.202 (ζηµίες 1.1-31.12.2010 ποσού € 43.365.848). Αντίστοιχα,
η Εταιρεία εµφάνισε ζηµίες προ φόρων 1.1–31.12.2011 ποσού € 52.972.110 (ζηµίες 1.1-31.12.2010 ποσού € 36.725.958)
Εν’ όψει των ανωτέρω, η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει αποφασίσει να προβεί σε µία σειρά ενεργειών, οι σηµαντικότερες
των οποίων αφορούν:
Α) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων µε τους κύριους προµηθευτές του Οµίλου και ειδικότερα τους προµηθευτές
καυσίµων, µε σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωµής των εµπορικών του υποχρεώσεων και την είσπραξη των
εµπορικών του απαιτήσεων.
Β) Την πιθανή αποεπένδυση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Προς αυτή την κατεύθυνση η ∆ιοίκηση εξετάζει το
ενδεχόµενο να προβεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα στην πώληση πλοίων αναπόσβεστης αξίας € 36.000.000, περίπου,
γεγονός που θα συµβάλει στην βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσµάτων κατά ποσό € 6.000,000 περίπου .
Γ) Συρρίκνωση της δραστηριότητας της εταιρείας, δεδοµένου ότι η επέκταση των δραστηριοτήτων της, τους
προηγούµενους µήνες δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα εξαιτίας της µη αναµενόµενης ανατροπής των γενικών
οικονοµικών συνθηκών της χώρας, όσο και της µεγάλης αύξησης των τιµών των καυσίµων, τα οποία αποτελούν
σηµαντικό µέρος του λειτουργικού κόστους του Οµίλου. Έτσι επανακαθορίστηκε η χρήση των πλοίων του Οµίλου και η
γενικότερη αναδιάρθρωση των λειτουργιών της επιχείρησης, αποφασίσθηκε η διακοπή συµβάσεων ναυλώσεων
συγκεκριµένων πλοίων, το αποτέλεσµα εκµετάλλευσης των οποίων, είναι ζηµιογόνο, και επαναξετάσθηκαν οι συµβάσεις
πρακτορεύσεως , η πιστωτική πολιτική προς τις µεταφορικές εταιρείες καθώς και η µείωση αποδοχών του προσωπικού.
Σηµειώνεται ότι µέσα στη χρήση 2011 και έως την ηµεροµηνία έγκρισης των συνηµµένων Οικονοµικών Καταστάσεων η
εταιρεία διέκοψε την χρονοναύλωση έξι πλοίων λόγω των αρνητικών λειτουργικών αποτελεσµάτων. Υπό το πρίσµα των
ανωτέρω οι παρούσες ετήσιες καταστάσεις οικονοµικής πληροφόρησης της Εταιρείας και του Οµίλου έχουν ετοιµαστεί
στη βάση της δυνατότητας οµαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων τους. Αντιστοίχως οι ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές σχετικές µε την ανάκτηση και την ταξινόµηση των περιουσιακών
στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόµηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρµογές οι οποίες θα ήταν ως
αποτέλεσµα της µη δυνατότητας οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου.
Παρά ταύτα, το ενδεχόµενο της µη επιτυχούς έκβασης των ανωτέρω ενεργειών της διοίκησης υποδηλώνει την ύπαρξη
αβεβαιότητας σχετικά µε την δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου.
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7. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
Κόστος
1.1.2011
Αγορές περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
∆ιαφορές αναπροσαρµογής
31.12.2011

Κτίρια εγκαταστάσεις
κτιρίων

Εδαφικές
εκτάσεις

Μεταφορικά
µέσα
Πλοία

Λοιπά
Μεταφορι
κά µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
Εξοπλισµός

Σύνολο

326.729,74
326.729,74

631.058,63
631.058,63

180.515.972,17
1.059.873,60
(3.881.129,16)
177.694.716,61

53.749,53
3.500,00
57.249,53

1.751.800,45
40.873,50
1.792.673,95

183.279.310,52
1.104.247,10
(3.881.129,16)
180.502.428,46

-

297.794,12
28.628,32
-

15.460.433,14
7.574.955,80
-

28.848,54
5.256,08
-

1.667.163,31
56.898,62
-

17.454.239,11
7.665.738,82
-

Αποσβέσεις
1.1.2011
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις πωληθέντων

-

326.422,44

23.035.388,94

34.104,62

1.724.061,93

25.119.977,92

31.12.2011 (Αναπόσβεστη αξία)

31.12.2011

326.729,74

304.636,19

154.659.327,67

23.144,91

68.612,03

155.382.450,54

31.12.2010 (Αναπόσβεστη αξία)

326.729,74

333.264,51

165.055.539,03

24.901,01

84.637,14

165.825.071,42

ΟΜΙΛΟΣ
Κόστος
1.1.2010
Αγορές περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
∆ιαφορές αναπροσαρµογής
∆ιαγραφή παγίων θυγατρικής
31.12.2010
Αποσβέσεις
1.1.2010
Αποσβέσεις περιόδου
∆ιαγραφή αποσβέσεων παγίων
θυγατρικής
Αποσβέσεις πωληθέντων
31.12.2010
31.12.2010 (Αναπόσβεστη αξία)

Κτίρια εγκαταστάσεις
κτιρίων

Εδαφικές
εκτάσεις

Μεταφορικά
µέσα
Πλοία

Λοιπά
Μεταφορι
κά µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
Εξοπλισµός

Σύνολο

326.729,74
326.729,74

631.058,63
631.058,63

183.460.716,13
5.162.269,03
(1.013.138,35)
(7.093.874,64)
180.515.972,17

32.495,24
21.254,29
53.749,53

1.745.677,94
32.622,51
(26.500,00)
1.751.800,45

186.196.677,68
5.216.145,83
(1.013.138,35)
(7.093.874,64)
(26.500,00)
183.279.310,52

-

269.165,81
28.628,31

8.296.926,84
7.313.102,98

23.564,11
5.284,43

1.555.364,75
113.643,55

10.145.021,51
7.460.659,27

-

-

(149.596,68)

-

(1.845,00)
-

(1.845,00)
(149.596,68)

-

297.794,12

15.460.433,14

28.848,54

1.667.163,30

17.454.239,10

326.729,74

333.264,51

165.055.539,03

24.901,01

84.637,14

165.825.071,42
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Εδαφικές
εκτάσεις

Κτίρια εγκαταστάσεις
κτιρίων

Λοιπά
Μεταφορι
κά µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
Εξοπλισµός

89.729,74
89.729,74

239.319,85
239.319,85

146.459.284,52
(3.877.692,32)
142.581.592,20

32.707,21
3.500,00
36.207,21

1.661.921,10
40.873,50
1.702.794,60

148.482.962,42
44.373,50
(3.877.692,32)
144.649.643,60

Αποσβέσεις
1.1.2011
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις πωληθέντων

-

186.551,02
16.876,16
-

12.758.443,86
6.290.380,52
-

5.586,70
5.256,08
-

1.586.243,46
53.199,10
-

14.536.825,04
6.365.711,86
-

31.12.2011

-

203.427,18

19.048.824,38

10.842,78

1.639.442,56

20.902.536,90

31.12.2011 (Αναπόσβεστη αξία)

89.729,74

35.892,67

123.532.767,82

25.364,43

63.352,04

123.747.106,70

31.12.2010 (Αναπόσβεστη αξία)

89.729,74

52.768,83

133.700.840,66

27.120,51

75.677,64

133.946.137,38

Εδαφικές
εκτάσεις

Κτίρια εγκαταστάσεις
κτιρίων

Λοιπά
Μεταφορι
κά µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
Εξοπλισµός

89.729,74
89.729,74

239.319,85
239.319,85

148.390.890,13
5.162.269,03
(7.093.874,64)
146.459.284,52

11.452,92
21.254,29
32.707,21

1.629.298,59
32.622,51
1.661.921,10

150.360.691,23
5.216.145,83
(7.093.874,64)
148.482.962,42

Αποσβέσεις
1.1.2010
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις πωληθέντων

-

169.674,87
16.876,15
-

6.690.890,13
6.067.553,73
-

1.743,33
3.843,37
-

1.478.958,09
107.285,37
-

8.341.266,42
6.195.558,62
-

31.12.2010

-

186.551,02

12.758.443,86

5.586,70

1.586.243,46

14.536.825,04

89.729,74

52.768,83

133.700.840,66

27.120,51

75.677,64

133.946.137,38

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κόστος
1.1.2011
Αγορές περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
∆ιαφορές αναπροσαρµογής
31.12.2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κόστος
1.1.2010
Αγορές περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
∆ιαφορές αναπροσαρµογής
31.12.2010

31.12.2010 (Αναπόσβεστη αξία)

Μεταφορικά
µέσα
Πλοία

Μεταφορικά
µέσα
Πλοία

Σύνολο

Σύνολο

Οι αποσβέσεις των πλοίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο στην διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία ανέρχεται σε 30 – 40
έτη από τον χρόνο της ναυπήγησης τους. Οι εύλογες αξίες των πλοίων του Οµίλου καθώς και οι εκτιµώµενες υπολειµµατικές αξίες αυτών
κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής τους αξιολογήθηκαν (ετήσια εκτίµηση) από ανεξάρτητο οίκο εκτιµήσεων την 31 ∆εκεµβρίου 2011.
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8. Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα της 31.12.2011 και της 31.12.2010 ποσού € 223.000,00 αφορούν επένδυση της µητρικής
εταιρείας σε δύο οικόπεδα στο νοµό Χίου.
9. Λοιπά πάγια στοιχεία
Το ποσό των € 631.791,19 (εταιρεία € 631.791,19) αντιπροσωπεύει το αναπόσβεστο υπόλοιπο του κόστους
τετραετούς περιοδικής επιθεωρήσεως των πλοίων την 31.12.2011, έναντι ποσού

€ 947.687,03 (εταιρεία €

947.687,03) την 31.12.2010 και αναλύεται ως κάτωθι:

ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2011

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
1.1.2011

ΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
2011

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ 31/12/2011

ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι

129.101,07

-

43.033,76

86.067,31

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

380.282,56

-

126.760,92

253.521,64

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

438.303,40

-

146.101,16

292.202,24

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011

947.687,03

-

315.895,84

631.791,19

-

-

-

-

947.687,03

-

315.895,84

631.791,19

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
31/12/2011
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΙΛΟΥ 31/12/2011

ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2010

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
1.1.2010

ΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2010

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
2010

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ 31/12/2010

ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι

279.711,67

172.134,80

322.745,40

129.101,07

ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ

188.437,15

-

188.437,15

-

76.316,50

507.043,45

203.077,39

380.282,56

ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

70.380,97

-

70.380,97

-

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

65.664,75

584.404,55

211.765,90

438.303,40

680.511,04

1.263.582,80

996.406,81

947.687,03

ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ

71.538,06

-

71.538,06

-

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ
‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’ 31/12/2010

71.538,06

-

71.538,06

-

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΙΛΟΥ 31/12/2010

752.049,10

1.263.582,80

1.067.944,87

947.687,03

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2010

10. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:

ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ
SILVER FIN SHIPPING LTD
WAVES SHIPPING SA
RAINBOW MARITIME LTD
INTERNEL LTD
Πρόβλεψη αποµείωσης
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
-

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
2.736.400,00
2.736.400,00
1.165,00
1.165,00
7.500,00
7.500,00
1.165,00
1.165,00
1.000,00
(2.743.900,00)
(2.743.900,00)
3.330,00
2.330,00
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Η “Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ” ίδρυσε εντός της τρέχουσας χρήσης :
α) Την ναυτιλιακή εταιρεία µε την επωνυµία “ PANTHEON MARINE LTD”, (ηµεροµηνία ίδρυσης 04/01/2011) που
είναι εγκατεστηµένη στα νησιά “MARSHALL”. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας ανέρχεται σε
100%. Η “PANTHEON MARINE LTD” απέκτησε το πλοίο “JULIA” το οποίο και µετονόµασε σε “TRADER” και
είναι πλοίο µεταφοράς γενικού φορτίου/εµπορευµατοκιβωτίων.
β) Την ναυτιλιακή εταιρεία ‘INTERNEL LTD’, (ηµεροµηνία ίδρυσης 21/01/2011) που είναι εγκατεστηµένη στην
Κύπρο.

Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας είναι 100% και η ενσωµάτωση στις οικονοµικές

καταστάσεις έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. (πρώτη ενοποίηση).

11. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:

Εγγυήσεις ∆ΕΗ
Εγγυήσεις ενοικίων
Λοιπές εγγυήσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
2.740,11
2.740,11
15.731,28
15.421,76
4.500,00
22.971,39

6.852,83
25.014,70

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
2.740,11
2.740,11
15.731,28
15.421,76
4.500,00
22.971,39

6.852,83
25.014,70

12. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:

Καύσιµα λοιπά αναλώσιµα
Ανταλλακτικά
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
1.280.696,94
1.844.800,31
160.000,00
1.280.696,94
2.004.800,31

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
1.019.005,69
1.664.440,96
160.000,00
1.019.005,69
1.824.440,96

13. Πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:

Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
22.467.729,63
16.206.590,55
(1.854.000,00)
(700.000,00)
20.613.729,63
15.506.590,55

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
12.001.477,54
7.192.670,07
(1.801.000,00)
(700.000,00)
10.200.477,54
6.492.670,07

Το υπόλοιπο των πελατών της 31.12.2011 του Οµίλου ποσού € 20.613.729,63 (31.12.2010 ποσού € 15.506.590,55)
περιλαµβάνει απαιτήσεις από το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, ποσού € 5.204.032,34 (31.12.2010
υπόλοιπο ποσού € 2.430.932,33) και από το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, ποσού €
1.523.420,00 (31.12.2010 υπόλοιπο ποσού € 3.030.120,90).
Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις από πελάτες είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται η προεξόφλησή τους κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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14. Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις

Οι απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΝΕΛ
ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ
PANTHEON MARINE LTD
RAINBOW MARITIME LTD
INTERNEL LTD
SILVER FIN SHIPPING LTD
WAVES SHIPPING SA
Σύνολο

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
-

1.494.938,03
20.863.191,63
1.278.183,57
5.856,79
1.873.472,61
23.977.155,04
49.492.797,67

7.708.541,91
15.278.122,06
283.523,53
1.820.101,06
2.481.987,91
27.572.276,47

15. Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:

Προκαταβολές ναυτολογίων
Τόκοι χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
55.371,12
450.550,19

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
28.684,81
228.437,54

386.435,36
1.843.519,29
2.285.325,77

386.435,36
1.666.422,57
2.081.542,74

652.563,64
1.471.436,68
2.574.550,51

652.563,64
1.327.485,06
2.208.486,24

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται η προεξόφλησή τους κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού

16. Προκαταβολές
Οι προκαταβολές της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010

Ενοίκια εποµένων χρήσεων
Ασφάλιστρα επόµενης
περιόδου
Προκαταβολές προµηθευτών
Ενοίκια χρονοναύλωσης πλοίων
Λοιπά

1.712.500,00

1.862.500,00

1.712.500,00

1.862.500,00

1.263.939,35
3.585.560,46
242.100,00
1.272.802,60

1.369.959,68
1.929.952,77
616.263,44
426.554,01

1.136.775,10
3.146.579,78
242.100,00
1.226.385,43

1.034.577,62
1.570.358,17
616.263,44
317.312,28

Σύνολο

8.076.902,41

6.205.229,90

7.464.340,31

5.401.011,51

Οι προκαταβολές των προµηθευτών αφορούν κυρίως προκαταβολές για χρονοναυλώσεις πλοίων.
17. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως
ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
Συνεταιριστική Τράπεζα
Λέσβου-Λήµνου ΣΥΝ.ΠΕ
Λοιπά
Σύνολο

5.418,54
5.418,54

64.915,63
5.991,41
70.907,04

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
5.418,54
5.418,54

64.915,63
5.991,41
70.907,04
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18.Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Τραπεζικές καταθέσεις

31.12.2011
45.727,32
1.299.349,04

31.12.2010
51.281,60
27.412.219,66

Σύνολο

1.345.076,36

27.463.501,26

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
32.470,62
728.174,25

35.844,43
25.795.830,07

760.644,87

25.831.674,50

19. Μετοχικό Κεφάλαιο, Ίδιες µετοχές, Λοιπά Αποθεµατικά και Ζηµίες εις νέον
19.1. Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της µητρικής εταιρείας την 31.12.2011 αποτελείται από 340.612.800 κοινές ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας € 0,30 εκάστη και ποσού € 102.183.840,00.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης δεν

πραγµατοποιήθηκαν αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου. Κατά την τρέχουσα χρήση ούτε η µητρική εταιρεία, ούτε οι
θυγατρικές της προέβησαν σε αγορά µετοχών της µητρικής εταιρείας .
Από το συνολικό αριθµό µετοχών 340.612.800 κατά την 31.12.2011 , 313.665.610 µετοχές είναι ενεχυριασµένες στην
Millennium Bank. Από αυτές για 312.613.783 µετοχές τα δικαιώµατα ψήφου ασκούνται από τους µετόχους ενώ για
1.051.287 µετοχές τα δικαιώµατα ψήφου ασκούνται από την Millennium Bank,.

19.2. Ίδιες µετοχές
Η µητρική εταιρεία την 31.12.2011 δεν κατέχει ίδιες µετοχές. Επίσης καµία θυγατρική εταιρεία δεν κατέχει µετοχές
της µητρικής εταιρείας.

19.3. Λοιπά αποθεµατικά κεφάλαια
Τα ‘Λοιπά Αποθεµατικά’ κατά την 31.12.2011 και την 31.12.2010 αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2011
Έκτακτα Αποθεµατικά

7.216.197,19

31.12.2010
7.216.197,19

Τακτικό Αποθεµατικό
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής πλοίων
Αποθεµατικά δικαιωµάτων προαίρεσης
Αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων
Λοιπές Αναπροσαρµογές
Λοιπά Αποθεµατικά

2.039.376,00
525.317,70
768.000,00
25.590,03
(76.709,91)
724.377,36
11.222.148,37

Υπόλοιπο

31.12.2011
7.216.197,19

31.12.2010
7.216.197,19

2.039.376,00
525.317,70
768.000,00
25.590,03
(76.709,91)
724.377,36

2.039.376,00
500.762,70
768.000,00
25.590,03
(76.709,91)
-

2.039.376,00
500.762,70
768.000,00
25.590,03
(76.709,91)
-

11.222.148,37

10.473.216,01

10.473.216,01

19.4. Ζηµίες εις νέον
Οι ζηµιές εις νέο της 31.12.2011 ανέρχονται σε συνολικό ποσό € 130.779.887,35 ( η εταιρεία € 101.927.839,27) και
την 31.12.2010 ανέρχονταν σε ποσό € 69.764.684,52 ( η εταιρεία € 48.955.729,07).
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20. ∆άνεια
Τα δάνεια της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
Μακροπρόθεσµες
Υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις
∆άνεια Τραπεζών
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Σύνολο δανείων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

100.763.684,51
2.762.907,90
103.526.592,41

102.863.684,51
3.995.211,54
106.858.896,05

77.984.800,38
2.762.907,90
80.747.708,28

69.376.972,78
3.995.211,54
73.372.184,32

11.345.026,84
1.221.248,46
12.566.275,30
116.092.867,71

6.531.683,86
1.288.154,96
7.819.838,82
114.678.734,87

10.760.025,02
1.221.248,46
11.981.273,48
92.728.981,76

6.501.882,00
1.288.154,96
7.790.036,96
81.162.221,28

Η εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων της και επιβαρύνει τα
αποτελέσµατα της εκάστοτε χρήσης.
Ο Όµιλος την τρέχουσα χρήση προέβη σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού του δανεισµού, µε αποτέλεσµα το µεγαλύτερο
µέρος των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων του να είναι πληρωτέες πέραν της πενταετίας.
Η λήξη των µακροπροθέσµων δανείων του Οµίλου έχει ως εξής:

Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο δανείων

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
5.527.206,93
2.369.126,01
9.684.206,98
1.626.085,53
88.315.178,50
102.863.684,51
103.526.592,41
106.858.896,05

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
5.527.206,93
2.369.126,01
8.430.793,90
1.626.085,53
66.789.707,45
69.376.972,78
80.747.708,28
73.372.184,32

Οι λογιστικές αξίες των δανείων του Οµίλου (µακροπροθέσµων και βραχυπροθέσµων) εκφράζονται σε EURO.

Σηµειώνεται ότι στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011, ποσό δανείου της µητρικής
εταιρείας € 8.282.058, εµφανίζεται στις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του οµίλου µέσω δανειακής
υποχρέωσης θυγατρικών εταιρειών, αντί µέσω

δανειακής υποχρέωσης της µητρικής εταιρείας, επειδή οι

θυγατρικές εταιρείες ανέλαβαν σαν πρωτοφειλέτριες την συµβατική υποχρέωση εξόφλησης ισόποσων τραπεζικών
υποχρεώσεων, για λογαριασµό της µητρικής εταιρείας.

Για την εξασφάλιση δανείων του Οµίλου έχουν εγγραφεί επί των πλοίων οι παρακάτω υποθήκες:
ΠΛΟΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟΘΗΚΗ
USD

ΥΠΟΘΗΚΗ
EURO

ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ

-

33.150.000,00

ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ

-

26.700.000,00
23.416.500,00

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ
SILVER FIN.SHIPPING LTD
RAINBOW MARITIME LTD

9.100.000,00
-

1.430.668,00
23.416.500,00
65.000.000,00
11.900.000,00
49.142.142,00

9.100.000,00

234.155.810,00

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ
Π. ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ
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Για την εξασφάλιση των δανείων της µητρικής εταιρείας έχει εγγραφεί και προσηµείωση υποθήκης € 686.720,46 επί
των κτιρίων της και επί των κτιρίων της θυγατρικής εταιρείας ‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’ έχει εγγραφεί προσηµείωση
υποθήκης € 780.000,00.

21. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Οι Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:

Υπόλοιπο 1.1
Έσοδο από αχρησιµοποίητες
προβλέψεις
Υπόλοιπο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
481.054,00
481.054,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
481.054,00
481.054,00

(262.509,00)
218.545,00

(262.509,00)
218.545,00

481.054,00

481.054,00

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα για την µελλοντική καταβολή παροχών
ανάλογα µε τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να
καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο
στην παρούσα αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής
µελέτης της 31.12.2011 ήταν προεξοφλητικό επιτόκιο 4,90%, ποσοστό αύξησης αµοιβών 4% και αύξηση δείκτη
τιµών καταναλωτή ποσοστό 2,5%.
22. Λοιπές προβλέψεις
Οι Λοιπές προβλέψεις της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:

Προβλέψεις δικαιωµάτων
Κ.Α.Ε.Ο (βλέπε παρ. 36.4)
Προβλέψεις ενδεχοµένων
εργατικών διαφορών
ναυτολογίων
Προβλέψεις για διαφορές
φορολογικού ελέγχου
Λοιπές προβλέψεις φόρων και
τελών
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010

6.065.628,49

6.065.628,49

6.065.628,49

6.065.628,49

401.600,00

401.600,00

256.000,00

256.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2.228.672,58
8.795.901,07

2.228.672,58
8.795.901,07

2.228.672,58
8.650.301,07

2.228.672,58
8.650.301,07

23. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι προµηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:

Προµηθευτές
Υποχρεώσεις σε εργαζόµενους
Υποχρεώσεις για φόρους – τέλη
και ασφαλιστικούς οργανισµούς
Προκαταβολές πελατών
Μερίσµατα προηγ. χρήσεων
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
22.703.105,73
7.858.453,41
1.763.142,65
1.270.600,25
11.199.761,21
514.484,25
1.139.607,03
896.991,36
38.217.092,23

5.421.685,62
469.230,57
1.139.607,03
105.294,04
16.264.870,92

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
17.628.519,67
6.737.782,68
1.214.575,07
983.463,04
8.631.404,84
1.139.607,03
862.734,10
29.476.840,71

4.616.094,58
1.139.607,03
105.294,04
13.582.241,37
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Από τις υποχρεώσεις από φόρους-τέλη και ασφαλιστικούς οργανισµούς ποσού € 11.199.761,21 (εταιρεία ποσό €
8.631.404,84),

ποσό

€ 3.079.000,00 αναφέρεται σε υποχρεώσεις της εταιρείας προς το ΝΑΤ παλαιοτέρων

χρήσεων για Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών και Οχηµάτων (ΚΑΕΟ), οι οποίες εκκρεµοδικούν (βλ σηµ. 36.4),
ενώ σηµειώνεται ότι στο εν λόγω ποσό περιλαµβάνονται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις από φόρους και τέλη του
οµίλου ποσού € 3.400.000, περίπου (εταιρείας € 2.480.000). Για τις ανωτέρω ληξιπρόθεσµες οφειλές η εταιρεία και
ο όµιλος έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µε τις αναλογούσες προσαυξήσεις.

Οι εν λόγω

καθυστερήσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στην, εκ µέρους των συναρµοδίων Υπουργείων, µη έγκαιρη εκτέλεση
των συµβατικών τους υποχρεώσεων από συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας.

Οι υποχρεώσεις σε εργαζόµενους αφορούν κυρίως υποχρεώσεις από µισθούς ∆εκεµβρίου 2011.
Σηµειώνεται ότι η αύξηση των υποχρεώσεων σε προµηθευτές κατά την 31.12.2011 συγκριτικά µε την 31.12.2010,
οφείλεται κυρίως στην αύξηση προµηθειών καυσίµων, λόγω της εκµετάλλευσης νέων µισθωµένων πλοίων.
Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται η προεξόφλησή τους κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού.

24. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις

Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:

ALTANA NAVIGATION
RAINBOW MARITIME LTD
ANTELOPE SHIPPING LTD
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
7.500.000,00
14.441.725,63
14.441.725,63
7.500.000,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
7.500.000,00
9.931.685,62
14.441.725,63
24.373.411,25
7.500.000,00

25. Προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα
Οι προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
Προβλέψεις διαφόρων
δεδουλευµένων εξόδων
Σύνολο

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010

15.996,77
15.996,77

-

-

26. Πωλήσεις
Οι πωλήσεις της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:

Ναύλοι-Έσοδα πλοίων
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
83.547.196,02
56.444.981,56
83.547.196,02
56.444.981,56

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
67.793.750,93
44.837.413,47
67.793.750,93
44.837.413,47

Η “Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ” και η θυγατρική της εταιρεία “ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ” εξυπηρετούν
δροµολόγια άγονων γραµµών, µέσω συµβάσεων που καταρτίσθηκαν µετά από µειοδοτικό διαγωνισµό µε το
“Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας” και το “Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων”
(Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής).

Το τίµηµα ανά δροµολόγιο αποτελεί έσοδο για την

εταιρεία, πλέον των εσόδων που εισπράττονται από τα εκδιδόµενα εισιτήρια επιβατών και οχηµάτων.
Η αύξηση των εσόδων από ναύλους του Οµίλου την τρέχουσα χρήση , σε σχέση µε την αντίστοιχη χρήση του 2010,
οφείλεται κυρίως στα έσοδα από τα νέα µισθωµένα πλοία της εταιρείας
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27. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Τα άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:

Αποζηµίωση από ασφαλιστική
εταιρεία
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010

2.250.167,67
424.094,77
2.674.262,44

1.667.513,18
403.672,05
2.071.185,23

190.150,59
190.150,59

185.101,91
185.101,91

Τα ποσά των αποζηµιώσεων από ασφαλιστική εταιρεία αφορούν κατά το µεγαλύτερο µέρος αποζηµίωση για το
πλοίο «COLOSSUS» που διαχειρίζεται η µητρική εταιρεία και € 1.618.425 , για το πλοίο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ»
της θυγατρικής εταιρείας RAINBOW MARITIME LTD € 265.722 και για το πλοίο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ»
που διαχειρίζεται η ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΙΙΣ ΝΕ € 316.485.

28. Κόστος αµοιβών προσωπικού
Το κόστος αµοιβών προσωπικού της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύεται ως ακολούθως:

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Παρεπόµενες παροχές
Αποζηµιώσεις 2112/20
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
26.059.718,95
18.836.365,24
2.866.465,75
2.154.382,76
833.858,00
339.974,40
32.554,03
557.307,63
29.792.596,73
21.888.030,03

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
20.391.172,60
14.631.619,40
2.295.973,28
1.727.332,04
767.555,80
320.033,65
32.554,03
539.111,25
23.487.255,71
17.218.096,34

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ξηράς και θάλασσας την 31.12.2011 ήταν 410 άτοµα για την µητρική
εταιρεία και 538 άτοµα για τον όµιλο, ενώ την 31.12.2010 ήταν 540 άτοµα για την µητρική εταιρεία και 628 άτοµα
για τον Όµιλο. Η αύξηση του κόστους µισθοδοσίας οφείλεται, κυρίως στην αύξηση του στόλου της Εταιρείας και
των θυγατρικών της στη χρήση 2011, λόγω εκµετάλλευσης µισθωµένων πλοίων.

29. Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:

Αποσβέσεις πλοίων
Αποσβέσεις επίπλων και
λοιπού εξοπλισµού
Αποσβέσεις λογισµικού
Αποσβέσεις κτιρίων
Αποσβέσεις λοιπών µεταφ.
µέσων
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
7.574.955,80
7.313.102,98

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
6.290.380,52
6.067.553,73

56.898,62
6.638,87
28.628,32

113.643,55
5.780,32
28.628,31

53.199,10
6.638,87
16.876,16

107.285,37
5.780,32
16.876,15

5.256,08
7.672.377,69

5.284,43
7.466.439,59

5.256,08
6.372.350,73

3.843,37
6.201.338,94
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30. Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως
Τα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύονται ως ακολούθως:

Προµήθειες πρακτόρων
Ασφάλιστρα

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
5.310.175,47
2.577.991,71
4.429.016,61
6.304.526,18

3.276.871,50
3.952.707,22

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
4.738.743,63

31.12.2010
2.084.414,20

3.471.704,89
4.377.327,58

2.413.409,63
3.415.583,47

Συντηρήσεις
Αµοιβές τρίτων

4.642.085,57

3.596.054,26

3.915.513,38

3.284.999,95

Ενοίκια πλοίων

8.785.381,40

4.056.963,33

8.578.078,17

3.862.514,90

Ζηµιά από πώληση πλοίου
Λοιπά
Σύνολο

-

490.242,53

-

-

11.496.701,15
40.967.886,38

6.028.419,48
23.979.250,03

9.913.636,66
34.995.004,31

5.011.148,54
20.072.070,69

31. Αποτελέσµατα από αναπροσαρµογή αξίας πλοίων
Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2011 της Εταιρείας και του Οµίλου επιβαρύνθηκαν ισόποσα µε συνολικό ποσό €
3.881.129,16 ( η εταιρεία 3.877.692,32), ενώ την χρήση 2010 ο όµιλος ζηµιά € 6.156.619,91 ( εταιρεία ζηµιά €
2.935.414,21), ποσό το οποίο προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των πλοίων του οµίλου στην εύλογη
τους αξία.
Οι αποτιµήσεις των πλοίων γίνονται από εξειδικευµένους οίκους εκτιµητών. Οι κύριοι παράγοντες που
λαµβάνονται υπόψη για την διαµόρφωση της εκτιµώµενης αξίας των πλοίων είναι τα συγκριτικά στοιχεία αξίας
οµοειδών πλοίων, ιστορικά στοιχεία του πλοίου, οι τάσεις της αγοράς, η διαθεσιµότητα πλοίων στην αγορά, οι
πρόσφατες αγοραπωλησίες πλοίων σε καθαρά εµπορική βάση και τέλος το επίπεδο συντήρησης, ηλικία, και η
γενικότερη κατάσταση του πλοίου.

32. Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Το χρηµατοοικονοµικό κόστος της 31.12.2011 και της 31.12.2010 αναλύεται ως ακολούθως:

Τόκοι και έξοδα δανείων
Τόκοι χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Λοιπά
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
4.243.321,18
8.371.944,46

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
3.467.257,56
6.220.066,64

266.128,28
395.063,53
4.904.512,99

266.128,28
276.577,49
4.009.963,33

144.873,23
154.849,49
8.671.667,18

144.873,23
149.252,73
6.514.192,60

Η µείωση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων οφείλεται στην αντίστοιχη µείωση του τραπεζικού δανεισµού.
33. Φόροι εισοδήµατος
Σύµφωνα µε το Ν. 27/1975 οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων µε ελληνική σηµαία πληρώνουν φόρο για τα πλοία τους
βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζηµίες . Με την πληρωµή του παραπάνω
φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση που έχει σχέση µε τη φορολογία εισοδήµατος από ναυτιλιακές
δραστηριότητες. Τα κέρδη από µη ναυτιλιακές δραστηριότητες (αν υπάρχουν) φορολογούνται σύµφωνα µε τις γενικές
διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος.
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Σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι
και πρόστιµα στην µητρική εταιρεία.

Ο όµιλος θεωρεί ότι έχει σχηµατίσει επαρκείς προβλέψεις

έναντι των

πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τους µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει της σχετικής
εµπειρίας από παλαιότερους φορολογικούς ελέγχους. Το ποσό των προβλέψεων για τις ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις ανέρχεται σε ποσό € 100.000,00.

34. Ζηµίες ανά µετοχή
Το κέρδος ή η ζηµία ανά µετοχή που αναλογεί στους κοινούς µετόχους υπολογίζεται µε διαίρεση του κέρδους ή της
ζηµίας της χρήσης από τη συνεχιζόµενη εκµετάλλευση µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών σε
κυκλοφορία στην διάρκεια της περιόδου.
Για τον υπολογισµό των κερδών ή ζηµιών ανά µετοχή των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων διαιρείται το
κέρδος ή η ζηµία που αναλογεί σε επίπεδο Οµίλου στη Μητρική µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας
µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία στην διάρκεια της χρήσης.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2011
Ζηµίες Χρήσης
Οι Ζηµίες αναλογούν σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σταθµισµένος µέσος
αριθµός µετοχών
Ζηµίες ανά µετοχή

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

(61.015.202,83)

(43.365.848,64)

(52.972.110,20)

(36.725.958,60)

(61.015.202,83)

(43.365.848,64)
-

(52.972.110,20)

(36.725.958,60)
-

340.612.800
(0,1791)

21.346.623
(2,0315)

340.612.800
(0,1555)

21.346.623
(1,7205)

35. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών
στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης
Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά στελέχη και
µέλη της ∆ιοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα ∆ιευθυντικά στελέχη
και µέλη της ∆ιοίκησης

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
849.500,00

14.441.725,63

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010

49.492.797,67
24.373.411,25

7.500.000,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
1.186.250,00
27.572.276,47
7.500.000,00

958.564,25

716.748,68

1.735.741,28

1.544.518,78

-

-

-

-

-

-

-

-

Το ποσό των εσόδων € 849.500,00 αφορά αµοιβή της µητρικής εταιρείας από την θυγατρική εταιρεία ‘ΣΙ ΛΙΝΚ
ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’, η οποία έχει αναλάβει βάσει δήλωσης εφοπλισµού την οικονοµική εκµετάλλευση των

πλοίων

‘ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ’ , ‘ΑΛΚΥΟΝΗ’ και ‘AQUA MARIA’.
Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων της εταιρείας € 49.492.797,67 αφορά απαίτηση από την συµµετοχή στην
‘ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ’

ποσού € 1.494.938,03, απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία ‘WAVES

SHIPPING S.A’ ποσού € 23.977.155,04 , απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία ‘PANTHEON MARITIME LTD.’
ποσού € 1.278.183,57, απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία ‘SILVER FIN LTD.’ ποσού € 1.873.472,61 , απαίτηση
από την θυγατρική εταιρεία ‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’, ποσού € 20.863.191,63 και απαίτηση από την θυγατρική
εταιρεία ‘INTERNEL L.T.D’ ποσού € 5.856,79 .
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Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων της εταιρείας € 24.373.411,25 αφορά υποχρέωση προς την θυγατρική εταιρεία
‘RAINBOW MARITIME LTD’ ποσού € 9.931.685,62 και υποχρέωση προς την εταιρεία ‘ANTELOPE SHIPPING
INC’, βασικού µετόχου της ΝΕΛ και συµφερόντων τoυ κ Μιλτιάδη-Μιχαήλ Βάγγερ, Προέδρου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ποσού € 14.441.725,63
Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων του οµίλου € 14.441.725,63 υποχρέωση προς την εταιρεία ‘ANTELOPE
SHIPPING INC’, βασικού µετόχου της µητρικής εταιρείας και συµφερόντων τoυ κ Μιλτιάδη-Μιχαήλ Βάγγερ,
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
36. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
36.1. Εγγυητικές Επιστολές
Κατά την 31.12.2011 οι τράπεζες είχαν εκδώσει για τον Όµιλο εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού €
8.169.958,43, οι οποίες αφορούν την µητρική εταιρεία για συνολικό ποσό € 4.611.090,43 και για την θυγατρική
εταιρεία ‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε’ συνολικού ποσού € 3.558.868,00 για εξασφάλιση υποχρεώσεων.

36.2. Ασφαλιστικές εισφορές
Υπάρχει το ενδεχόµενο να προκύψουν επιπρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές µε την έκδοση των αντίστοιχων
εκκαθαρίσεων ναυτολογίων.

36.3. Ανέλεγκτες χρήσεις
Η µητρική εταιρεία ΝΕΛ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010. Σηµειώνεται ότι, για την
χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες
οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που
διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία
«Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα
επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του
Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την
ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.

Για την µητρική εταιρεία ΝΕΛ Α.Ε, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2011 ήδη διενεργείται από τους νόµιµους
ελεγκτές της. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν αναµένει να
προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις.
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Η εταιρεία ‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.’ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2009. H ‘ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ’ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2008. Οι εταιρείες ‘SILVER FIN SHIPPING
LTD’ (ίδρυση 9.7.2008), ‘RAINBOW MARITIME LTD’ (ίδρυση 12.01.2010) , ‘WAVES SHIPPING SA’ (απόκτηση
28.11.2008), ‘PANTHEON MARINE LTD’ (ίδρυση 04.01.2011) και ‘INTERNEL LTD’ (ίδρυση 12.01.2011) έχουν
οριστικοποιήσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις µέχρι και την χρήση 2011. ∆ιευκρινίζεται ότι το σύνολο των
προβλέψεων κατά την 31.12.2011 για ενδεχόµενες διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέρχεται σε ποσό € 100.000,00.
Σηµειώνουµε ότι τόσο η µητρική όσο και οι θυγατρικές εταιρείες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος για τα
κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες και εποµένως τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων για τις φορολογικά
ανέλεγκτες χρήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων.

36. 4 ∆ικαιώµατα υπέρ ‘Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχηµάτων’ (ΚΑΕΟ)
Το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο σύµφωνα µε το υπ αριθµό 12/28.9.2005 Φύλλο Εκκαθάρισης, καταλόγισε στηv
εταιρεία ως οφειλές για δικαιώµατα υπέρ ‘Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχηµάτων’ (ΚΑΕΟ) ποσό €
11.760.000,00 (κυρία οφειλή € 7.030.000,00 πλέον προσαυξήσεις € 4.730.000,00), έναντι αντίστοιχης υποχρέωσης
για κύρια οφειλή που απεικονίζεται στα βιβλία της εταιρείας και συµπεριλαµβάνεται στο λογαριασµό ‘Υποχρεώσεις
για φόρους – τέλη και ασφαλιστικούς οργανισµούς’ ποσού € 3.079.000,00 (βλ. σηµ.23). ∆εδοµένης της
αµφισβήτησης εκ µέρους της εταιρείας τόσο του ύψους του καταλογισθέντος ποσού όσο και της ορθότητας της
βάσεως υπολογισµού του, η εταιρεία προέβη σε ένδικα µέσα προσβάλλοντας το εν λόγω Φύλλο εκκαθάρισης,
παράλληλα δε ζήτησε και τη δικαστική προστασία περί αναστολής εκτέλεσης του παραπάνω Φύλλου την οποία και
την παρείχε µε την από 1746/2005 απόφασή του το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, διατάσσοντας την αναστολή
εκτέλεσης µέχρι έκδοσης της δικαστικής απόφασης επί της προσφυγής. Η προσφυγή κατά του παραπάνω φύλλου
εκκαθάρισης που είχε προσδιοριστεί για την 11 Ιουνίου 2008 ενώπιον του τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Πειραιά εκδικάστηκε και εκδόθηκε απόφαση σύµφωνα µε την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή. Η εταιρεία άσκησε
έφεση κατά της απόφασης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης, η οποία και έγινε δεκτή. Αναµένεται ότι
και η έφεση θα έχει θετική έκβαση για την εταιρεία.
Στο πλαίσιο που διαµόρφωσε η παραπάνω αµφισβήτηση και ως απόρροια αυτής, για λόγους συντηρητικότητας,
σχηµατίστηκαν ως την 31.12.2011 προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις υπέρ ΚΑΕΟ συνολικού ποσού €
6.065.628 περίπου (βλέπε σηµ. 22). Οι προβλέψεις αυτές θα εκκαθαριστούν µε τη λήξη της εκκρεµοδικίας.

36.5. Ενδεχόµενες ναυτεργατικές διαφορές του Οµίλου
Ενδεχόµενες ναυτεργατικές διαφορές του Οµίλου συνολικού ποσού € 1.090.000,00 (εταιρεία ποσό € 880.000,00) για
τις οποίες ο όµιλος σχηµάτισε σωρευτικά πρόβλεψη ποσού € 401.600,00 (εταιρεία ποσό € 256.000) ως την
31.12.2011. Επίσης ενδεχόµενες διαφορές από αγωγές κατά του Οµίλου συνολικού ποσού € 6.865.000,00 περίπου
(εταιρεία ποσό € 3.810.000,00 περίπου) για τις οποίες η διοίκηση θεωρεί ότι δεν θα προκύψει, µε την τελική τους
έκβαση, σηµαντική επιβάρυνση για τον όµιλο και την εταιρεία.
37. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και σηµαντικά γεγονότα της χρήσης
37.1 Εισαγωγή νέων µετοχών προς διαπραγµάτευση.
Το

Χ.Α. στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση 326.420.600 νέων κοινών

ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας, ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Β Επαναληπτική Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Ιουλίου 2010. Ως ηµεροµηνία εισαγωγής και έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων
µετοχών στο Χ.Α ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2011, οπότε και αυτές πιστώθηκαν στις µερίδες και τους λογαριασµούς
αξίων των Μετόχων στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
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Κατόπιν των ανωτέρω, το σύνολο των µετοχών της Εταιρείας που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, από τις 10 Ιανουαρίου 2011,

ανέρχεται σε 340.612.800 κοινές ονοµαστικές µετοχές,

ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη

37.2. Φορολογικός έλεγχος θυγατρικής
Εντός της τρέχουσας χρήσης ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2008 και 2009 της θυγατρικής
εταιρείας (100%) ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ.

Από τον έλεγχο των χρήσεων

αυτών δεν προέκυψαν φορολογικές

διαφορές.

37.3 Σύσταση Κοινοπραξίας
Η “Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε.” την 09.2.2011 ανακοίνωσε ότι συνέστησε, σε σύµπραξη µε την τουρκική
εισηγµένη εταιρία

“Rhea Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S.”, την κοινοπραξία επενδύσεων “IDO

MARMARA EGE”

(εφεξής η "Κοινοπραξία"). Σκοπός της συνεργασίας ήταν η από κοινού συµµετοχή σε

διαγωνισµό που προκήρυξε ο Μητροπολιτικός ∆ήµος Κωνσταντινούπολης και αφορούσε στην ιδιωτικοποίηση του
100% των µετοχών της εταιρίας “ IDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S”. Η Κοινοπραξία σε
συνεργασία µε τους χρηµατοοικονοµικούς και φορολογικούς συµβούλους της εταιρείας Ernst & Young και τους
νοµικούς συµβούλους ‘McDermott Will & Emery” , “Pekin & Bayar” και “Ersoy Bilgehan” πραγµατοποίησε
νοµικούς και φορολογικούς ελέγχους παράλληλα µε επιθεωρήσεις από εµπειρογνώµονες στα πλοία και τα λιµάνια
που αφορούσαν την εν λόγω ιδιωτικοποίηση. Επιπλέον, η Κοινοπραξία πραγµατοποίησε συνοµιλίες και
διαπραγµατεύσεις µε διάφορους Τούρκους και ξένους επενδυτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συµµετοχή τους σε
αυτή.

Κατόπιν των εκτεταµένων εργασιών προετοιµασίας που διεξήγαγαν τα µέλη της Κοινοπραξίας, κατέληξαν στο
συµπέρασµα ότι µια προσφορά που θα αντικατοπτρίζει πλήρως την αξία όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
και τη µελλοντική ανάπτυξη πιθανών ευκαιριών της “ΙDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S”,
απαιτεί περισσότερο χρόνο από ό,τι ο σηµερινός διαγωνισµός έχει να προσφέρει στους ενδιαφερόµενους
πλειοδότες. Υπό το πρίσµα των ανωτέρω συνθηκών, καθώς και µε το ισχύον χρονοδιάγραµµα για την υποβολή της
προσφοράς, της οποίας η προθεσµία έληξε την 31.3.2011, η Κοινοπραξία αποφάσισε να µην υποβάλει προσφορά,
ωστόσο δηλώνει ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τα περιουσιακά στοιχεία της “ΙDO Istanbul Deniz Otobusleri
Sanayi ve Ticaret A.S”, καθώς και να συµµετάσχει µε προσφορά σε περίπτωση που το χρονοδιάγραµµα ή η
διαδικασία του εν λόγω διαγωνισµού αναθεωρηθεί.

37.4 Αλλαγή Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την από 16.2.2011 συνεδρίασή του, αποφάσισε οµόφωνα την αλλαγή
στη χρήση /διάθεση µέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, που
αποφασίστηκε κατά την από 27.7.2010 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
Συγκεκριµένα, για τους σκοπούς περαιτέρω ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας όσον αφορά την
τρέχουσα δραστηριότητα αυτής, από το ποσό που είχε προβλεφθεί ότι θα χρησιµοποιηθεί για τη γενικότερη
ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, διατέθηκε συνολικά το ποσό των 24.235.004 ευρώ για το κεφάλαιο κίνησης της
τρέχουσας δραστηριότητας των εταιρειών του Οµίλου, αντί του αρχικώς ορισθέντος ποσού των 14.680.000 ΕΥΡΩ
που αναφερόταν στο Ενηµερωτικό δελτίο, στην ενότητα 4.5 παράγραφος (α.1). Έτσι, µειώθηκε σε 13.364.996
ΕΥΡΩ από 22.920.000 ΕΥΡΩ, ήτοι κατά 9.555.004 ΕΥΡΩ, το ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων που
χρησιµοποιήθηκε για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της που αφορούσε την ανάπτυξη των εργασιών της.
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Οι λόγοι που επέβαλαν την αλλαγή αυτή είναι:
(α) καθυστέρηση στην είσπραξη των απαιτήσεων από την εκτέλεση δροµολογίων βάσει των συµβάσεων ανάθεσης
δηµόσιας υπηρεσίας που έχουν ανατεθεί στις εταιρείες του Οµίλου.
(β) η αύξηση της τιµής των καυσίµων που απαιτεί µεγαλύτερη δαπάνη.
(γ) η αλλαγή πιστωτικής πολιτικής των εταιρειών πετρελαιοδότησης.
Η ανωτέρω αλλαγή δεν επέφερε µείωση στο ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων που είχε προβλεφθεί ότι θα
χρησιµοποιηθεί για τη µείωση του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας ενώ µετέβαλε το επενδυτικό σχέδιο της
Εταιρείας, µόνον ως προς το ότι µειώθηκε το κεφάλαιο που χρησιµοποιήθηκε για τις ανάγκες των γραµµών «Ιταλία
– Χώρες Αδριατικής» και «Τουρκία – Ελλάδα».

37.5 Αποφάσεις Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της την
24/03/2011:
1. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της περί του σκοπού της Εταιρείας , το οποίο στο
εξής έχει ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 4
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Ι. Η απόκτηση και η εκµετάλλευση πλοίων για την µεταφορά προσώπων, οχηµάτων παντός τύπου και
εµπορευµάτων προς εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής γραµµής Λέσβου-Πειραιά, καθώς και άλλων γραµµών του
εσωτερικού και εξωτερικού. Η απόκτηση πλοίων δύναται να διέπεται από εγκριτική πράξη που εκδίδεται κατά τις
κείµενες διατάξεις.
ΙΙ. Η ναύλωση ή µε οποιονδήποτε τρόπο γενικά (µε προµήθεια ή µε συνεργασία µε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο) εκµετάλλευση πλοίων και γενικά πλωτών µέσων κάθε Εθνικότητας και Σηµαίας.
ΙΙΙ. Η εκτέλεση παντός είδους θαλάσσιας µεταφοράς εµπορευµάτων, επιβατών ή οχηµάτων µε ιδιόκτητα ή µη πλοία
αυτής.
IV. Η διενέργεια γενικά πάσης επιχειρήσεως ή εργασίας η οποία διευκολύνει την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού
της Εταιρείας όπως:
α) Η άσκηση πάσης φύσεως και πάσης µορφής Τουριστικής Επιχείρησης που έχει σχέση µε τη δια θαλάσσης
µεταφοράς επιβατών καθώς και πραγµατοποίηση εργασιών πρακτόρευσης πλοίων µε Νόµιµο Εκπρόσωπο που θα
ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β) Η συµµετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ακόµη
και η σύµπραξη ή κοινοπραξία µε αυτές.
γ) Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών µε αντικείµενο την οργάνωση τουριστικών, µεταφορικών, βιοµηχανικών,
εµπορικών και λοιπών επιχειρήσεων.
δ). Η ίδρυση, εκµετάλλευση και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, ηλιακή ακτινοβολία, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερµία, υβριδική και γενικώς κάθε πηγή
ενέργειας και η διενέργεια κάθε είδους επιχειρήσεως σχετικά µε την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος,
όπως ενδεικτικά η ανακύκλωση, η διαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων, η εξοικονόµηση ενέργειας.
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ε) Η ίδρυση, εκµετάλλευση και λειτουργία λιµενικών εγκαταστάσεων, τερµατικών σταθµών, εµπορευµατικών
σταθµών, αποθηκευτικών χώρων και επιχειρήσεων διακίνησης και αποθήκευσης εµπορευµάτων, εκθεσιακών
χώρων.
στ) Η διενέργεια κάθε είδους µεταφορικής εργασίας µε κάθε µέσο καθώς και η κάθε είδους διαµεσολάβηση σε
µεταφορικές εργασίες.
ζ) Η άσκηση κάθε είδους τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η κατασκευή, απόκτηση, µίσθωση και
εκµετάλλευση ξενοδοχειακών, τουριστικών µονάδων, συνεδριακών και εκθεσιακών χώρων.
η) Η µε οποιοδήποτε ποσοστό συµµετοχή, σε ελληνικές ( Ανώνυµες, Ε.Π.Ε. κτλ.) ή σε αλλοδαπές εταιρείες, µε
εµπορική ή βιοµηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα και µε την παράγραφο 4.1.312 του Κανονισµού του ΧΑ, η ως άνω τροποποίηση
αφορά πιθανή µελλοντική επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε νέους τοµείς και συνεπώς δεν
αναµένεται να υπάρξει σηµαντική επίδραση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
2. Εξέλεξε δια µυστικής δια δελτίων ψηφοφορίας επτά (7) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εξελέγησαν οι κ.κ.
Αβραντίνης Ιωάννης του ∆ιαµαντή, Βάγγερ Μιλτιάδης-Μιχαήλ του Αντωνίου, Μαρκόπουλος-Ράντος Αθανάσιος
του Κωνσταντίνου, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωσήφ, Τζιλόγλου-Τζιλίδης Λύσσανδρος-Γεώργιος ως
εκτελεστικά ή µη εκτελεστικά µέλη και οι κ.κ. Αθηναίος Απόστολος του Ιωάννη και Βεντουρής Ευστάθιος του
Γεωργίου-Ιωάννη ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, λαβόντες 329.306.147ψήφους έκαστος.

3.

Ενέκρινε οµόφωνα τις συµβάσεις γυµνής ναύλωσης και συµβάσεις χρονοναύλωσης που έχει συνάψει η

Εταιρεία µε τρίτους και ειδικότερα µε:
−

την εταιρεία “ΑΛΦΑ ΦΕΡΡΥΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για τo πλοίο “ΑΚΟΥΑ ΤΖΙΟΥΕΛ” (AQUA JEWEL)

−

την εταιρεία “ROPAX 1 KS” για το πλοίο “ROPAX 1”,

−

την εταιρεία “ROPAX 2 KS” για το πλοίο “ROPAX 2”,

−

την εταιρεία “ROYAL DIAMOND SHIPPING LIMITED” για το πλοίο “EUROPEAN EXPRESS”

−

την εταιρεία “AVRA SHIPPING S.A.” για το πλοίο “COLOSSUS” ex “SHUTTLE”

−

την εταιρεία “EPTANISOS MARITIME LTD” για το πλοίο “IΠΠΟΤΗΣ” ex “CELTIC STAR”

−

την εταιρεία “ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για το πλοίο “ΜΥΚΟΝΟΣ”

−

την εταιρεία “FORTUNE MARITIME CORPORATION” για το πλοίο “CYCLADES EXPRESS”

−

την εταιρεία “SEA HAWK MARITIME COMPANY” για το πλοίο “AΛΚΥΟΝΗ”

−

την εταιρεία “PENELOPE MARITIME COMPANY” για το πλοίο “ΠΗΝΕΛΟΠΗ

−

την εταιρεία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ ΑΕ” για το πλοίο “ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΑ” και

−

την εταιρεία “CHRYSES FINANCE CORPORATION” για το πλοίο “ARBERIA”.

4. Ενέκρινε οµόφωνα την από 16.02.2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας για την χρήση των
κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε κατά την από
27.07.2010 Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας και συγκεκριµένα:
“Ποσό 24.235.004 ευρώ διατίθεται δια κεφάλαιο κίνησης της τρέχουσας δραστηριότητας του Οµίλου αντί του
αρχικού

ορισθέντος

ποσού

των

14.680.000

ευρώ,

που

αναφέρεται

στο

Ενηµερωτικό

∆ελτίο.

Ποσό 13.364.996 ευρώ θα χρησιµοποιηθεί για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, που αφορά την ανάπτυξη των
εργασιών της, αντί του αρχικού ορισθέντος ποσού των 22.920.000 ευρώ.
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Η ανωτέρω αλλαγή δεν επιφέρει µείωση στο ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων που είχε προβλεφθεί ότι θα
χρησιµοποιηθεί για την µείωση του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας, ενώ µεταβάλλει το επενδυτικό σχέδιο της
Εταιρείας, µόνο ως προς το ότι µειώνεται το κεφάλαιο, που θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες των γραµµών
«Ιταλία - Χώρες Αδριατικής» και «Τουρκία – Ελλάδα».”
5. Ενέκρινε οµόφωνα την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την σύσταση , σε σύµπραξη µε την τουρκική
εταιρεία Rhea Girisim Yatirim Ortakligi S.A. κοινοπραξίας επενδύσεων προκειµένου να συµµετέχουν σε
διαγωνισµό που αφορά την ιδιωτικοποίηση των µετοχών της εταιρείας IDO Istanbul Deniz Otobuslezi Sanayi ve
Ticaret A.S.
Επίσης ενέκρινε οµόφωνα το από 07.02.2011 Μνηµόνιο Συµφωνίας (Memorandum of Understanding) µε το οποίο
επισφραγίζεται η ως άνω συµφωνία της Εταιρείας µε την τουρκική εταιρεία Rhea Girisim Yatirim Ortakligi S.A.
για την σύσταση της κοινοπραξίας και την συµµετοχή στο διαγωνισµό της ιδιωτικοποίησης των µετοχών της
εταιρείας IDO Istanbul Deniz Otobuslezi Sanayi ve Ticaret A.S.
6. Όρισε οµόφωνα τρία µέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1 του ν.3693/2008.
Συγκεκριµένα ορίστηκαν οι κ.κ. 1) Αθηναίος Απόστολος του Ιωάννη 2) Βεντουρής Ευστάθιος του ΓεωργίουΙωάννη, ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη και ο κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωσήφ, ως µη εκτελεστικό
µέλος , οι οποίοι διαθέτουν τα υπό του Νόµου απαιτούµενα προσόντα.
37.6 Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών
Η “Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ” ίδρυσε εντός της τρέχουσας χρήσης :
α) Την ναυτιλιακή εταιρεία µε την επωνυµία “ PANTHEON MARINE LTD”, (ηµεροµηνία ίδρυσης 04/01/2011) που
είναι εγκατεστηµένη στα νησιά “MARSHALL”. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας ανέρχεται σε
100%. Η “PANTHEON MARINE LTD” απέκτησε το πλοίο “JULIA” το οποίο και µετονόµασε σε “TRADER” και
είναι πλοίο µεταφοράς γενικού φορτίου/εµπορευµατοκιβωτίων.
β) Την ναυτιλιακή εταιρεία ‘INTERNEL LTD’, (ηµεροµηνία ίδρυσης 21/01/2011) που είναι εγκατεστηµένη στην
Κύπρο.

Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας είναι 100% και η ενσωµάτωση στις οικονοµικές

καταστάσεις έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. (πρώτη ενοποίηση).

37.7 Συγκρότηση σε σώµα του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Κατά την συνεδρίαση του την 06.04.2011 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από την Α΄ Επαναληπτική
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.03.2011 συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:
Ονοµατεπώνυµο

Ιδιότητα

Βάγγερ Μιλτιάδης-Μιχαήλ

Πρόεδρος ∆Σ - Εκτελεστικό µέλος

Αβραντίνης Ιωάννης

∆ιευθύνων Σύµβουλος- Γενικός ∆ιευθυντής- Εκτελεστικό µέλος

Τζιλόγλου-Τζιλίδης Λύσσανδρος-Γεώργιος

Αντιπρόεδρος του ∆Σ- Εκτελεστικό µέλος

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Μη Εκτελεστικό µέλος

Μαρκόπουλος-Ράντος Αθανάσιος

Μη Εκτελεστικό µέλος

Βεντουρής Ευστάθιος

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος

Αθηναίος Απόστολος

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος
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Κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 31/10/2011 εκλέχθηκε ως Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό
µέλος του ∆.Σ ο κος Κωνσταντίνος Τσιγαράς του Αθανασίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου
µη Εκτελεστικού µέλους κου Ευστάθιου Βεντουρή του Γεωργίου-Ιωάννη.
Το ανωτέρω ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα διοικήσει την Εταιρεία υπό την ανωτέρω νέα σύνθεσή του για τέσσερα (4)
έτη.

37.8 Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγµατοποιήθηκε την 14.7.2011 αποφάσισε
µεταξύ άλλων και τα εξής :

1. Έγκριση αποφάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου για αγοραπωλησίες πλοίων.
Συγκεκριµένα,εγκρίθηκαν οµόφωνα οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι ειληµµένες µέχρι σήµερα όπως και
κάθε άλλη λαµβανοµένη στο µέλλον για την κατάρτιση κάθε απαραίτητης σύµβασης ή δήλωσης για αγοραπωλησία
πλοίου της Εταιρείας. Επίσης εγκρίθηκαν οµόφωνα οι συναφείς αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οποίες
εξουσιοδοτήθηκαν ή θα εξουσιοδοτηθούν στο µέλλον για τον σκοπό αυτό οι νόµιµοι καταστατικοί εκπρόσωποι της
Εταιρείας κ.κ. Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ και Ιωάννης Αβραντίνης προκειµένου να προχωρήσουν κατά την κρίση
τους στις απαραίτητες και ωφέλιµες, για τα συµφέροντα της Εταιρείας, αγοραπωλησίες πλοίων στην εκάστοτε
τρέχουσα αγοραία αξία τους, προς επίτευξη των επιχειρηµατικών της σχεδίων και προς κάλυψη των οικονοµικών της
αναγκών ιδιαίτερα επιβαρυµένων κατά την τρέχουσα περίοδο λόγω της οικονοµικής κρίσης.
2. Έγκριση σύστασης Κοινοπραξίας µε άλλες εταιρείες µε σκοπό την εκµετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών
εν γένει επιχειρήσεων και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων σύµφωνα µε τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας.
Συγκεκριµένα, εγκρίθηκαν οµόφωνα οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι ειληµµένες µέχρι σήµερα όπως
και κάθε άλλη λαµβανοµένη στο µέλλον απόφαση για την σύσταση Κοινοπραξιών µε άλλες εταιρείες µε σκοπό την
εκµετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων σύµφωνα µε τον
καταστατικό σκοπό της Εταιρείας. Επίσης εγκρίθηκαν οµόφωνα οι συναφείς αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µε τις οποίες εξουσιοδοτήθηκαν ή θα εξουσιοδοτηθούν στο µέλλον για τον σκοπό αυτό οι νόµιµοι καταστατικοί
εκπρόσωποι της Εταιρείας κ.κ. Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ και Ιωάννης Αβραντίνης προκειµένου να προχωρήσουν
κατά την κρίση τους στις απαραίτητες και ωφέλιµες, για τα συµφέροντα της Εταιρείας, συστάσεις Κοινοπραξιών µε
άλλες εταιρείες µε σκοπό την εκµετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει και παντός άλλου είδους
επιχειρήσεων.
3. Έγκριση της Έκθεσης διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων
Συγκεκριµένα εγκρίθηκε η διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε
καταβολή µετρητών µε δηµόσια προσφορά και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών Μετόχων σύµφωνα µε την
απόφαση της Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας ηµεροµηνίας 27.7.2010 σε
συνδυασµό µε την από 16.2.2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων
κεφαλαίων της Αύξησης εγκριθείσα ήδη µε την σχετική απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων ηµεροµηνίας 24.03.2011.
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38. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού που να επηρεάζουν ουσιωδώς
τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του οµίλου.

Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ

Μιλτιάδης- Μιχαήλ Βάγγερ
Α.Τ. ΑΖ615419

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Γενικός
∆ιευθυντής

Ο Προιστάµενος Οικονοµικών
Υπηρεσιών

Ιωάννης Αβραντίνης
Α.Τ. Μ049652

Αντώνης Βαράγκης
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 26501 Α ΤΑΞΗΣ
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
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01/01/2011 - 31/12/2011
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005
Οι εταιρικές ανακοινώσεις του 2011 που έχουν αποσταλεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) παρατίθενται στο τέλος της παρούσας Έκθεσης και είναι διαθέσιµες
και στην ιστοσελίδα.
(http://www.nel.gr/index.asp?a_id=83) της εταιρείας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ

∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

03/01/2011

Εισαγωγή µετοχών από
Α.Μ.Κ. µε καταβολή µετρητών

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=130132

13/01/2011

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης
Πληροφορίας του Ν.
3556/2007-13.01.2011

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=130537

13/01/2011

Εισαγωγή µετοχών προς
διαπραγµάτευση

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=130534

20/01/2011

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης
Πληροφορίας του Ν.
3556/2007-17.01.2011
Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης
Πληροφορίας του
Ν.3556/2007-20.01.11 σε
συνέχεια της 17.01.11

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=130810

21/01/2011

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης
Πληροφορίας του Ν.3556/2007
- 21.01.2011

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=130863

28/01/2011

Ολοκλήρωση φορολογικού
ελέγχου

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=131143

28/01/2011

Απάντηση σε ερώτηµα της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=131121

09/02/2011

Ανακοίνωση άλλων
σηµαντικών γεγονότων

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=131666

16/02/2011

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=131944

17/02/2011

Ανακοίνωση σχεδίου
τροποποίησης του άρθρου 4
του Καταστατικού

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=131967

21/02/2011

Αλλαγή χρήσης αντληθέντων
κεφαλαίων

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=132110

28/02/2011

Προσθήκη στοιχείων στην από
16.02.2011 Πρόσκληση
Έκτακτης ΓΣ της 10.03.2011.

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=132351

03/03/2011

Σχέδια αποφάσεων των
θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης συγκληθείσας για την
10.3.2011 Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των µετόχων της
εταιρείας "Ναυτιλιακή Εταιρεία
Λέσβου Ανώνυµος Εταιρεία"

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=132564

03/03/2011

Ανακοίνωση σχετικά µε το
σύνολο µετοχών και
δικαιωµάτων ψήφου

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=132562

17/01/2011

10/03/2011

24/03/2011

Αναβολή της από 10.03.2010
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Αποφάσεις της Α
Επαναληπτικής Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Ναυτιλιακής
Εταιρείας Λέσβου Α.Ε. της 24
Μαρτίου 2011

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=130658

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=132783

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=133386
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31/03/2011

Ανακοίνωση

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=133837

31/03/2011

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου
4.1.4.4. του κανονισµού του
Χ.Α.

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=133764

07/04/2011

Ανακοίνωση συγκρότησης σε
σώµα νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=134111

30/05/2011

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου
4.1.4.4. του κανονισµού του
Χ.Α.

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=136593

07/06/2011

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης 30 Ιουνίου 2011

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=137298

07/06/2011

Ανακοίνωση διορισµού
Προϊσταµένου Οικονοµικών
Υπηρεσιών

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=137218

28/06/2011

∆ηµοσίευση έκθεσης διάθεσης
αντληθέντων κεφαλαίων

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=138391

30/06/2011

Αναβολή της από 30.06.2011
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=138586

14/07/2011

Αποφάσεις Α΄ Επαναληπτικής
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της 14ης Ιουλίου 2011

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=139277

30/08/2011

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου
4.1.4.4. του κανονισµού του
Χ.Α.

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=141106

31/10/2011

Γνωστοποίηση αλλαγής
σύνθεσης ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
Γνωστοποίηση εκλογής νέου
Ανεξάρτητου µη Εκτελεστικού
µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=143864

30/11/2011

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου
4.1.4.4. του κανονισµού του
Χ.Α.

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=145363

13/10/2011

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Press.asp?press_id=143277
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε 12470/06/Β/86/44
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5-ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΚ 81.100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(δηµοσιευµένα βάσει κ.ν 2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,ενοποιηµένες και µη,κατά τα ∆ΛΠ)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας , όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Γενική Γραµµατεία Εµπορίου,Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού
Εµπορίου,∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως
http://www.nel.gr
Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ(Πρόεδρος ∆Σ -Εκτελεστικό Μέλος),Ιωάννης Αβραντίνης( ∆ιευθύνων Σύµβουλος-Γενικός ∆ιευθυντής-Εκτελεστικό
Μέλος),Λύσσανδρος-Γεώργιος Τζιλόγλου-Τζιλίδης(Αντιπρόεδρος ∆Σ-Εκτελεστικό Μέλος), Απόστολος Αθηναίος (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό
Μέλος),Μαρκόπουλος-Ράντος Αθανάσιος (Μη Εκτελεστικό Μέλος),Τσιγαράς Κωνσταντίνος (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος),Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
28 Μαρτίου 2012

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μπαζίνα Ευαγγελία (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 34861)

Αρµόδια Νοµαρχία
∆ιεύθυνση διαδικτύου

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ελεγκτική Εταιρεία

DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τύπος έκθεσης ελέγχου Ελεγκτών

Γνώµη χωρίς επιφύλαξη - Με έµφαση θεµάτων και µε άλλο θέµα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

155.382.450,54

165.825.071,42

123.747.106,70

133.946.137,38

223.000,00

223.000,00

223.000,00

223.000,00

3.104,21

9.743,08

3.104,21

9.743,08

654.762,58

972.701,73

658.092,58

975.031,73

1.280.696,94

2.004.800,31

1.019.005,69

1.824.440,96

Απαιτήσεις από πελάτες

20.613.729,63

15.506.590,55

10.200.477,54

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

11.712.723,08

36.314.188,71

59.804.744,13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από
φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου
∆απάνες Αύξησης/(Μείωσης) Μετοχικού
Κεφαλαίου
Ακύρωση Ιδίων Μετοχών

Κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικού από έκδοση
µετοχών υπέ το άρτιο
Συµψηφισµός και διαγραφή ζηµιών προηγουµένων
61.084.355,76 χρήσεων

6.492.670,07

Επίδραση αποαναγνώρισης θυγατρικής

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

189.870.466,98

220.856.095,80

195.655.530,85

102.183.840,00
-90.079.504,66
12.104.335,34

102.183.840,00
-29.064.301,83
73.119.538,17

102.183.840,00
-61.976.388,94
40.207.451,06

0,00

0,00

0,00

12.104.335,34

73.119.538,17

40.207.451,06

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
204.555.378,98 (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

73.119.538,17

19.783.672,38

93.179.561,26

33.346.288,87

-61.015.202,83

-44.303.103,37

-52.972.110,20

-37.663.213,33

0,00

59.586.098,10

0,00

59.586.098,10

0,00

-429.694,28

0,00

-429.694,28

0,00

21.147,60

0,00

21.147,60

0,00

-8.515.318,80

0,00

-8.515.318,80

0,00

46.834.253,10

0,00

46.834.253,10

0,00

142.483,44

12.104.335,34

73.119.538,17

40.207.451,06

93.179.561,26

102.183.840,00
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-9.004.278,74 1.Τα θέµατα έµφασης του Νόµιµου Ελεγκτή αναφέρονται στα εξής:1) στην Σηµείωση 6 των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται κυρίως αναφορά στο γεγονός
93.179.561,26 ότι: α) Το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων του Οµίλου υπερβαίνει το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού, β) Το λειτουργικό αποτέλεσµα από την εκµετάλλευση
0,00

των πλοίων του Οµίλου είναι ζηµιογόνο, γ) Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έχουν καταστεί αρνητικές.Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε αµφιβολία συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου, 2) Τα ίδια κεφάλαια της µητρικής εταιρίας είναι µικρότερα του

93.179.561,26 µισού του µετοχικού της κεφαλαίου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, συνεπώς επιβάλλεται η εταιρία να λάβει τα
απαραίτητα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού και 3) Τα ίδια κεφάλαια θυγατρικών εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

103.526.592,41

106.858.896,05

80.747.708,28

9.014.446,07

9.276.955,07

8.868.846,07

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

12.566.275,30

7.819.838,82

11.981.273,48

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

52.658.817,86

23.780.867,69

53.850.251,96

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

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

177.766.131,64

147.736.557,63

155.448.079,79

189.870.466,98

220.856.095,80

195.655.530,85

73.372.184,32 αρνητικά γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σοβαρής αµφιβολίας ως προς τη δυνατότητα των εταιρειών αυτών να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους.
9.131.355,07 2.Το άλλο θέµα στην έκθεση ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή αναφέρεται στο ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010
είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη χωρίς διαφοροποίηση την 29 Μαρτίου 2011, επί των οικονοµικών καταστάσεων της

7.790.036,96 προηγούµενης χρήσης.

21.082.241,37 3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ξηράς και θάλασσας την 31/12/2011 ήταν 410 άτοµα για την µητρική εταιρεία και 538 άτοµα για τον όµιλο,ενώ την
111.375.817,72 31/12/2010 ήταν 540 άτοµα για την µητρική εταιρεία και 628 άτοµα για τον όµιλο
204.555.378,98 4.Μέσα στην χρήση ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής εταιρείας “ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ” για τις χρήσεις 2008-2009. Από τον έλεγχο δεν προέκυψαν
διαφορές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2011
01.01-31.12.2010
01.01-31.12.2011
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

01.01-31.12.2010

83.547.196,02

56.444.981,56

67.793.750,93

44.837.413,47

-39.180.266,93

-14.254.648,90

-32.900.530,71

-11.304.356,41

-56.110.689,84

-34.767.582,02

-48.962.146,87

-30.190.516,00

-61.015.202,83
-61.015.202,83
-61.015.202,83

-43.365.848,64
-43.365.848,64
-43.365.848,64

-52.972.110,20
-52.972.110,20
-52.972.110,20

-36.725.958,60
-36.725.958,60
-36.725.958,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-937.254,73

0,00

-937.254,73

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

-61.015.202,83

-44.303.103,37

-52.972.110,20

-37.663.213,33

-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)

-61.015.202,83
0,00
-0,1791

-44.303.103,37
0,00
-2,0315

-52.972.110,20
0,00
-0,1555

-37.663.213,33
0,00
-1,7205

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

-48.438.312,15

-27.301.142,43

-42.589.796,14

-23.989.177,06
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011
01/01/2011 - 31/12/2011
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια)
5.Τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και εφάρµοσε η Εταιρεία και ο Όµιλος και κατά την προηγούµενη χρήση.

6.Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις είναι οι εξής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ
ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε
SILVER FIN SHIPPING LTD
WAVES SHPPING SA
RAINBOW MARITIME LTD
PANTHEON MARINE LTD
INTERNEL LTD
Κατά την αντίστοιχη προηγούµενη χρήση 01/01/2010-31/12/2010
SHIPPING SA και RAINBOW MARITIME LTD .

(σηµείωση οικονοµικών καταστάσεων Νο 1)
ΠΟΣΟΣΤΟ/∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜ/ΧΗΣ
Ε∆ΡΑ
ΜΕΘ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
100,00% ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
100,00% ΑΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ
ΜΑΛΤΑ
100,00% ΑΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΜΑΣ
100,00% ΑΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ
ΜΑΛΤΑ
100,00% ΑΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ
ΝΗΣΙΑ MARSHALL
100,00% ΑΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ (ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ)
ΚΥΠΡΟΣ
100,00% ΑΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ (ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ)
στην ενοποίηση συµµετείχαν η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ και οι εταιρείες ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ, SILVER FIN SHIPPING LTD , WAVES

Έµµεση µέθοδος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2011
01.01-31.12.2010
01.01-31.12.2011
01.01-31.12.2010

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες
δραστηριότητες)

-61.015.202,83

-43.365.848,64

-52.972.110,20

-36.725.958,60

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

7.672.377,69

7.466.439,59

6.372.350,73

6.201.338,94

Λοιπές µη ταµειακές συναλλαγές

315.895,84

-195.637,93

315.895,84

-267.175,99

3.881.129,16

6.156.619,91

3.877.692,32

6.156.619,91

956.979,50

116.075,00

903.979,50

116.075,00

0,00

169.667,71

0,00

169.667,71

-46.001,15

293.645,35

-45.626,03

-101.605,03

4.950.499,63

8.793.975,00

4.055.589,36

6.636.158,83

∆εν υπάρχουν άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ,ενώ είχαν ενσωµατωθεί στην αµέσως προηγούµενη χρήση.∆εν
υπάρχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.∆εν υπάρχει περίπτωση µεταβολής της µεθόδου ενσωµάτωσης κάποιας εταιρείας ή κοινοπραξίας από
χρήση σε χρήση . Ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα χρήση οι εταιρείες PANTHEON MARITIME LTD (ίδρυση 04/01/2011) και INTERNEL LTD (ίδρυση
21/01/2011).

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων

7. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (Σηµείωση οικονοµικών καταστάσεων Ν 36.3)

Προβλέψεις

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Oµίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές καθόσον: Η µητρική εταιρεία δεν έχει ελεγxθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010. Για την χρήση 2011 η εταιρεία ΝΕΛ ΑΕ
βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού φορολογικής συµµόρφωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η
∆ιοίκηση της εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που έχουν καταχωρηθεί.

Συναλλαγµατικές διαφορές

Η ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ έχει ελεγxθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2009. H ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2008.Οι εταιρείες SILVER FIN SHIPPING LTD
(ίδρυση 09/07/2008) , WAVES SHIPPING S.A (απόκτηση 28/11/2008) , RAINBOW MARITIME LTD (ίδρυση 12/01/2010) , ‘PANTHEON MARINE LTD’ (ίδρυση 04/01/2011) και ‘INTERNEL LTD’ (ίδρυση
21/01/2011) έχουν οριστικοποιήσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις µέχρι και την χρήση 2011.

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας

∆ιευκρινίζεται ότι το σύνολο των προβλέψεων κατά την 31.12.2011 για ενδεχόµενες διαφορές φορολογικού ελέγχου στις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ανέρχεται σε ποσό €
100.000,00. Σηµειώνουµε ότι τόσο η µητρική όσο και οι θυγατρικές εταιρείες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος για τα κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες και εποµένως τα αποτελέσµατα των
φορολογικών ελέγχων για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

8.Το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο σύµφωνα µε το υπ αριθµό 12/28.9.2005 Φύλλο Εκκαθάρισης, καταλόγισε στη εταιρεία ως οφειλές για δικαιώµατα υπέρ ‘Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχηµάτων’ (ΚΑΕΟ)
ποσό € 11.760 χιλ (κυρία οφειλή € 7.030 χιλ πλέον προσαυξήσεις € 4.730 χιλ), έναντι αντίστοιχης υποχρέωσης για κύρια οφειλή που απεικονίζεται στα βιβλία της εταιρείας και συµπεριλαµβάνεται στο
λογαριασµό ‘Υποχρεώσεις για φόρους – τέλη και ασφαλιστικούς οργανισµούς’ ποσού € 3.079 χιλ (βλ.σηµ.οικον.κατ.23). ∆εδοµένης της αµφισβήτησης εκ µέρους της εταιρείας τόσο του ύψους του
καταλογισθέντος ποσού όσο και της ορθότητας της βάσεως υπολογισµού του, η εταιρεία προέβη σε ένδικα µέσα προσβάλλοντας το εν λόγω Φύλλο εκκαθάρισης, παράλληλα δε ζήτησε και τη δικαστική
προστασία περί αναστολής εκτέλεσης του παραπάνω Φύλλου την οποία και την παρείχε µε την από 1746/2005 απόφασή του το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, διατάσσοντας την αναστολή εκτέλεσης µέχρι
έκδοσης της δικαστικής απόφασης επί της προσφυγής. Η προσφυγή κατά του παραπάνω φύλλου εκκαθάρισης που είχε προσδιοριστεί για την 11 Ιουνίου 2008 ενώπιον του τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Πειραιά εκδικάστηκε και εκδόθηκε απόφαση σύµφωνα µε την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή.
Η εταιρεία άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης η οποία και έγινε δεκτή. Αναµένεται ότι και η έφεση θα έχει θετική έκβαση για την εταιρεία.
Στο πλαίσιο που διαµόρφωσε η παραπάνω αµφισβήτηση και ως απόρροια αυτής, για λόγους συντηρητικότητας, σχηµατίστηκαν ως την 31.12.2011 προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις υπέρ ΚΑΕΟ
συνολικού ποσού € 6.066 χιλ περίπου (βλέπε σηµ.οικον.κατ.22). Οι προβλέψεις αυτές θα εκκαθαριστούν µε τη λήξη της εκκρεµοδικίας. ΄Εκτός τούτων σχηµατίστηκαν σωρευτικά και προβλέψεις στόν όµιλο
ποσού € 2.229 χιλ (εταιρεία ποσού € 2.229 χιλ αντίστοιχα) για ενδεχόµενες διαφορές φόρων και τελών προηγουµένων χρήσεων και προβλέψεις στόν όµιλο ποσού € 401 χιλ (εταιρεία ποσού € 256 χιλ
αντίστοιχα) για ενδεχόµενες εργατικές διαφορές ναυτολογίων . (Σηµ.οικον. κατ.Νο 22).∆εν υπάρχουν άλλες επίδικες η µη απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας και του οµίλου για τις οποίες να υπάρχει
πιθανότητα σηµαντικής επιβάρυνσης επί των οικονοµικών καταστάσεων
9. Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε συνέστησε, σε σύµπραξη µε την Τουρκική Rhea Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S., την κοινοπραξία επενδύσεων (joint investment consortium) IDO MARMARA EGE.
Σκοπός της συνεργασίας ήταν η από κοινού συµµετοχή στον διαγωνισµό που προκήρυξε ο Μητροπολιτικός ∆ήµος Κωνσταντινουπόλεως στις 7 Ιανουαρίου 2011 και αφορά στην ιδιωτικοποίηση του 100% των
µετοχών της εταιρίας IDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S.(σηµ. οικονοµικών καταστασεων Νο 37.3)

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

724.103,37

-1.239.302,81

805.435,27

-1.195.914,23

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-8.443.586,85

-12.792.197,63

-28.665.713,97

-21.891.596,80

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
(πλην δανειακών)

29.477.950,17

12.019.104,85

32.768.010,59

9.790.044,51

-1.726.939,87

-10.715.640,96

-1.417.031,42

-7.691.119,32

0,00

-206.358,00

0,00

-206.358,00

-23.252.795,34

-33.499.458,56

-34.001.528,01

-39.009.823,07

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

Μείον:
10. Εντός της χρήσης η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ ίδρυσε την ναυτιλιακή εταιρεία PANTHEON MARINE LTD που είναι εγκατεστηµένη στα νησιά MARSHALL µε ποσοστό συµµετοχής 100% και την
ναυτιλιακή εταιρεία INTERNEL LTD που είναι εγκατεστηµένη στην ΚΥΠΡΟ µε ποσοστό συµµετοχής 100% . (σηµείωση οικονοµικών καταστάσεων Νο 10).

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβληµένα

Καταβεβληµένοι φόροι
11. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την από 16.2.2011 συνεδρίασή του, αποφάσισε οµόφωνα την αλλαγή στη χρήση /διάθεση µέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε κατά την από 27.7.2010 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.Συγκεκριµένα, για τους σκοπούς περαιτέρω ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας
όσον αφορά την τρέχουσα δραστηριότητα αυτής, από το ποσό που είχε προβλεφθεί ότι θα χρησιµοποιηθεί για τη γενικότερη ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, διατέθηκε συνολικά το ποσό των 24.235.004
ευρώ για το κεφάλαιο κίνησης της τρέχουσας δραστηριότητας των εταιρειών του Οµίλου, αντί του αρχικώς ορισθέντος ποσού των 14.680.000 ΕΥΡΩ που αναφέρεται στο ενηµερωτικό δελτίο, στην ενότητα 4.5 Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
παράγραφος (α.1). Έτσι, µειώθηκε σε 13.364.996 ΕΥΡΩ από 22.920.000 ΕΥΡΩ, ήτοι κατά 9.555.004 ΕΥΡΩ, το ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων που χρησιµοποιήθηκε για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης
της που αφορά την ανάπτυξη των εργασιών της.(σηµείωση οικονοµικών καταστάσεων Νο 37.4). Η ανωτέρω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίθηκε από την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της 24/03/2011
12.Η µητρική εταιρεία την 31/12/2011 δεν κατείχε ίδιες µετοχές.Επίσης καµιά θυγατρική εταιρεία δεν κατείχε µετοχές της µητρικής εταιρείας.

13.Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 (σηµείωση οικονοµικών καταστάσεων Νo 35)
(ποσά σε EURO)

O ΟΜΙΛΟΣ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΣΟ∆Α

0,00

849.500,00

ΕΞΟ∆Α

0,00
0,00

0,00
49.492.797,67

14.441.725,63
958.564,25
0,00
0,00

24.373.411,25
716.748,68
0,00
0,00

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και
άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα

0,00

0,00

-1.000,00

-1.165,00

-1.104.247,10

-81.558,59

-44.373,50

-81.558,59

2.043,31

373.299,14

2.043,31

0,00

46.001,15
0,00

122.307,82
888,80

45.626,03
0,00

121.966,23
888,80

0,00

-818,00

0,00

-1.056.202,64

414.119,17

2.295,84

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

0,00

97.926.180,00

0,00

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα
δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις

0,00

-429.694,28

0,00

∆ιαθέσιµα διαγραφείσας θυγατρικής

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)

0,00

40.131,44

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

14.Η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/03/2011 αποφάσισε τα εξής:1.Τροποποίηση του αρθρου 4 του καταστατικού περί του σκοπού της εταιρείας. 2.Εκλογή νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. 3.Ενέκρινε τις συµβάσεις γυµνής ναύλωσης και τις συµβάσεις χρονοναύλωσης της εταιρείας µε τρίτους. 4.Ενέκρινε την αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων . 5.Ενέκρινε την συµφωνία µε
Τούρκικη εταιρεία για συµµετοχή σε διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης. 6.Όρισε την επιτροπή ελέγχου αρθ 37 παρ.1 ν3693/2008. (σηµείωση οικονοµικών καταστάσεων Νο 37.5).

15.Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/03/2011 κατά την συνεδρίαση του την 06/04/2011 συγκροτήθηκε σε σώµα. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για τέσσερα (4) έτη.Κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 31/10/2011 εκλέχθηκε ως Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ ο κος
Κωνσταντίνος Τσιγαράς του Αθανασίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου µη Εκτελεστικού µέλους κου Ευστάθιου Βεντουρή του Γεωργίου-Ιωάννη.(σηµείωση οικονοµικών καταστάσεων Νο
37.7)
16. Το Χ.Α. στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση 326.420.600 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας, ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από
την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Ιουλίου 2010. Ως ηµεροµηνία εισαγωγής και
έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χ.Α ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2011, οπότε και αυτές πιστώθηκαν στις µερίδες και τους λογαριασµούς αξιών των Μετόχων στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων
(Σ.Α.Τ).Κατόπιν των ανωτέρω, το σύνολο των µετοχών της Εταιρείας που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, από τις 10 Ιανουαρίου 2011, ανέρχεται σε 340.612.800 κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη. (σηµείωση οικονοµικών καταστάσεων Νο 37.1).

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) +
(β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
χρήσης

97.926.180,00
-429.694,28

31.286.656,67

22.838.586,50

20.922.315,05

19.338.856,53

-31.796.873,45

-67.636.471,74

-10.694.902,37

-58.544.952,65

-1.299.210,14

-514.980,00

-1.299.210,14

-514.980,00

-1.809.426,92

52.183.620,48

8.928.202,54

57.775.409,60

-26.118.424,90

19.098.281,09

-25.071.029,63

18.805.717,97

27.463.501,26

8.365.220,17

25.831.674,50

7.025.956,53

1.345.076,36

27.463.501,26

760.644,87

25.831.674,50

17.Η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14/07/2011 αποφάσισε µεταξύ άλλων και τα εξής:1.Έγκριση των αποφάσεων του ∆Σ για την κατάρτιση κάθε απαραίτητης σύµβασης για
αγοραπωλησία πλοίου. 2.Έγκριση σύστασης Κοινοπραξίας µε άλλες εταιρείες µε σκοπό την εκµετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει επιχειρήσεων και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων
σύµφωνα µε τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας. 3. Έγκριση της Έκθεσης διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων (σηµείωση οικονοµικών καταστάσεων Νο 37.8)

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ
Α.Τ. ΑΖ 615419

Μυτιλήνη 28 Μαρτίου 2012
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Γενικός ∆ιευθυντής
Ιωάννης Αβραντίνης
Α.Τ. Μ049652

Ο Προιστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών
Αντώνης Βαράγκης
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 26501 Α ΤΑΞΗΣ
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E.
Α.Φ.Μ. 094051245, ∆.Ο.Υ. Μυτιλήνης, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5, ∆ΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010
(Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α

∆ηλώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Β

Ετήσια Έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Γ

Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

∆

Ετήσιες Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές

Ε

Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν. 3401/2005

ΣΤ

Πίνακας ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ζ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2010

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010) είναι
εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
Α.Ε.», κατά την συνεδρίασή του την 23η Μαρτίου 2011 και είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.nel.gr όπου και θα παραµείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και
δηµοσιοποιήσεώς της.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
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Α. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007)

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ:
1. Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών, Ακαδηµίας 15, µε Α∆Τ ΑΖ 615419, Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος -Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ιωάννης Αβραντίνης του ∆ιαµαντή , κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, Σκρά 26, µε Α∆Τ Μ 049652, Γενικός
Εντεταλµένος Σύµβουλος (CEO) -Εκτελεστικό Μέλος.
3. Αθηναίος Απόστολος του Ιωάννη , κάτοικος Μυτιλήνης , Λεσβώνακτος 9, µε Α∆Τ Χ 918699-Μη Εκτελεστικό
Μέλος (ορισθείς ειδικά προς τούτο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την σηµερινή του συνεδρίαση).

µε την παραπάνω ιδιότητά µας δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα δήλωση ότι εξ όσων γνωρίζουµε:

(α) Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010, της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’, η οποία καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της εταιρικής και ενοποιηµένης
κατάστασης οικονοµικής θέσης της 31.12.2010 καθώς και τα στοιχεία των εταιρικών και ενοποιηµένων
καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσεως, συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών
της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4, του Ν.
3556/2007.

(β) Η συνηµµένη Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την
εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’ καθώς και των επιχειρήσεων
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του
Ν.3556/2007.

Μυτιλήνη, 23 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ
Α.Τ. ΑΖ615419

Το Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. και
Γενικός Εντεταλµένος Σύµβουλος
(CEO)

Το Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος
του ∆.Σ.

Ιωάννης Αβραντίνης
Α.Τ. Μ049652

Απόστολος Αθηναίος
Α.Τ. Χ918699
Σελίδα 3 από 84

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010

(σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007)

Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3556/2007, του Κ.Ν.2190/1920 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες
εκτελεστικές αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουµε την παρούσα Ετήσια Έκθεση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ‘Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε’ για τις Ενοποιηµένες και
Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
I)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’ κατά την χρήση 2010 ανήλθε
σε ποσό € 56.444.981,56 έναντι ποσού € 39.378.711,63 στην χρήση του 2009 ήτοι παρουσίασε αύξηση 43,34%
η οποία οφείλεται στα έσοδα από µισθωµένα πλοία και στα έσοδα από ναύλους του πλοίου “Θεόφιλος”, το οποίο
στη χρήση 2009 ήταν αρκετούς µήνες εκτός λειτουργίας λόγω ναυτικού ατυχήµατος.
Τα λειτουργικά κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ανήλθαν σε ζηµίες
ποσού € 27.301.142,43 κατά την χρήση του 2010 έναντι ζηµιών ποσού € 4.659.126,00 την χρήση του 2009.
Τα

κέρδη / (ζηµίες)

του Οµίλου µετά από φόρους

στη χρήση

του 2010 ανήλθαν σε ζηµία

ποσού €

43.365.848,64 έναντι ζηµίας ποσού € 20.464.116,49 στη χρήση του 2009. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα
παραπάνω αποτελέσµατα της χρήσης 2009 είχαν ωφεληθεί µε ποσό € 3.319.722,77, το οποίο αφορούσε
αντιστροφή πρόβλεψης αποµείωσης της αξίας του πλοίου ‘ΘΕΟΦΙΛΟΣ’ λόγω αποκατάστασης της λειτουργικής
του ικανότητας και µε ποσό € 1.700.000,00 που αφορούσε έσοδα από αποζηµίωση για την ζηµιά του ίδιου πλοίου
και µε € 452.127,18 που ήταν κέρδος από την πώληση του πλοίου ‘ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ’ της θυγατρικής εταιρείας
‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’. Αντίστοιχα, τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό €
490.242,53 που αφορά ζηµιά από την πώληση του πλοίου ‘ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ’ της θυγατρικής
εταιρείας ‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’ .

II) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ο κύκλος εργασιών της µητρικής εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ ‘ στη χρήση 2010
ανήλθε σε ποσό € 44.837.413,47 έναντι ποσού € 38.187.280,69 στη χρήση του 2009, ήτοι παρουσίασε αύξηση
17,41 % οφειλόµενο κυρίως στα έσοδα από µισθωµένα πλοία και στα έσοδα από ναύλους του πλοίου “Θεόφιλος”.
Τα αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν ζηµιές € 23.989.177,06 στη χρήση
2010 έναντι ζηµιών

ποσού € 3.236.445,21 στη χρήση 2009.

Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της χρήσης έπαιξε και η µεγάλη αύξηση του κόστους
καυσίµων σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
Τα

κέρδη / (ζηµίες) της

Εταιρείας µετά από φόρους για την χρήση

2010 ανήλθαν σε ζηµία ποσού €

36.725.958,60 έναντι ζηµιών ποσού € 15.015.441,83 την αντίστοιχη προηγούµενη χρήση.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ι. Φορολογικός έλεγχος
Εντός της χρήσης 2010 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός Έλεγχος της µητρικής εταιρείας “Ναυτιλιακή Εταιρεία
Λέσβου Α.Ε.” για τις χρήσεις 2005-2008 , καθώς και της θυγατρικής της “Κοινοπραξία Γραµµών ΝΕΛ.” για τις
χρήσεις 2006-2008.
Για την “Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε.” βεβαιώθηκαν διαφορές φόρων συνολικού ποσού 206.358,00 € που
αναλύονται ως εξής:
ΕΤΟΣ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

2005

17.574,00

43.077,00

60.651,00

2006

19.515,00

9.666,00

29.181,00

2007
2008

15.549,00
40.929,00

42.516,00
17.532,00

58.065,00
58.461,00

Σύνολο

93.567,00

112.791,00

206.358,00

Το ανωτέρω ποσό € 206.358,00 επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2009, µε σχηµατισµό προβλέψεων.
Όσον αφορά την “Κοινοπραξία Γραµµών ΝΕΛ.”, σηµειώνουµε ότι δεν προέκυψαν διαφορές.

ΙΙ. Αναδιοργάνωση στόλου
Η Εταιρία συνεχίζει τη διαδικασία αναδιοργάνωσης του στόλου της, µε στόχο την µείωση του µέσου κόστους
εκµετάλλευσης. Ως εκ τούτου παραχώρησε την εκµετάλλευση του ταχύπλοου πλοίου της ‘ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι’
σε ναυτιλιακή εταιρία του εξωτερικού για την περίοδο 08/04/2010 έως 05/10/2010. Με τα σηµερινά δεδοµένα
κόστους καυσίµων, η εκµετάλλευση των συγκεκριµένων ταχύπλοων στην εγχώρια αγορά κρίθηκε ασύµφορη, λόγω
της υψηλής κατανάλωσης καυσίµων και του ασφυκτικού νοµοθετικού πλαισίου.
Συγχρόνως, η εταιρεία µισθώνει συµβατικά πλοία για να υποκαταστήσει τις γραµµές των ταχυπλόων καθώς επίσης
και άλλα επιβατικά και εµπορικά πλοία (Ro-Ro), τα οποία δροµολογούνται στις ήδη υπάρχουσες αλλά και σε νέες
γραµµές, µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος εκµετάλλευσης, τόσο σε καύσιµα όσο και σε προσωπικό, τα οποία θα
βελτιώσουν το µεικτό περιθώριο της Εταιρίας.
Συγκεκριµένα, κατά την διάρκεια της χρήσης 2010, προχώρησε στην µίσθωση των παρακάτω πλοίων: Ε/Γ-Ο/Γ
ΕUROPEAN EXPRESS, Ε/Γ-Ο/Γ ΑΛΚΥΟΝΗ, Ε/Γ-Ο/Γ AQUA JEWEL, Ε/Γ-Ο/Γ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ ΕΞΠΡΕΣ, Ε/Γ-Ο/Γ
AQUA MARIA, RO-RO ΙΠΠΟΤΗΣ, RO-RO COLOSSUS, RO-RO ΜΥΚΟΝΟΣ , Ε/Γ-Ο/Γ ROPAX 1 ,Ε/Γ-Ο/Γ
ROPAX 2 ,Ε/Γ-Ο/Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ , Ε/Γ-Ο/Γ ΠΗΝΕΛΟΠΗ και Ε/Γ-Ο/Γ ARBERIA.

ΙΙΙ. Ίδρυση από την µητρική της θυγατρικής εταιρείας ‘RAINBOW MARITIME LTD’
Η Rainbow Maritime LTD είναι ναυτιλιακή εταιρεία που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το δίκαιο της Μάλτας και
εδρεύει στη Μάλτα. Η εταιρεία ιδρύθηκε την 12.1.2010 από την µητρική εταιρεία ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’ µε ποσοστό συµµετοχής 100%. Η εταιρεία απέκτησε το πλοίο ‘RED SEA II’ από την εταιρεία
‘WAVES SHIPPING SA’ (100% θυγατρική της ΝΕΛ ΑΕ) στην αναπόσβεστη του αξία το οποίο και µετονόµασε
σε ‘ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ’.
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IV. Παραίτηση µέλους ∆.Σ
Το µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. κ. Ιωάννης Κων. Ρεκούµης υπέβαλε την παραίτησή του η οποία έγινε δεκτή από
το ∆.Σ. της εταιρείας την 26 Απριλίου 2010. Μετά την αποδοχή της παραίτησης το ∆.Σ. της εταιρείας παρέµεινε
εξαµελές σύµφωνα µε το άρθρο 15 του καταστατικού.

V. Επαναδιαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρείας
Με απόφαση του Χ.Α. της 04.05.2010, ενεκρίθη η επαναδιαπραγµάτευση

των µετοχών της εταιρίας

και η

εισαγωγή προς διαπραγµάτευση του συνόλου των εκατό σαράντα ένα εκατοµµυρίων εννιακοσίων ενενήντα δύο
χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα τριών (141.992.473) κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας (€0,30) εκάστη, στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών. Ως ηµεροµηνία έναρξης επαναδιαπραγµάτευσης ορίσθηκε η 06/05/2010. Ως τιµή έναρξης
επαναδιαπραγµάτευσης των µετοχών ορίσθηκαν τα τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30) ανά κοινή µετοχή. Μονάδα
διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος της µίας (1) µετοχής.
VI . Ένταξη των µετοχών της εταιρείας στην κατηγορία «επιτήρησης»
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό του Χ.Α. οι µετοχές της εταιρείας

εντάχθηκαν στην κατηγορία

«επιτήρησης», δεδοµένου ότι βάσει της Οικονοµικής Έκθεσης της χρήσης 2009, οι ζηµιές της χρήσης 2009 ήταν
µεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.
VII. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, 13.07.2010 προέβει στην εκλογή νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου . Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:
Βάγγερ Μιλτιάδης-Μιχαήλ

Πρόεδρος ∆Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος- Εκτελεστικό µέλος

Τζιλόγλου-Τζιλίδης Λύσσανδρος-Γεώργιος

Αντιπρόεδρος του ∆Σ- Εκτελεστικό µέλος

Αβραντίνης Ιωάννης

Γενικός Εντεταλµένος Σύµβουλος (CEO)-Εκτελεστικό µέλος

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Μη Εκτελεστικό µέλος

∆ηµόπουλος Γεώργιος

Μη Εκτελεστικό µέλος

Κουντσούρος Μιχαήλ

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος

Αθηναίος Απόστολος

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος

Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

VIII. Αποφάσεις Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.07.2010

H Γενική Συνέλευση της εταιρείας κατά την συνεδρίαση της την 27.7.2010, αποφάσισε:
α) Την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό € 21.147,60 € µε την ακύρωση 70.492 ιδίων
κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία, λόγω εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου
16 παρ. 6 του Κ.Ν 2190/1920.
β) Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν 8.515.318,80€ µε την κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους του
αποθεµατικού από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση 28.384.396 νέων κοινών ονοµαστικών
µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία.

Σελίδα 6 από 84

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)
γ) Την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των 46.834.253,10 € µε τον συµψηφισµό
και τη διαγραφή ζηµιών προηγουµένων χρήσεων και την ανάλογη σύµπτυξη και µείωση του όλου αριθµού των
µετοχών της εταιρείας.
δ) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µέχρι το ποσόν των 97.926.180,00€ µε νέες εισφορές και την έκδοση
326.420.600 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30€ η κάθε µία.
Η τιµή διάθεσης ορίσθηκε σε 0,30€ ανά µετοχή. Αποφασίστηκε ότι η τιµή διάθεσης µπορεί να είναι ανώτερη της
Χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο απόκτησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων. Αν
καλυφθεί στο σύνολό της η προτεινόµενη αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε ποσό €
102.183.840 και θα διαιρείται σε 340.612.800 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία.
Ως προς τη διάθεση των νέων µετοχών, αποφασίστηκαν τα εξής:
α) ∆ικαίωµα προτίµησης στην Αύξηση του Κεφαλαίου θα έχουν κυρίως:
(i) όλοι οι κάτοχοι υφιστάµενων κοινών µετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι κατ΄ άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισµού
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά
τη δεύτερη εργάσιµη (record date) που έπεται της ηµεροµηνίας αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, όπως
αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το ∆.Σ. της Εταιρείας, εφόσον διατηρούν τα εν λόγω δικαιώµατα κατά το
χρόνο ενάσκησής τους και
(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης επί των Νέων Μετοχών κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής τους
στο Χ.Α.
β) Για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν 2190/1920) και
το Καταστατικό, ορίστηκε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών.
γ) Η προθεσµία για την καταβολή του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ορίζεται σε τέσσερις (4)
µήνες δυνάµενη να παραταθεί κατά ένα (1) ακόµη µήνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
δ) ∆εν θα εκδοθούν κλάσµατα µετοχών και οι νέες µετοχές που θα προκύψουν από την αποφασισθείσα αύξηση θα
δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης 2010.
ε) Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί από το ∆.Σ. της
Εταιρείας. Το δικαίωµα προτίµησης θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώµατος
προτίµησης. Η σχετική ανακοίνωση πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ηµερήσιο Τύπο και θα δηµοσιευθεί στο
Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Τα δικαιώµατα προτίµησης θα
διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. κατά τις ηµεροµηνίες που θα ανακοινωθούν στον Τύπο και θα δηµοσιευθούν στο
Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.
IX. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών
Μετόχων
Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Β’ Επαναληπτική Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27 Ιουλίου 2010, µε καταβολή µετρητών και άσκηση του δικαιώµατος
προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, ποσού 97.926.180,00 ευρώ µε την έκδοση και διάθεση 326.420.600
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία και τιµή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά
µετοχή, σε αναλογία 23 νέες µετοχές για κάθε 1 παλιά µετοχή καλύφθηκε πλήρως. Ειδικότερα οι παλαιοί µέτοχοι
άσκησαν το δικαίωµα προτίµησης από τις 09/12/2010 έως και τις 23/12/2010 µε την καταβολή συνολικού ποσού
5.763.673,50 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 19.212.245 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ήτοι ποσοστό κάλυψης
5,89%.
Με την από 23/12/2010 απόφαση του ∆.Σ της Εταιρείας διατέθηκαν µε βάσει τις προεγγραφές 307.208.355
µετοχές, µε καταβολή ποσού € 92.162.506,50, στους παρακάτω επενδυτές:
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ALTANA NAVIGATION LIMITED, 125.308.666 µετοχές, Ευρώ 37.592.599,80
ERCOLANA HOLDINGS LIMITED, 82.695.083 µετοχές, Ευρώ 24.808.524,90
ISFI SQUARE FUND LIMITED, 99.204.606 µετοχές, Ευρώ 29.761.381,80

Η διάθεση των εν λόγω µετοχών έγινε σε παλαιούς µετόχους που άσκησαν το ∆ικαίωµα Προεγγραφής αναλογικά
βάσει των σχετικών δικαιωµάτων προτίµησης που είχε και άσκησε ο κάθε παλαιός µέτοχος και σύµφωνα µε τις
δηλώσεις του ως προς το όριο για τον αριθµό των Αδιάθετων Μετοχών που επιθυµούσε να αποκτήσει. Το τελικό
ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό αντληθέν ποσό σε
97.926.180,00 ευρώ. Οι νέες µετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση αποδόθηκαν στους δικαιούχους
σε άυλη µορφή µε πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασµό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους
δικαιούχους.
Το Χ.Α. στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των 326.420.600 νέων κοινών
ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας. Η διαπραγµάτευση των νέων µετοχών ξεκίνησε την 10 Ιανουαρίου 2011.

X . Προσαρµογή στη εύλογη αξία των πλοίων του Οµίλου

Οι εύλογες αξίες των πλοίων καθώς και οι εκτιµώµενες υπολειµµατικές αξίες αυτών κατά το τέλος της ωφέλιµης
ζωής τους αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητο οίκο εκτιµήσεων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010.

XΙ. Άλλα γεγονότα της χρήσης

Κατά την διάρκεια του Α’ εξαµήνου 2010 το πλοίο ‘ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ’ της θυγατρικής εταιρείας ‘ΣΙ
ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’ πωλήθηκε έναντι ποσού € 373.299,14 σε αλλοδαπή εταιρεία.

XII. Αποαναγνώριση της θυγατρικής εταιρείας NEL EGYPT SAE
Στην τρέχουσα χρήση δεν ενοποιήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις η πρώην θυγατρική εταιρεία του Οµίλου
‘Nel Egypt SAE’ (ποσοστό συµµετοχής 34%), λόγω του ότι από την 1.10.2010 η µητρική εταιρεία ‘Ναυτιλιακή
Εταιρεία Λέσβου Α.Ε’ δεν είχε τον έλεγχο της διοίκησης. Η µη ενοποίηση της ‘NEL EGYPT SAE’, δεν
επηρεάζει ουσιωδώς τα αποτελέσµατα και την δραστηριότητα του Οµίλου. Tα αποτελέσµατα της µητρικής
εταιρείας επιβαρύνθηκαν στη χρήση 2010, από την αποαναγνώριση της εν λόγω θυγατρικής, µε ποσό € 21.250,00
ενώ του Οµίλου ωφελήθηκαν µε ποσό € 73.400,56. Σηµειώνουµε ότι η εν λόγω θυγατρική, µετά από απόφαση
του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης.
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
I)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Το νοµοθετικό
πλαίσιο της Ελληνικής ακτοπλοΐας χρήζει προσαρµογής στο ευρωπαϊκό δίκαιο προκειµένου οι εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά να αποκτήσουν τουλάχιστον ίση ανταγωνιστικότητα µε τις αντίστοιχες
τις Ευρώπης. Η απελευθέρωση της αγοράς και η προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου στο αντίστοιχο
Ευρωπαϊκό θα µείωνε σηµαντικά το κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων αλλά τούτο δεν αναµένεται να γίνει
σύντοµα σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης της εταιρείας.
Στο λειτουργικό πλαίσιο που δραστηριοποιείται η εταιρεία, η διοίκηση της ,δηµιουργεί και αναπτύσσει ευέλικτες
στρατηγικές για την βελτίωση: α) του µικτού περιθωρίου εκµετάλλευσης (ΕΒITDA ) και β)

της

χρηµατοοικονοµικής της θέσης µε στόχο τη µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους.
Συγκεκριµένα οι κύριοι άξονες αυτών των στρατηγικών είναι οι παρακάτω :
 Η σηµαντικότερη πηγή εσόδων της εταιρείας προέρχεται από τις επιδοτήσεις αγόνων γραµµών. Τούτο αποτελεί
συγκριτικό πλεονέκτηµα της εταιρείας καθώς η οικονοµία µας είναι σε ύφεση και αναµένεται συρρίκνωση της
κατανάλωσης. Αναγκαιότητα για την εταιρεία αποτελεί η ανανέωση του στόλου της ή η προσθήκη νέων
πλοίων στο στόλο της προκειµένου να διατηρήσει τη θέση της στο κλάδο, να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της,
να µειώσει το µέσο κόστος εκµετάλλευσης του στόλου της καθώς και το κόστος των εξόδων διοίκησης και
διάθεσης ως ποσοστό αυτών επί των πωλήσεων. Η εταιρεία έχει προχωρήσει κατά ένα µέρος στην υλοποίηση
της αναδιοργάνωσης του στόλου της.
 Η εταιρεία ερευνά την παγκόσµια αγορά προκειµένου να βρει τον προσοδοφότερο τρόπο εκµετάλλευσης των
ταχυπλόων πλοίων της είτε εκµεταλλευόµενη η ίδια τα πλοία αυτά σε νέες γραµµές στο εξωτερικό, είτε
παραχωρώντας σε τρίτους την εκµετάλλευση τους (όπως το πλοίο ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι σε ναυτιλιακή
εταιρεία του εξωτερικού για την περίοδο 08/04/2010-15/10/2010) το οποίο κρίνεται και προσφορότερο. Η
εκµετάλλευση των πλοίων αυτών στην εγχώρια αγορά κρίνεται ασύµφορη, κυρίως λόγω του ασφυκτικού
νοµοθετικού πλαισίου καθώς και του περιορισµένου χρόνου εκµετάλλευσης και έχει επιβαρύνει σηµαντικά τα
αποτελέσµατα εκµετάλλευσης του Οµίλου στο παρελθόν.
 Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες προκειµένου να υπάρξει
σηµαντική βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της εταιρείας και του αντίστοιχου χρηµατοοικονοµικού
κόστους.
 Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης των εσωτερικών δοµών της προκειµένου
να καταστούν ποιο ευέλικτες και να µειωθεί το λειτουργικό κόστος.
Τα αποτελέσµατα των παραπάνω προσπαθειών αναµένεται να ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσµατα
του Οµίλου από το δεύτερο τρίµηνο του 2011.

II) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς και άλλους κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των απρόβλεπτων
διακυµάνσεων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης
του κινδύνου του Οµίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι
αυτοί στην χρηµατοοικονοµική του απόδοση. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. Αυτό περιλαµβάνει, σε συνεργασία µε τις
διάφορες εταιρίες του Οµίλου, την αναγνώριση, αποτίµηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθµιση των
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται
κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασµούς εισπρακτέους, πληρωτέους και δάνεια.
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α) Κίνδυνος αγοράς

i) Κίνδυνος τιµών
Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων διότι την 31.12.2010 δεν είχε στην κατοχή του µεγάλο
αριθµό από χρεόγραφα εισιηγµένων σε χρηµατιστηριακή αγορά. Ο όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των
υπηρεσιών που παρέχει. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης των
υπηρεσιών που διαθέτει. Σηµειώνουµε επίσης ότι η µεταβολή των τιµών των καυσίµων επηρεάζει σηµαντικά το
λειτουργικό κόστος των πλοίων λόγω του εξαιρετικά υψηλού ποσοστού συµµετοχής τους κατά µέσο όρο στο
συνολικό κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων του Οµίλου.

ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές
ταµειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου
του Οµίλου αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων στα δάνεια µε
µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον όµιλο (κυρίως την µητρική εταιρεία) σε κίνδυνο ταµειακών ροών. Ο όµιλος
κατά την 31.12.2010 είχε δανεισµό συνολικού ποσού € 114.678.734,87 και είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της
αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό του. Το σύνολο των µακροπροθέσµων υποχρεώσεων
της Εταιρείας προς τις δανείστριες τράπεζες έχουν συµφωνηθεί να εκτοκίζονται µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Τα
επιτόκια αυτά αποτελούν το άθροισµα του διατραπεζικού επιτοκίου Euribor, το οποίο µεταβάλλεται καθηµερινώς,
πλέον ενός πιστωτικού περιθωρίου (margin). Οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή του επιτοκίου Euribor επηρεάζει
την ετήσια χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση της Εταιρείας σε σηµαντικό βαθµό. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία δεν
χρησιµοποιεί ειδικά συµβόλαια κάλυψης του κινδύνου από τη µεταβολή των επιτοκίων (hedging).

iιi) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τους προµηθευτές της, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι σε Ευρώ,
οπότε δεν υφίσταται ουσιώδης κίνδυνος λόγω συναλλαγµατικών διαφορών. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της
Εταιρείας προς τις δανείστριες Τράπεζες είναι όλες σε Ευρώ κατά την 31.12.2010 εποµένως δεν υπάρχει
συναλλαγµατικός κίνδυνος .

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταµειακά διαθέσιµα
και ταµειακά ισοδύναµα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις για τους σηµαντικούς
πελάτες, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι οι πράκτορες που µεσολαβούν για την έκδοση εισιτηρίων. Ο κίνδυνος
αυτός δεν θεωρείται σηµαντικός καθώς ο Όµιλος έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριµένους όρους πιστωτικής
πολιτικής για όλους του πελάτες-πράκτορες. Ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις για µεγαλύτερη εξασφάλιση λαµβάνει
εγγυητικές επιστολές τραπεζών.
Το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαµβάνοντας υπ’
όψη την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες συναλλαγές και άλλες παραµέτρους. Τα πιστωτικά όρια
πελατών καθορίζονται σύµφωνα πάντα µε όρια που έχει καθορίσει η ∆ιοίκηση. Η χρήση πιστωτικών ορίων
παρακολουθείται σε τακτά διαστήµατα. Οι πωλήσεις σε πελάτες λιανικής εξοφλούνται µε µετρητά. Η µέγιστη
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµέρα του Ισολογισµού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας εισπρακτέων ως
αναφέρεται παραπάνω.
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γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την
διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Η ρευστότητα του Οµίλου
παρακολουθείται από την ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις
λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων:
31.12.2010-ΟΜΙΛΟΣ
∆ανεισµός

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

7.819.838,82

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31.12.2009-ΟΜΙΛΟΣ

3.995.211,54

16.264.870,92
Έως 1 έτος

Πάνω από 5 έτη
102.863.684,51

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

∆ανεισµός

34.289.592,42

68.734.423,97

52.900.346,67

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

13.009.106,97

-

-

31.12.2010-ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ανεισµός
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31.12.2009-ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

7.790.036,96

3.995.211,54

69.376.972,78

13.582.241,37

-

-

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

∆ανεισµός

24.429.136,13

49.235.293,65

42.284.925,10

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

11.007.439,38

-

-

δ) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι στόχοι του οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας του στο µέλλον µε σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και να διατηρήσει
ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. Το κεφάλαιο επισκοπείται
µε βάση τον συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε τα συνολικά
απασχολούµενα

κεφάλαια. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται

βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Τα
συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό συν το
καθαρό χρέος.
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2009

Σύνολο δανεισµού

114.678.734,87

155.924.363,06

81.162.221,28

115.949.354,88

Μείον: ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

(27.463.501,26)

(8.365.220,17)

(25.831.674,50)

(7.025.956,53)

87.215.233,61

147.559.142,89

55.330.546,78

108.923.398,35

Καθαρός δανεισµός
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
της µητρικής
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια
Συντελεστής µόχλευσης

73.119.538,17

19.926.155,82

93.179.561,26

33.346.288,87

160.334.771,78

167.485.298,71

148.510.108,04

142.269.687,22

54,40%

88,10%

37,26%

76,56%

ε) Επιχειρηµατικοί Κίνδυνοι
•

Κίνδυνος ναυτικού ατυχήµατος

Πιθανό ναυτικό ατύχηµα σε πλοίο της εταιρείας ή και της θυγατρικής της, είτε µε είτε χωρίς ευθύνη της εταιρείας,
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία της Εταιρείας, τα αποτελέσµατα την φήµη και την πελατεία της.
Για την µείωση των αρνητικών συνεπειών, η εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση και την επάνδρωση των
πλοίων της µε ικανά και αποτελεσµατικά πληρώµατα και έχει επαρκείς ασφαλιστικές καλύψεις. Επίσης έχει
δηµιουργήσει ειδική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών.
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•

Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες των ακτοπλοϊκών εταιρειών χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα, γεγονός που έχει
επίπτωση στα έσοδα και στα αποτελέσµατα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα, η
διακίνηση επιβατών και Ι.Χ. επιβατηγών οχηµάτων είναι ιδιαίτερα αυξηµένη κατά τους θερινούς µήνες, λόγω της
τουριστικής κίνησης, και κατά τις εορταστικές περιόδους, ενώ η διακίνηση φορτηγών παρουσιάζει σχετικά µικρή
διακύµανση σε όλη τη διάρκεια του έτους, µε αποτέλεσµα οι περισσότερες πωλήσεις της Εταιρείας να
πραγµατοποιούνται κατά το τρίτο τρίµηνο κάθε χρήσης. Η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της µε την
ανάληψη άγονων, επιδοτούµενων γραµµών µε σκοπό να περιορίσει τις συνέπειες της εποχικότητας του κλάδου.

•

Πιθανή αποδροµολόγηση λόγω βλάβης σε πλοίο της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, καθώς και η ικανότητα της να ανταποκρίνεται στις
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εξαρτώνται άµεσα από την εύρυθµη λειτουργία των πλοίων της και την
ικανοποιητική εκτέλεση των προγραµµατισµένων δροµολογίων. Πιθανή αδυναµία εκτέλεσης δροµολογίων
εξαιτίας βλάβης σε πλοίο της Εταιρείας, ειδικά σε περίοδο αιχµής, θα είχε ως αποτέλεσµα αφενός την άµεση
απώλεια εσόδων τόσο σε όφελος ανταγωνιστικών ακτοπλοϊκών εταιριών όσο και σε επίπεδο επιλεγόµενου
µεταφορικού µέσου από πλευράς επιβατών σε όφελος των αεροπορικών εταιριών και αφετέρου τρώση στη φήµη
και πελατεία της Εταιρείας. Όλα τα παραπάνω µπορούν να έχουν δυσµενή επίδραση στις δραστηριότητες της
Εταιρείας, την χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατα της. Για την µείωση των αρνητικών συνεπειών
η εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση των πλοίων και την επάνδρωση τους µε ικανά και αποτελεσµατικά
πληρώµατα. Ωστόσο η εταιρεία διαθέτει επαρκή αριθµό πλοίων και έχει την δυνατότητα αντικατάστασης σε
περίπτωση αποδροµολόγησης λόγω βλάβης.
•

Εναρµόνιση µε ενδεχόµενες νέες τεχνικές προδιαγραφές ή και αλλαγές στο όριο ηλικίας των πλοίων

Η προσαρµογή των υφιστάµενων πλοίων σε νέες τεχνικές προδιαγραφές που ενδέχεται να θεσπιστούν σε
Ευρωπαϊκό ή Εθνικό επίπεδο µπορεί να απαιτήσουν σηµαντικές επενδύσεις ή και να καταστήσουν αδύνατη την
εκτέλεση δροµολογίων. Επίσης αλλαγή του θεσµικού πλαισίου για την ηλικία των πλοίων ενδέχεται να
προκαλέσει αποδροµολόγηση πλοίων από τα δροµολόγια εσωτερικού. Τα ως άνω ενδεχόµενα µπορεί να έχουν
επιπτώσεις στην οµαλή εκτέλεση των υφιστάµενων δροµολογίων µε επιπτώσεις στην επιχειρηµατική
δραστηριότητα του Οµίλου.

Η εταιρεία φροντίζει ώστε τα πλοία κατά τις περιόδους συντήρησης να

αναβαθµίζονται σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις ασφάλειας και την παρακολούθηση της ναυτικής τεχνολογίας
όπου απαιτείται.
•

Συντήρηση πλοίων

Η διενέργεια δροµολογίων εξαρτάται από την επιχειρησιακή ετοιµότητα και την σωστή συντήρηση των πλοίων.
Σε περίπτωση µη έγκαιρης υλοποίησης των προγραµµατισµένων συντηρήσεων και των ελέγχων των πλοίων του
στόλου ενδέχεται να µην λάβουν έγκαιρα τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας µε αποτέλεσµα να υπάρξουν
δυσµενείς επιπτώσεις τις δραστηριότητες της Εταιρείας, γεγονός που δύναται να επηρεάσει δυσµενώς τις
δραστηριότητες της Εταιρείας, την χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατα της. Για την µείωση των
αρνητικών συνεπειών η εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση και την επάνδρωση των πλοίων µε ικανά και
αποτελεσµατικά πληρώµατα
•

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως σεισµός, τροµοκρατία, πληµµύρες, κλπ., η Εταιρεία ενδέχεται να επηρεαστεί
αρνητικά, όπως θα επηρεαστεί και οποιαδήποτε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η εταιρεία έχει
δηµιουργήσει ειδική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, η οποία έχει αποδείξει την αξία της και έχει
προστατεύσει αποτελεσµατικά την φήµη της, σε γεγονότα όπως το ναυτικό ατύχηµα του πλοίου ΘΕΟΦΙΛΟΣ.
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∆. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές του οµίλου µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24
εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών
στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης
Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά στελέχη και
µέλη της ∆ιοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα ∆ιευθυντικά στελέχη
και µέλη της ∆ιοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2009

7.500.000,00

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
1.186.250,00
27.572.276,47
7.500.000,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2009

1.735.741,28

1.035.356,09

1.544.518,78

1.035.356,09

-

-

-

-

-

-

-

-

284.000,00
10.864.059,14
807.083,55

Το ποσό των εσόδων € 1.186.250,00 αφορά αµοιβή της µητρικής εταιρείας από την θυγατρική εταιρεία ‘ΣΙ ΛΙΝΚ
ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’ η οποία έχει αναλάβει βάσει δήλωσης εφοπλισµού την οικονοµική εκµετάλλευση του πλοίου
‘ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ’
Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων της εταιρείας € 27.572.276,47 αφορά απαίτηση από την συµµετοχή στην
‘ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ’ ποσού € 7.708.541,91 , απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία ‘WAVES
SHIPPING S.A’ ποσού € 2.481.987,01 , απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία ‘SILVER FIN SHIPPING LTD.’
ποσού € 1.820.101,06 ,απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία ‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’, ποσού € 15.278.122,06 και
απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία ‘RAINBOW MARITIME LTD’ ποσού € 283.523,53 .
Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων του οµίλου € 7.500.000,00 του Οµίλου αφορά υποχρέωση, η οποία
δηµιουργήθηκε την 31.12.2010 στην εταιρεία ‘ALTANA NAVIGATION LTD’ βασικό µέτοχο συµφερόντων της
κας Ευαγγελίας Μαρτίνου

συζύγου του κ Ιωάννη Αβραντίνη Γενικού Εντεταλµένου Συµβούλου (CEO) της

εταιρείας. Σηµειώνεται ότι το ποσό επεστράφη την 03/01/2011.

Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου Θυγατρικής εταιρείας
Εντός της χρήσης 2011 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2008 και 2009 της θυγατρικής
εταιρείας (100%) ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ. Από τον έλεγχο των χρήσεων αυτών δεν προέκυψαν φορολογικές
διαφορές.

2. Σύσταση Κοινοπραξίας
Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε συνέστησε, σε σύµπραξη µε την Τουρκική Rhea Girisim Sermayesi Yatirim
Ortakligi A.S., την κοινοπραξία επενδύσεων (joint investment consortium) IDO MARMARA EGE. Σκοπός της
συνεργασίας είναι η από κοινού συµµετοχή στον διαγωνισµό που προκήρυξε ο Μητροπολιτικός ∆ήµος
Κωνσταντινουπόλεως στις 7 Ιανουαρίου 2011 και αφορά στην ιδιωτικοποίηση του 100% των µετοχών της εταιρίας
IDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S.
Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε. (εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε το σύµβολο NEL) και η τουρκική
Rhea Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S (εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο της Κωνσταντινούπολης µε το
σύµβολο RHEAG), κατέληξαν σε αποκλειστική συµφωνία για τις από κοινού ενέργειες που απαιτούνται για τη
διαδικασία ιδιωτικοποίησης της IDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S.
Οι δύο εταιρίες ένωσαν τις δυνάµεις τους στην Κοινοπραξία IDO MARMARA EGE και βρίσκονται σε διαρκείς
συζητήσεις µε δυνητικούς οικονοµικούς επενδυτές.
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Η Rhea Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S κατέχει το 99% της εταιρίας RML Logistics and Maritime, η
οποία δηµιουργήθηκε για να προσφέρει διοικητικές υπηρεσίες (logistics) καθώς και υπηρεσίες στις διεθνείς
θαλάσσιες µεταφορές.
Η IDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S. , δραστηριοποιείται στον τοµέα της θαλάσσιας µεταφοράς
επιβατών και οχηµάτων εξυπηρετώντας την Κωνσταντινούπολη και άλλες παράλιες πόλεις στην Θάλασσα του
Μαρµαρά.

3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάλεσε την 16.02.2011 τους
Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Μαρτίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 στο
πλοίο της Εταιρείας που θα είναι ελλιµενισµένο στο λιµάνι της Μυτιλήνης στο Νοµό Λέσβου ή άλλως στα
γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 5, Μυτιλήνη, Λέσβος). Σε περίπτωση µη επιτεύξεως
απαρτίας θα διενεργηθεί Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 24.03.2011 και ώρα
10.00, και σε περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο
την 07.04.2011. και ώρα 10.00
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ
Θέµα 1ο : Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της περί του Σκοπού της Εταιρείας, ώστε να
περιληφθούν και οι εξής δραστηριότητες:
Η ίδρυση, εκµετάλλευση και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, ηλιακή ακτινοβολία, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερµία, υβριδική και γενικώς κάθε πηγή ενέργειας
και η διενέργεια κάθε είδους επιχειρήσεως σχετικά µε την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, όπως
ενδεικτικά η ανακύκλωση, η διαχείριση απορριµάτων και αποβλήτων, η εξοικονόµηση ενέργειας.
· Η ίδρυση, εκµετάλλευση και λειτουργία λιµενικών εγκαταστάσεων, τερµατικών σταθµών, εµπορευµατικών
σταθµών, αποθηκευτικών χώρων και επιχειρήσεων διακίνησης και αποθήκευσης εµπορευµάτων, εκθεσιακών
χώρων
· Η διενέργεια κάθε είδους µεταφορικής εργασίας µε κάθε µέσο καθώς και η κάθε είδους διαµεσολάβηση σε
µεταφορικές εργασίες.
· Η άσκηση κάθε είδους τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η κατασκευή, απόκτηση, µίσθωση και
εκµετάλλευση

ξενοδοχειακών,

τουριστικών

µονάδων,

συνεδριακών

και

εκθεσιακών

χώρων.

· Η µε οποιοδήποτε ποσοστό συµµετοχή, σε ελληνικές ( Ανώνυµες, Ε.Π.Ε. κτλ) ή σε αλλοδαπές εταιρείες, µε
εµπορική ή βιοµηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Θέµα 2ο: Αρχαιρεσίες για την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Θα εκλεγούν 7 (επτά) νέα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Καταστατικού.
Θέµα 3ο: Ενηµέρωση και έγκριση αναφορικά µε συµβάσεις γυµνής ναύλωσης και συµβάσεις χρονοναύλωσης που
έχει συνάψει η Εταιρεία µε τρίτους.
Θέµα 4ο: Έγκριση της από 16.02.2011 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για αλλαγή στη χρήση των
κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά που αποφασίστηκε
κατά την από 27.7.2010 Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας.
Θέµα 5ο: Ενηµέρωση και έγκριση συµφωνίας της Εταιρείας που αφορά την σύσταση σε σύµπραξη µε την
τουρκική εταιρεία Rhea Girişim Sermayesi Yatirim Ortaklığı A.Ş, κοινοπραξίας επενδύσεων µε σκοπό την
συµµετοχή σε διαγωνισµό για την διαδικασία ιδιωτικοποίησης της εταιρείας IDO Istanbul Deniz Otobüsleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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Θέµα 6ο: Ορισµός των µελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν. 3693/2008.
Θα ορισθούν τρία (3) µέλη της Επιτροπής εκ των οποίων δύο (2) µη εκτελεστικά και ένα (1) ανεξάρτητο µη
εκτελεστικό µέλος διαθέτον τα υπό του Νόµου απαιτούµενα προσόντα.
Θέµα 7ο: Λοιπά θέµατα κι ανακοινώσεις. Λόγω µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του Νόµου απαρτίας η Γενική
Συνέλευση αναβλήθηκε και Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο τόπο την
24.03.2011 και ώρα 10.00 και σε περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική
Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 07.04.2011. και ώρα 10.
4 .Αλλαγή Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Η εταιρεία “ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ” σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3016/2002, τον όρο
4.1.3.9 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. 3/347/2005 απόφασης του
∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την από 16.2.2011 συνεδρίασή
του, αποφάσισε οµόφωνα την αλλαγή στη χρήση /διάθεση µέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε κατά την από 27.7.2010 Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Εταιρείας.
Συγκεκριµένα, για τους σκοπούς περαιτέρω ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας όσον αφορά την
τρέχουσα δραστηριότητα αυτής, από το ποσό που είχε προβλεφθεί ότι θα χρησιµοποιηθεί για τη γενικότερη
ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, διατίθεται συνολικά το ποσό των 24.235.004 ευρώ για το κεφάλαιο κίνησης της
τρέχουσας δραστηριότητας των εταιρειών του Οµίλου, αντί του αρχικώς ορισθέντος ποσού των 14.680.000
ΕΥΡΩ που αναφέρεται στο Ενηµερωτικό δελτίο, στην ενότητα 4.5 παράγραφος (α.1). Έτσι, µειώνεται σε
13.364.996 ΕΥΡΩ από 22.920.000 ΕΥΡΩ, ήτοι κατά 9.555.004 ΕΥΡΩ, το ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων
που θα χρησιµοποιηθεί για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της που αφορά την ανάπτυξη των εργασιών της.
Οι λόγοι που επέβαλαν την αλλαγή αυτή είναι:
(α) καθυστέρηση στην είσπραξη των απαιτήσεων από την εκτέλεση δροµολογίων βάσει των συµβάσεων ανάθεσης
δηµόσιας υπηρεσίας που έχουν ανατεθεί στις εταιρείες του Οµίλου.
(β) η αύξηση της τιµής των καυσίµων που απαιτεί µεγαλύτερη δαπάνη.
(γ) η αλλαγή πιστωτικής πολιτικής των εταιρειών πετρελαιοδότησης.

Η ανωτέρω αλλαγή δεν επιφέρει µείωση στο ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων που είχε προβλεφθεί ότι θα
χρησιµοποιηθεί για τη µείωση του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας, ενώ µεταβάλλει το επενδυτικό σχέδιο της
Εταιρείας, µόνον ως όσον αφορά το κεφάλαιο που θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες των γραµµών «Ιταλία –
Χώρες Αδριατικής» και «Τουρκία – Ελλάδα».
5. Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας
Η ‘Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ’ ίδρυσε την 04.01.2011 την ναυτιλιακή εταιρεία ‘PANTHEON MARINE
LTD’, που είναι εγκατεστηµένη στα νησιά MARSHALL.

Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας

ανέρχεται σε 100% .
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Πρόσθετες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της
Απόφασης 7/448/11.10.2007 της ΕΚ – Επεξηγηµατική Έκθεση
1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε € 102.183.840,00

διαιρούµενο σε 340.612.800 κοινές

ονοµαστικές µετοχές, µε ονοµαστική αξία Ευρώ 0,30 η κάθε µία. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών και έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο.
Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου.
Κατά την τρέχουσα χρήση ούτε η µητρική εταιρεία ούτε οι θυγατρικές της προέβησαν σε αγορά µετοχών της
µητρικής εταιρείας.
Η µητρική εταιρεία κατά την 31.12.2010 δεν κατέχει ίδιες µετοχές. Επίσης καµιά θυγατρική εταιρεία δεν κατέχει
µετοχές της µητρικής εταιρείας.
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού
της περιορισµοί.
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007
Την 31/12/2010 κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας οι
παρακάτω :
-‘Altana Navigation Ltd’, µε ποσοστό 37,11% (συµφερόντων Ευαγγελίας Μαρτίνου συζύγου Ιωάννη Αβραντίνη)
-‘I.S.F.I-Square Fund’ µε ποσοστό 29,36 % (συµφερόντων Αναστασίου Σ. Οικονόµου)
-‘Ercolana Holdings Ltd’ µε ποσοστό 24,47 % (συµφερόντων Γεωργίου Χ Ζέρδιλα)
-‘Antelope Shipping Inc’ µε ποσοστό 5,73% (συµφερόντων Μιλτιάδη – Μιχαήλ Βάγγερ)
4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υφίσταται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
∆εν υφίστανται περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου
6. Συµφωνίες µεταξύ µετόχων της Εταιρίας, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών
ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου
∆υνάµει γνωστοποίησης οι εταιρείες ‘Altana Navigation Ltd’, συµφερόντων Ευαγγελίας Μαρτίνου συζύγου
Ιωάννη Αβραντίνη, ‘I.S.F.I-Square Fund’ συµφερόντων Αναστασίου Σ Οικονόµου, ‘Ercolana Holdings Ltd’
συµφερόντων Γεωργίου Χ Ζέρδιλα και Antelope Shipping Inc συµφερόντων Μιλτιάδη – Μιχαήλ Βάγγερ, βάσει
του από 26.11.2010 ιδιωτικού συµφωνητικού που κατήρτησαν

συµφώνησαν να ασκούν συντονισµένα τα

δικαιώµατα ψήφου που κατέχουν στην εταιρεία ως προς την εκλογή του ∆Σ, ώστε η πλειοψηφία του να επιλέγεται
από την Altana Navigation Ltd και ο Ιωάννης Αβραντίνης να ασκεί καθήκοντα ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και να
προωθούν από κοινού και συντονισµένα τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της ΝΕΛ σύµφωνα µε τις αποφάσεις
του ∆Σ και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. Κατέχουν δε συνολικώς 329.280.434 µετοχές της εταιρείας και
αντίστοιχα δικαιώµατα ψήφου, λόγω συντονισµένης άσκησης αυτών και το ποσοστό συµµετοχής τους στα
δικαιώµατα ψήφου ανέρχεται σε 96,67%. Σχετικώς µε τα ανωτέρω η εταιρεία εξέδωσε την από 01-12-2010
ανακοίνωσή της.
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Πέραν των ανωτέρω δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της εταιρείας τυχόν συµφωνίες µεταξύ µετόχων , οι οποίες
συνεπάγονται περιορισµούς στην µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου.
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20
Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, τα οποία
εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε µυστική ψηφοφορία και κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των
ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
Σε περίπτωση που κατά την πρώτη ψηφοφορία όλα τα µέλη δεν συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία, η
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται για την πλήρωση των αποµενουσών κενών θέσεων, υποψήφιοι δε για την εκλογή
δύναται να είναι µόνο αυτοί που πλειοψηφούν σχετικά και µέχρι του διπλάσιου αριθµού των προς πλήρωση
θέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τετραετής (4ετής) αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει
µετά από τέσσερα (4) χρόνια, µπορεί δε να παραταθεί µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά την λήξη
της θητείας, η οποία δεν µπορεί όµως να περάσει την πενταετία (5ετία).
Οι Σύµβουλοι που εξέρχονται είναι επανεκλέξιµοι.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας χωρίζονται σε εκτελεστικά µέλη, µη εκτελεστικά µέλη και
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3016/ 2002 και Ν. 3092/ 2002 περί Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης ή ποιασδήποτε αναθεώρησης αυτών.
Εάν για οποιαδήποτε λόγο, µείνει κενή θέση συµβούλου και ο αριθµός των συµβούλων που αποµένουν παραµείνει
εντός των ορίων που προβλέπονται από καταστατικό, µπορεί οι σύµβουλοι που αποµένουν, να εκλέξουν
προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συµβούλου που αναπληρώνεται. Εάν όµως ο αριθµός
των συµβούλων που αποµένουν είναι εκτός των ορίων που προβλέπονται από το καταστατικό, υποχρεούνται οι
σύµβούλοι που αποµένουν, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συµβούλου
που αναπληρώνεται. Σε κάθε περίπτωση η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αµέσως επόµενη Τακτική
ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συµβούλου που εκλέχθηκε µε αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόµη και αν η εκλογή του
δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
Η αδικαιολόγητη αποχή συµβούλου από τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών ισοδυναµεί µε παραίτηση η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση του ∆.Σ.
∆εν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση µε τις προβλέψεις του Κ.Ν. 2190/1920 ειδικά σε ότι αφορά στις αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης και τις τροποποιήσεις του καταστατικού.
8. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών
της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20
Σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, µε απόφαση του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του
συνόλου των µελών του, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων
µετοχών, µέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε η
εξουσία αυτή από την Γενική Συνέλευση.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 3α του Ν.2190/1920 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει την έκδοση
οµολογιακού δανείου, µε µετατρέψιµες οµολογίες, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του
ίδιου νόµου.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.
3156/2003, για την έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Η αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µεταβιβάζεται.
Σε ότι αφορά την αγορά ιδίων µετοχών δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το κ.ν. 2190/1920.

9. Σηµαντικές συµφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρεία οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν
σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα των
συµφωνιών αυτών.
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ ή το προσωπικό της εταιρείας
∆εν υπάρχουν συµφωνίες που η εταιρεία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το προσωπικό
της, οι οποίες προβλέπουν αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού
της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.

Σε περίπτωση καταγγελίας εργασίας

προσώπων που εργάζονται στην Εταιρεία σε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ισχύουν οι αποζηµιώσεις από το
Νόµο.
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∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τη χρήση 1/1-31/12/2010
Σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παρ.2, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει τα παρακάτω:
α) Αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπάγεται η εταιρεία ή τον οποίο έχει
αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρµόζει η εταιρεία, καθώς και τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιµο στο
κοινό το σχετικό κείµενο
Η Εταιρεία µε την από 23/03/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, έχει αποφασίσει αυτοβούλως να
εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που συντάχθηκε από τον αντίστοιχο του ΣΕΒ ‘Συνδέσµου
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών’ για τις Εισηγµένες Εταιρείες (έκδοση Ιανουαρίου 2011) και που προσαρµόστηκε
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και της επιχείρησης η οποία ανήκει στις εξαιρέσεις για εισηγµένες
εταιρείες µικρότερου µεγέθους.
Σκοπός του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. είναι να
προωθήσει την καλή διακυβέρνηση µε την πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχύσει τη µακροπρόθεσµη επιτυχία και
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιρειών.
Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης περιλαµβάνει δύο ειδών διατάξεις: ‘γενικές αρχές’, οι οποίες αποτελούν
γενικές κατευθυντήριες γραµµές που στοχεύουν στην παροχή ενός γενικού πλαισίου µέσα στο οποίο µπορούν να
εξεταστούν και να αντιµετωπιστούν τα περισσότερα θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και ‘ειδικές
πρακτικές’. Κάθε γενική αρχή ακολουθείται από µία ή περισσότερες ειδικές πρακτικές που αναπτύσσουν
περαιτέρω τις γενικές αρχές. Ο Κώδικας ακολουθεί την προσέγγιση συµµόρφωσης ή εξήγησης.
Οι γενικές αρχές του Κώδικά καλύπτουν τις κάτωθι ενότητες:
•

Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου

•

Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών

•

Επικοινωνία µε τους µετόχους

•

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων

Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης όπως τον εφαρµόζει η Εταιρεία είναι αναρτηµένος στον ιστότοπό της:
http://www.nel.gr
β) Αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων
του νόµου, καθώς και παραποµπή στον τόπο όπου τις έχει δηµοσιοποιήσει
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των
προβλέψεων του Νόµου:
•

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη. Τουλάχιστον το ένα τρίτο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου αποτελείται από ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη απαλλαγµένα από συγκρούσεις
συµφερόντων µε την εταιρεία και από στενούς δεσµούς µε τη ∆ιοίκηση, τους βασικούς µετόχους ή την
εταιρεία.
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•

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποστηρίζεται από ικανό και έµπειρο εταιρικό Γραµµατέα. Όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εταιρικού Γραµµατέα, ο ρόλος του οποίου είναι
να παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε
γνώµονα τη συµµόρφωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στους εσωτερικούς κανόνες, στους σχετικούς νόµους
και κανονισµούς.

•

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει συστήσει Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών που συνέρχεται τακτικά και
διασφαλίζει την ύπαρξη αποτελεσµατικής και διαφανούς διαδικασίας αφενός για την ανάδειξη υποψήφιων
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αφετέρου για τη διαµόρφωση της πολιτικής και των αρχών της
Εταιρείας που σχετίζονται µε τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
βασικών ανώτατων στελεχών.

•

Οι αρµοδιότητες του Προέδρου θεσπίζονται ρητά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σε διάκριση από εκείνες του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου και αποτυπώνονται εγγράφως στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.

•

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου, θεσπίζει κατάλληλες πολιτικές, όσον
αφορά τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας.

Επίσης, ορίζει τη διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την

παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, µέσω εκθέσεων που
λαµβάνει και εξετάζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη διάρκεια του έτους.
•

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διαθέσιµος για συναντήσεις µε µετόχους της Εταιρείας και
συζητά µαζί τους ζητήµατα που αφορούν στη διακυβέρνηση της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι
απόψεις των µετόχων γνωστοποιούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

•

Η Επιτροπή Ελέγχου εξασφαλίζει τη λειτουργία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα για την επαγγελµατική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου.

γ) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης
κινδύνων της εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Η Εταιρεία έχει καταρτίσει και εφαρµόζει διαδικασία για την έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων
(ενοποιηµένων και εταιρικών) και της Οικονοµικής Έκθεσης.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόζει η
Εταιρεία σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και της Οικονοµικής Έκθεσης είναι:
•

Επάρκεια σε γνώσεις, προσόντα και διαθεσιµότητα των εµπλεκόµενων στελεχών µε σαφώς διαχωρισµένους
και διακριτικούς ρόλους και περιοχές ευθύνης.

•

Ύπαρξη καταγεγραµµένων και επικαιροποιηµένων διαδικασιών σχετικών µε την έκδοση των οικονοµικών
αποτελεσµάτων.

•

Τακτική αναθεώρηση των λογιστικών αρχών και πολιτικών.

•

Ύπαρξη δικλείδων σχετικών µε την ασφάλεια των χρησιµοποιούµενων πληροφοριακών συστηµάτων.

•

Τακτική επικοινωνία των Ανεξάρτητων Ορκωτών ελεγκτών µε τη ∆ιοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου.

•

Πραγµατοποίηση τακτικών συναντήσεων επικύρωσης και καταγραφής των σηµαντικών εκτιµήσεων που
επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις.

•

Ύπαρξη µεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων και τεκµηρίωση της εφαρµογής της. Παρουσίαση των
αποτελεσµάτων διαχείρισης κινδύνων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

•

Ύπαρξη ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλες τις εταιρείες του Οµίλου και κεντρική διαχείρισή του.

•

Ετήσια αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων που ακολουθείται για την
έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
Ελέγχου.
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δ) Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ)
της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004,
σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δε συνέτρεξαν περιπτώσεις εξαγοράς ή δηµόσιας προσφοράς.
ε) Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της γενικής συνέλευσης των µετόχων και τις βασικές
εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωµάτων των µετόχων και του τρόπου άσκησής τους.
Η σύγκληση της Γενική Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του Ν.2190/ 1920 όπως ισχύει. Σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
της η Εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω πρακτικές:
•

Έγκαιρη και εµπρόθεσµη ενηµέρωση των µετόχων της Εταιρείας, µε τις προβλεπόµενες από το Νόµο
δηµοσιεύσεις στον τύπο σχετικά µε τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

•

Ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρείες της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, του τρόπου
αντιπροσώπευσης των µετόχων, των προθεσµιών και του τρόπου άσκησης των δικαιωµάτων των µετόχων,
καθώς και των αποτελεσµάτων των ψηφοφοριών για κάθε θέµα.

•

Έγκαιρη ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρείας Ενηµερωτικού Σηµειώµατος που αφορά τα θέµατα, τις
σχετικές προτάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, την απαιτούµενη απαρτία και το απαιτούµενο ποσοστό για
την έγκριση των προτάσεων. Το Ενηµερωτικό Σηµείωµα είναι επίσης, διαθέσιµο σε έγχαρτη µορφή στην
έδρα της Εταιρείας και διανέµεται στους µετόχους κατά την προσέλευσή τους στη Γενική Συνέλευση.

•

∆ιασφάλιση της δυνατότητας όλων των µετόχων να λάβουν µέρος στη διαδικασία των Γενικών Συνελεύσεων
είτε µε τη διατύπωση των απόψεών τους είτε µε την υποβολή ερωτήσεων.

Η Εταιρεία µε πρώτη εφαρµογή, µετά την έκδοση του Ν. 3884/2010, κατά τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης του 2011, αλλά και στην προηγηθείσα έκτακτη Γενική Συνέλευση λαµβάνει όλα τα µέτρα για
τη σύννοµη διεξαγωγή της και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των µετόχων.
Οι αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται στο απόσπασµα του Καταστατικού της Εταιρείας που είναι
αναρτηµένο στον ιστότοπό της: http://www.nel.gr
στ) Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τυχόν άλλων διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της εταιρείας
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µη εκτελεστικά ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του, έχουν εκλεγεί από την A’
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της που συνήλθε την 13/7/2010. Η θητεία των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, λήγει εντός του α' εξαµήνου του 2014. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. που εκλέχθηκε από την Ά Επαναληπτική
Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της 13.07.2010 συγκροτήθηκε σε σώµα µε την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Μιλτιάδης – Μιχαήλ Βάγγερ του Αντωνίου

Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος

Λύσσανδρος – Γεώργιος Τζιλόγλου – Τζιλίδης του
Ιωάννη

Γενικός Εντεταλµένος Σύµβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Αβραντίνης του ∆ιαµαντή

Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Ιωσήφ

Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος ∆ηµόπουλος του Κωνσταντίνου

Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Κουντσούρος του Χρήστου,

Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

Απόστολος Αθηναίος του Ιωάννη
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Η σύνθεση του ∆.Σ ως εκείνη την στιγµή ήταν η παρακάτω:
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Μιλτιάδης – Μιχαήλ Βάγγερ του Αντωνίου

Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος

Λύσσανδρος – Γεώργιος Τζιλόγλου – Τζιλίδης του
Ιωάννη

Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

Απόστολος Αθηναίος του Ιωάννη

Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ρεκούµης

Ιωάννης

του

Κωνσταντίνου,

παραιτήθηκε στις 26/04/2010
Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος ∆ηµόπουλος του Κωνσταντίνου

Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Κουντσούρος του Χρήστου

Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Ιωσήφ

Σύντοµα βιογραφικά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρουσιάζονται στον ιστότοπο της Εταιρείας
(http://www.nel.gr).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει γενικότερα την ευθύνη για τα εξής:
Έγκριση της µακροπρόθεσµης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας.
Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και λήψη αποφάσεων για
κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις.
Έλεγχο απόδοσης της ανώτατης ∆ιοίκησης και την εναρµόνιση των αµοιβών των ανώτατων στελεχών µε τα
συµφέροντα της Εταιρείας και των µετόχων της.
Την ύπαρξη διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων και συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.
∆ιασφάλιση και αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των συστηµάτων
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαµβάνουν δηµοσιότητα, καθώς και
τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.
•

∆ιασφάλιση ύπαρξης αποτελεσµατικής διαδικασίας συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τους σχετικούς νόµους και
κανονισµούς.

•

Ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος
διοίκησης της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών
και καθηκόντων σε άλλα στελέχη.

•

∆ιατύπωση, διάδοση και εφαρµογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της µε
όλα τα µέρη, των οποίων τα συµφέροντα συνδέονται µε αυτά της Εταιρείας.
Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, του Κώδικα
∆εοντολογίας και των αναθεωρήσεών τους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται µε την απαραίτητη
συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά του.
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και
περιλαµβάνονται στη Σηµείωση 34 των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Η λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισµό Λειτουργίας του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Στον Κανονισµό αυτό περιλαµβάνονται τα ακόλουθα κεφάλαια:
•

Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Καθορισµός ανεξαρτησίας υποψήφιων ή εν ενεργεία µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Θητεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα.

•

Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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•

Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Απαγορεύσεις.

•

Συνεδριάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου*.

•

Απαρτία ∆ιοικητικού Συµβουλίου και λήψη αποφάσεων.

•

Υποστήριξη λειτουργίας ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Πρακτικά συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

*Πίνακας συνεδριάσεων και συµµετοχής µελών κατά το έτος 2010
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τον αριθµό συνεδριάσεων του ∆Σ όπως και των επιµέρους επιτροπών που
έλαβαν χώρα κατά το διαχειριστικό έτος 2010, καθώς και τη συχνότητα συµµετοχής του κάθε µέλους.
∆ιοικητικό
Συµβούλιο
Σύνολο συνεδριάσεων έτους 2010
Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ
Λύσσανδρος-Γεώργιος Τζιλόγλου-Τζιλίδης
Ιωάννης Αβραντίνης
Απόστολος Αθηναίος
Ιωάννης Ρεκούµης
Γεώργιος ∆ηµόπουλος
Μιχαήλ Κουντσούρος
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

35/35
35/35
16/35
35/35
13/35
35/35
35/35
35/35

Επιτροπή
Ελέγχου

4/4
4/4
4/4

Τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποστηρίζουν δύο Επιτροπές: Η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή
Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών.
Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων (άρθρο 37, Ν.3693/2008) και ενδεικτικά
έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
•

παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,

•

παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών
ελεγκτών,

•

παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των εταιρικών ατοµικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων,

•

επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας και
ανεξαρτησίας του τακτικού ελεγκτή, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόµενη οντότητα άλλων
υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου
περιγράφεται αναλυτικά στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και τον Κανονισµό Λειτουργίας της
Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee Charter) που εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
και αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας (http://www.nel.gr). Η Επιτροπή Ελέγχου από τη σύστασή της
(13/07/2010) πραγµατοποίησε 4 συνεδριάσεις.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών έχει ως βασικό έργο της να προΐσταται στη διαδικασία υποβολής
υποψηφιοτήτων για την εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την επιλογή ανώτατων στελεχών και
υποβάλει προτάσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε τις αµοιβές τους.
Τα καθήκοντα της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών είναι:
•

Υποβολή προτάσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε την αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του,
συµπεριλαµβανοµένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται µε τη διανοµή µετοχών.
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•

Εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όσον αφορά στο συνολικό µέγεθος των
ετήσιων µεταβλητών (δηλαδή εκτός του µισθού) αµοιβών στην επιχείρηση.

•

Εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (και µέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των
µετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά µε τα προγράµµατα χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς
µετοχών ή χορήγησης µετοχών.

•

Υποβολή προτεινόµενων στόχων απόδοσης σχετικά µε τις µεταβλητές αµοιβές µελών ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή στόχων συνδεδεµένων µε προγράµµατα χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης ή µετοχών.

•

Τακτική επανεξέταση του µισθού των εκτελεστικών µελών τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων όρων των
συµβάσεών τους µε την εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων των αποζηµιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και
των συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων.

•

Υποβολή προτάσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόµενη µε τις
αµοιβές.

•

Εξέταση της ετήσιας έκθεσης αµοιβών.

Η λειτουργία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιγράφεται αναλυτικά
στον Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής που εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και
αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας (http://www.nel.gr). Στον Κανονισµό αυτό περιλαµβάνονται τα ακόλουθα
κεφάλαια:
•

Σκοπός της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών

•

Μέλη και θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών

•

Καθήκοντα και αρµοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών

•

Λειτουργία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών

•

∆ηµοσιοποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αµοιβών

ζ) Αν η εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται ή τον οποίο
εφαρµόζει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβάνει περιγραφή της απόκλισης µε αναφορά στα
σχετικά µέρη του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και αιτιολόγηση της απόκλισης αυτής. Αν η εταιρία δεν
εφαρµόζει ορισµένες διατάξεις του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται ή τον οποίο
εφαρµόζει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβάνει αναφορά της διάταξης που δεν εφαρµόζει και
εξήγηση των λόγων της µη εφαρµογής.

Η Εταιρεία εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που συντάχθηκε µε πρωτοβουλία του ΣΕΒ
(Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών έκδοση Ιανουαρίου 2011 ) για τις Εισηγµένες Εταιρείες µε ελάχιστες
αποκλίσεις οι οποίες παρουσιάζονται και αιτιολογούνται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγµένες
Εταιρείες (έκδοση Ιανουαρίου 2011)

Επεξήγηση / Αιτιολόγηση απόκλισης από
τις

ειδικές

πρακτικές

του

Κώδικα

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να διορίσει έναν ανεξάρτητο Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται σύµφωνα
Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, στις µε το καταστατικό από 5-7 µέλη. Συγκεκριµένα
περιπτώσεις που έχει επιλέξει α) να αναθέσει στο ίδιο πρόσωπο σήµερα αποτελείται από τρία (3) εκτελεστικά και
τα καθήκοντα του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, τέσσερα (4) µη εκτελεστικά µέλη εκ των οποίων
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β) να διορίσει εκτελεστικό Πρόεδρο. Ένα πρώην στέλεχος της δύο (2) ανεξάρτητα µη εκτελεστικά.
εταιρείας το οποίο διορίζεται Πρόεδρος εντός τριών (3) ετών από Με την ισχύουσα συγκρότηση σε σώµα οι
τη λήξη της εκτελεστικής του θητείας, θα πρέπει να θεωρείται ιδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ. και του
εκτελεστικός Πρόεδρος (ειδική πρακτική 3.3, Ρόλος και ∆ιευθύνοντος
απαιτούµενες

ιδιότητες

του

Προέδρου

του

∆ιοικητικού τούτοις

Συµβουλίου).

οι

Συµβούλου
ιδιότητες

συµπίπτουν.

αυτές

πρόκειται

Εν
να

διαχωρισθούν εντός µηνός και θα προκύψει η

Ο (εκτελεστικός) Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα ύπαρξη ενός εκτελεστικού προέδρου και ενός
πρέπει να συγκαλεί ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να εγγράφει ∆ιευθύνοντος Συµβούλου (θέση την οποία
συγκεκριµένα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη κατόπιν σχετικού προτίθεται να αναλάβει ο σήµερα υφιστάµενος
αιτήµατος

του

ανεξάρτητου

Αντιπροέδρου

∆ιοικητικού Γενικός Εντεταλµένος Σύµβουλος). Επίσης η

Συµβουλίου. Η ανωτέρω υπόδειξη δεν αναιρεί την εκ του νόµου εταιρεία έχει σήµερα Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο.
παρεχόµενη δυνατότητα στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Εντός του Απριλίου και συνεπεία συγκλήσεως
να ζητήσουν τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή να το Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως περιλαµβάνεται
συγκαλέσουν σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Προέδρου ή και θέµα αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου
του αναπληρωτή του προς το αίτηµά τους (κ.ν.2190/1920,άρθρο ∆ιοικητικού Συµβουλίου λόγω της προσφάτου
20,παρ.5) .Οι αρµοδιότητες δε του ανεξάρτητου Αντιπροέδρου σηµαντικής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου
θα

πρέπει

να

συνίστανται

στο

συντονισµό

και

στην της Εταιρείας. Η θητεία του ∆.Σ. που θα

αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των µη εκτελεστικών και προκύψει θα είναι τετραετής σύµφωνα µε το
των

εκτελεστικών

µελών

∆ιοικητικού

Συµβουλίου.

Ο καταστατικό. Κατά την νέα συγκρότηση σε

ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος θα πρέπει να προΐσταται στην σώµα εντός του Απριλίου θα διαχωρισθούν οι
αξιολόγηση του Προέδρου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς θέσεις του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος
και στη συνεδρίαση των µη εκτελεστικών µελών (όπως Συµβούλου ενώ θα παραµείνει η θέση του
περιγράφεται στο µέρος Α, ενότητα VI, παρ. 6.5). Θα πρέπει Εκτελεστικού Αντιπροέδρου.
επίσης να βρίσκεται στη διάθεση των µετόχων για τη συζήτηση Συνεπώς η πλειοψηφία των µη εκτελεστικών
θεµάτων εταιρικής διακυβέρνησης, όποτε αυτό χρειάζεται (ειδική µελών θα διατηρηθεί.
πρακτική 3.4, Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου).

Εν τούτοις η εταιρεία επιλέγει τον µη διορισµό
µη εκτελεστικού αντιπροέδρου.

Τα εκτελεστικά µέλη θα πρέπει να υποβάλλουν την παραίτησή Εκτιµάται ότι εναπόκειται στην επαγγελµατική
τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά την µε οποιοδήποτε συνείδηση του µέλους. Σε ακραία περίπτωση, η
τρόπο λήξη των εκτελεστικών καθηκόντων τους (ειδική αρµοδιότητα είναι της Γ.Σ.
πρακτική 5.3, Ανάδειξη υποψήφιων µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου).
Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχει Λόγω

επικείµενης

αναδιάρθρωσης

του

τουλάχιστον τρία (3) µέλη, µη εκτελεστικά στην πλειονότητά ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει εισέτι ορισθεί
τους. Θα πρέπει να προεδρεύεται από ανεξάρτητο µη εκτελεστικό τέτοια επιτροπή ούτε έχει συνταχθεί σχετικός
µέλος ή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον κανονισµός, προβλέπεται τούτο να γίνει εντός
(α) δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις του µέρους Α.ΙΙΙ (3.3) και (β) η του Β΄ εξαµήνου του 2011.
επιτροπή

περιλαµβάνει

τουλάχιστον

ένα

ανεξάρτητο

µη

εκτελεστικό µέλος (ειδική πρακτική 5.5, Ανάδειξη υποψήφιων
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου).
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)
Ο Πρόεδρος ή εάν έχει διοριστεί ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, Τούτο περιορίζεται στην ενηµέρωση υπό του
θα πρέπει να έχει σε τακτική βάση συναντήσεις µε τα µη Προέδρου του ∆.Σ. του Ανεξάρτητου µη
εκτελεστικά µέλη, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών, εκτελεστικού

µέλους

που

προεδρεύει

της

για να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου ο οποίος µε τη
καθώς και άλλα σχετικά ζητήµατα (ειδική πρακτική 6.5, σειρά
Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου).

του

ενηµερώνει

τα

υπόλοιπα

µη

εκτελεστικά µέλη.

Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆ιοικητικού Στις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Συµβουλίου και των επιτροπών του θα πρέπει να λαµβάνει χώρα είναι και η αξιολόγηση των Επιτροπών του. Για
τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια και να στηρίζεται σε συγκεκριµένη την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του
διαδικασία. Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προΐσταται ο ∆ιοικητικού Συµβουλίου η Εταιρεία δεν έχει
Πρόεδρος και τα αποτελέσµατά της να συζητούνται από το καταλήξει σε κάποια αποδεκτή µεθοδολογία. Για
∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενώ σε συνέχεια της αξιολόγησης, o το λόγο αυτό η επιλογή της συγκεκριµένης
Πρόεδρος θα πρέπει να λαµβάνει µέτρα για την αντιµετώπιση ειδικής πρακτικής θα τεθεί σε εφαρµογή σε
των διαπιστωµένων αδυναµιών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα µεταγενέστερο στάδιο.
πρέπει επίσης να αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του,
διαδικασία στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος
ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του, ελλείψει ανεξάρτητου
Αντιπροέδρου

(ειδική

πρακτική

7.1,

Αξιολόγηση

του

∆ιοικητικού Συµβουλίου). Αποτελεί επίσης βέλτιστη πρακτική να
συνέρχονται τακτικά τα µη εκτελεστικά µέλη, χωρίς την
παρουσία εκτελεστικών, προκειµένου να αξιολογείται η επίδοση
των εκτελεστικών µελών και να καθορίζονται οι αµοιβές τους
(ειδική πρακτική 7.2, Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου).

Οι συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Επί του παρόντος δεν υπάρχουν γραπτές
Συµβουλίου θα πρέπει να προβλέπουν ότι το ∆ιοικητικό συµβάσεις. Η εταιρεία ακολουθεί τους κανόνες
Συµβούλιο µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή µέρους του Κωδ. Ν.2190/1920 ως ισχύουν σήµερα και
του bonus, που έχει απονεµηθεί, λόγω αναθεωρηµένων προβαίνει στην προσέγγιση των αµοιβών από
οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς την εκάστοτε Τακτική Γενική Συνέλευση των
βάσει

εσφαλµένων

χρηµατοοικονοµικών

στοιχείων,

που µετόχων.

χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού (ειδική Η πρόβλεψη αυτή του Κώδικα θα εξετασθεί
πρακτική 1.3, Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών).

Η

αµοιβή

κάθε

εκτελεστικού

µέλους

του

προσεχώς.

∆ιοικητικού Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται κατά

Συµβουλίου θα πρέπει να εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό πλειοψηφία από µη εκτελεστικά µέλη. Εν
Συµβούλιο µετά από πρόταση της επιτροπής αµοιβών, χωρίς την τούτοις η εφαρµογή θα γίνει µετά την εκπόνηση
παρουσία των εκτελεστικών µελών. Στις περιπτώσεις που η του κανονισµού λειτουργίας της επιτροπής
έγκριση αποδοχών εναπόκειται στη Γενική Συνέλευση σύµφωνα υποψηφιοτήτων και αµοιβών
µε το νόµο, η σχετική πρόταση θα πρέπει να διαµορφώνεται από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία.
Κατά τον προσδιορισµό της αµοιβής των εκτελεστικών µελών
του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη:
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α) τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους, β) την επίδοσή τους
σε σχέση µε προκαθορισµένους ποσοτικούς και ποιοτικούς
στόχους γ) την οικονοµική κατάσταση, την απόδοση και τις
προοπτικές της εταιρείας, δ) το ύψος των αµοιβών για παρόµοιες
εκτελεστικές υπηρεσίες σε οµοειδείς εταιρείες (ειδική πρακτική
1.4, Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών).

Μυτιλήνη, 23 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ
Α.Τ. ΑΖ615419

Το Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. και
Γενικός Εντεταλµένος Σύµβουλος
(CEO)

Το Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος
του ∆.Σ.

Ιωάννης Αβραντίνης
Α.Τ. Μ049652

Απόστολος Αθηναίος
Α.Τ. Χ918699

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση ∆ιαχείρισης, η οποία αποτελείται από 24 σελίδες (σελ.
4-27) είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 29
Μαρτίου 2011.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χέυδεν, 104 34 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111

Θεόδωρος Γεωρ. Ζερβός
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17591
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Γ.ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας
‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της Εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ’ και των θυγατρικών της που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση
οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων
χρήσεως, συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και 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 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, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 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.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική θέση της Εταιρείας ‘Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου’ και των θυγατρικών
αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010, την 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
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η
οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες Εταιρικές και Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόµενων από τα άρθρα 43α,108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Θεόδωρος Ζερβός
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17591

BDO Α.Ε
Πατησίων 81 & Χέυδεν, 104 34 Αθήνα
Α.Μ ΣΟΕΛ 111
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01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑE
∆. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ
ης
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.)
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ενοποιηµένη και Εταιρική κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης 2010
Ενοποιηµένη και Εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης 2010
Ενοποιηµένη και Εταιρική κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31.12.2010
Ενοποιηµένη και Εταιρική κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων χρήσης 2010
Κατάσταση ταµειακών ροών χρήσης 2010
Σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
Γενικές πληροφορίες
Λογιστικές αρχές
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες
∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
Πληροφόρηση κατά τοµέα
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αποθέµατα
Πελάτες
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Μετοχικό κεφάλαιο, Ίδιες µετοχές, Λοιπά Αποθεµατικά, Ζηµίες εις νέον
∆άνεια
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα
Πωλήσεις
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Κόστος αµοιβών προσωπικού
Αποσβέσεις
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης
Αποτελέσµατα από αναπροσαρµογή αξίας πλοίων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Φόρος εισοδήµατος
Ζηµίες ανά µετοχή
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Ενδεχόµενες απαιτήσεις και σηµαντικά γεγονότα
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010
ΟΜΙΛΟΣ
Σηµ.
Πωλήσεις

25

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

26

Συνολικά έσοδα
Αναλώσεις υλικών – καύσιµα
Κόστος αµοιβών προσωπικού

27

2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2009

56.444.981,56

2010

39.378.711,63

2009

44.837.413,47

38.187.280,69

190.150,59

3.702.519,85

185.101,91

3.197.437,89

56.635.132,15

43.081.231,48

45.022.515,38

41.384.718,58

(31.912.374,61)

(15.551.335,33)

(25.564.905,50)

(15.117.533,22)

(21.888.030,03)

(15.396.479,98)

(17.218.096,34)

(14.222.917,73)

Αποσβέσεις

28

(7.466.439,59)

(6.476.613,34)

(6.201.338,94)

(5.170.395,26)

Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως

29

(23.979.250,03)

(19.709.716,12)

(20.072.070,69)

(18.226.632,45)

Αποτελέσµατα αναπροσαρµογής αξίας πλοίων
Ζηµίες προ φόρων και
Χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος

30

(6.156.619,91)

2.906.668,55

(6.156.619,91)

2.935.414,21

(34.767.582,02)

(11.146.244,74)

(30.190.516,00)

(8.417.345,87)

(8.671.667,18)

(9.174.304,75)

(6.514.192,60)

(6.454.528,96)

Αποτέλεσµα αποαναγνώρισης θυγατρικής

9

31

Ζηµίες χρήσης προ φόρων
Έξοδο φόρου

73.400,56

-

(21.250,00)

-

(43.365.848,64)

(20.320.549,49)

(36.725.958,60)

(14.871.874,83)

-

(143.567,00)

-

(143.567,00)

(43.365.848,64)

(20.464.116,49)

(36.725.958,60)

(15.015.441,83)

(43.365.848,64)

(20.267.104,51)

(36.725.958,60)

(15.015.441,83)

-

(197.011,98)

-

-

(2,0315)

(0,9494)

(1,7205)

(0,7034)

21.346.623

21.346.623

21.346.623

21.346.623

(27.301.142,43)

(4.659.126,00)

(23.989.177,06)

(3.236.445,21)

32

Ζηµίες χρήσης µετά από φόρους

Οι Ζηµίες κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Ζηµίες ανά µετοχή-βασικά (σε €)

33

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών-βασικός
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010
ΟΜΙΛΟΣ
Ζηµίες χρήσης µετά από φόρους
Μεταβολή αποθεµατικών αναπροσαρµογής αξίας πλοίων (σηµ. 6)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) µετά από φόρους

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010

2009

2010

(43.365.848,64)
(937.254,73)
-

(20.464.116,49)
(852.511,79)
-

(36.725.958,60)
(937.254,73)
-

2009
(15.015.441,83)
72.234,39
-

(937.254,73)

(852.511,79)

(937.254,73)

72.234,39

Συνολικές ζηµίες χρήσης

(44.303.103,37)

(21.316.628,28)

(37.663.213,33)

(14.943.207,44)

Οι συνολικές ζηµίες χρήσης κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(44.303.103,37)
-

(21.119.616,30)
(197.011,98)

(37.663.213,33)
-

(14.943.207,44)
-

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε
την 31 ∆εκεµβρίου 2010
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Σηµ.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Πελάτες
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Προκαταβολές
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Ίδιες µετοχές
Ζηµίες εις νέον και λοιπά αποθεµατικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009

6
7
8
9
10

9.743,08
165.825.071,42
223.000,00
947.687,03
25.014,70
167.030.516,23

10.370,64
176.051.656,17
223.000,00
752.049,10
14.954,70
177.052.030,61

9.743,08
133.946.137,38
223.000,00
947.687,03
2.330,00
25.014,70
135.153.912,19

10.370,64
142.019.424,81
223.000,00
680.511,04
22.415,00
14.954,70
142.970.676,19

11
12
13
14
15

2.004.800,31
15.506.590,55
2.574.550,51
6.205.229,90

765.497,50
6.807.392,35
1.308.561,11
3.751.771,70

1.824.440,96
6.492.670,07
27.572.276,47
2.208.486,24
5.401.011,51

628.526,73
4.277.275,18
10.864.059,14
1.045.650,08
3.448.753,86

16
17

70.907,04
27.463.501,26
53.825.579,57
220.856.095,80

73.143,04
8.365.220,17
21.071.585,87
198.123.616,48

70.907,04
25.831.674,50
69.401.466,79
204.555.378,98

73.143,04
7.025.956,53
27.363.364,56
170.334.040,75

18
18
18
18

102.183.840,00
29.478.234,32
(58.542.536,15)

42.597.741,90
38.423.247,40
(56.143,92)
(61.038.689,56)

102.183.840,00
29.478.234,32
(38.482.513,06)

42.597.741,90
38.423.247,40
(56.143,92)
(47.618.556,51)

73.119.538,17
73.119.538,17

19.926.155,82
(142.483,44)
19.783.672,38

93.179.561,26
93.179.561,26

33.346.288,87
33.346.288,87

19
20
21

106.858.896,05
481.054,00
8.795.901,07
116.135.851,12

121.634.770,64
417.215,00
8.952.259,07
131.004.244,71

73.372.184,32
481.054,00
8.650.301,07
82.503.539,39

91.520.218,75
417.215,00
8.806.659,07
100.744.092,82

22
19
23

16.264.870,92
7.819.838,82
7.500.000,00
15.996,77
31.600.706,51
147.736.557,63
220.856.095,80

13.009.106,97
34.289.592,42
37.000,00
47.335.699,39
178.339.944,10
198.123.616,48

13.582.241,37
7.790.036,96
7.500.000,00
28.872.278,33
111.375.817,72
204.555.378,98

11.007.439,38
24.429.136,13
807.083,55
36.243.659,06
136.987.751,88
170.334.040,75

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε
την 31 ∆εκεµβρίου 2010
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010
ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο 1.1.2010
Ζηµίες Χρήσης
Επίδραση αποαναγνώρισης θυγατρικής
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε
ακύρωση ιδίων µετοχών
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικού
από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε
διαγραφή ζηµιών προηγουµένων χρήσεων
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
καταβολή µετρητών
Έξοδα αύξησης /µείωσης µετοχικού
κεφαλαίου
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας
πλοίων
Μεταβολή αποθεµατικών από
αναπροσαρµογή αξίας πλοίων
Σύνολα Χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2010

Υπόλοιπο 1.1.2009
Ζηµίες Χρήσης
Αναπροσαρµογή αξίας πλοίων
Σύνολα Χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2009

Μετοχικό
Κεφάλαιο
42.597.741,90
-

Υπέρ άρτιο
38.423.247,40
-

Αγορά ιδίων
µετοχών
(56.143,92)
-

(21.147,60)

-

56.143,92

Ζηµίες εις νέον
(73.232.443,94)
(43.365.848,64)
-

Λοιπά
Αποθεµατικά
12.193.754,38
-

(34.996,32)

Σύνολο
19.926.155,82
(43.365.848,64)
-

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας
(142.483,44)
142.483,44

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
19.783.672,38
(43.365.848,64)
142.483,44

-

-

-

-

8.515.318,80

(8.515.318,80)

-

-

-

-

-

-

(46.834.253,10)

-

-

46.834.253,10

-

-

-

-

97.926.180,00

-

-

-

-

97.926.180,00

-

97.926.180,00

-

(429.694,28)

-

-

-

(429.694,28)

-

(429.694,28)

-

-

-

34.351,28
-

(34.351,28)
(937.254,73)

(937.254,73)

-

(937.254,73)

59.586.098,10
102.183.840,00

(8.945.013,08)
29.478.234,32

56.143,92
-

3.467.759,42
(69.764.684,52)

(971.606,01)
11.222.148,37

53.193.382,35
73.119.538,17

142.483,44
-

53.335.865,79
73.119.538,17

42.597.741,90
0,00
0,00
0,00
42.597.741,90

38.423.247,40
0,00
0,00
0,00
38.423.247,40

(56.143,92)
0,00
0,00
0,00
(56.143,92)

(52.965.339,43)
(20.267.104,51)
0,00
(20.267.104,51)
(73.232.443,94)

13.046.266,17
0,00
(852.511,79)
(852.511,79)
12.193.754,38

41.045.772,12
(20.267.104,51)
(852.511,79)
(21.119.616,30)
19.926.155,82

54.528,54
(197.011,98)
(197.011,98)
(142.483,44)

41.100.300,66
(20.464.116,49)
(852.511,79)
(21.316.628,28)
19.783.672,38
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 1.1.2010
Ζηµίες Χρήσης
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε
ακύρωση ιδίων µετοχών
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικού
από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε
διαγραφή ζηµιών προηγουµένων χρήσεων
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
καταβολή µετρητών
Έξοδα αύξησης /µείωσης µετοχικού
κεφαλαίου
Μεταβολή αποθεµατικού
αναπροσαρµογής αξίας πλοίων
Σύνολα Χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2010

Υπόλοιπο 1.1.2009
Ζηµίες Χρήσης
Αναπροσαρµογή αξίας πλοίων
Σύνολα Χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2009

Μετοχικό
Κεφάλαιο
42.597.741,90
-

Υπέρ άρτιο
38.423.247,40
-

Αγορά ιδίων
µετοχών
(56.143,92)
-

Ζηµίες εις νέον
(59.029.027,25)
(36.725.958,60)

Λοιπά
Αποθεµατικά
11.410.470,74
-

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
33.346.288,87
(36.725.958,60)

(21.147,60)

-

56.143,92

(34.996,32)

-

-

8.515.318,80

(8.515.318,80)

-

-

-

-

(46.834.253,10)

-

-

46.834.253,10

-

-

97.926.180,00

-

-

-

-

97.926.180,00

-

(429.694,28)
-

-

-

(937.254,73)

(429.694,28)
(937.254,73)

59.586.098,10
102.183.840,00

(8.945.013,08)
29.478.234,32

56.143,92
-

10.073.298,18
(48.955.729,07)

(937.254,73)
10.473.216,01

59.833.272,39
93.179.561,26

42.597.741,90
42.597.741,90

38.423.247,40
38.423.247,40

(56.143,92)
(56.143,92)

(44.013.585,42)
(15.015.441,83)
(15.015.441,83)
(59.029.027,25)

11.338.236,35
72.234,39
72.234,39
11.410.470,74

48.289.496,31
(15.015.441,83)
72.234,39
(14.943.207,44)
33.346.288,87
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01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010
ΟΜΙΛΟΣ
Έµµεση µέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµίες προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον /µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Λοιπές µη ταµειακές συναλλαγές
Aποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Αύξηση αποθεµάτων
Αύξηση απαιτήσεων
Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
∆ιαθέσιµα διαγραφείσας θυγατρικής
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξoφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Σηµ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010

2009

2010

2009

33

(43.365.848,64)

(20.320.549,49)

(36.725.958,60)

(14.871.874,83)

28

7.466.439,59
(195.637,93)

6.476.613,34
1.355.477,03

6.201.338,94
(267.175,99)

5.170.395,26
1.203.733,48

30

6.156.619,91
116.075,00
169.667,71

(2.906.668,55)
837.933,39
(14.151,61)

6.156.619,91
116.075,00
169.667,71

(2.935.414,21)
855.433,39
(49.117,31)

293.645,35
8.793.975,00

(452.127,18)
9.174.304,75

(101.605,03)
6.636.158,83

6.454.528,96

(1.239.302,81)
(12.792.197,63)
12.019.104,85
(10.715.640,96)
(206.358,00)
(33.499.458,56)

(53.880,61)
(4.445.896,50)
405.742,79
(1.599.649,90)
(11.542.852,54)

(1.195.914,23)
(21.891.596,80)
9.790.044,51
(7.691.119,32)
(206.358,00)
(39.009.823,07)

(6.686,60)
(3.971.492,33)
(1.795.483,47)
(1.546.032,30)
(11.492.009,96)

(818,00)
(81.558,59)

(72.832,49)

(1.165,00)
(81.558,59)

(44.612,50)

373.299,14
122.307,82
888,80
414.119,17

916.547,92
54.994,21
898.709,64

121.966,23
888,80
40.131,44

16.547,92
54.776,63
26.712,05

97.926.180,00
(429.694,28)
22.838.586,50
(514.980,00)
(67.636.471,74)
52.183.620,48

24.511.056,33
(7.308.172,58)
17.202.883,75

97.926.180,00
(429.694,28)
19.338.856,53
(514.980,00)
(58.544.952,65)
57.775.409,60

24.511.056,33
(6.874.928,69)
17.636.127,64

19.098.281,09
8.365.220,17
27.463.501,26

6.558.740,85
1.806.479,32
8.365.220,17

18.805.717,97
7.025.956,53
25.831.674,50

6.170.829,73
855.126,80
7.025.956,53

31

11
12-16
22-23
31

6

18
18
19
19
19

17
17
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

Σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
1. Γενικές Πληροφορίες
Η µητρική εταιρεία ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’ είναι ναυτιλιακή εταιρεία και δραστηριοποιείται
στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας σε ακτοπλοϊκές γραµµές. Έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι
εγκατεστηµένη στην ∆ιεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 5 στο ∆ήµο Μυτιλήνης της Νήσου Λέσβου. Η διεύθυνση (site) της
εταιρείας στο διαδίκτυο είναι www.nel.gr. Είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, στην κατηγορία της
‘Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης’ στο κλάδο ‘Ταξίδια και αναψυχή-Ταξίδια και τουρισµός’.
Το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας την 31.12.2010 ήταν 340.612.800. Κάθε µετοχή έχει
δικαίωµα µίας ψήφου. Οι µετοχές της εταιρείας βρίσκονταν σε αναστολή διαπραγµάτευσης από 1.9.2008 έως
5.2.2010. Την 4.5.2010 το Χρηµατιστήριο Αθηνών ενέκρινε την επαναδιαπραγµάτευση του συνόλου των µετοχών
της εταιρείας και την ένταξη τους στην κατηγορία “επιτήρηση”. Οι µετοχές επαναδιαπραγµατεύονται στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών από 6.5.2010.
Οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
έχουν όλες την ίδια ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού και τα ποσοστά συµµετοχής που κατέχει η µητρική
εταιρεία άµεσα ή έµµεσα σ’ αυτές είναι:
α) Η ‘ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ’ είναι εγκατεστηµένη στην ∆ιεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 5 στο ∆ήµο
Μυτιλήνης της Νήσου Λέσβου. Αντικείµενο της κοινοπραξίας είναι η από κοινού εκµετάλλευση συγκοινωνιακών
γραµµών προκειµένου να διευκολύνονται οι πωλήσεις δια της υπάρξεως ενιαίου δικτύου πρακτόρων και δια της
εκδόσεως ενιαίου εισιτηρίου. Το ποσοστό συµµετοχής (άµεσης και έµµεσης) της µητρικής εταιρείας είναι 100% και
η ενσωµάτωση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η κοινοπραξία ιδρύθηκε την 27.3.2006 µεταξύ της
µητρικής εταιρείας και της θυγατρικής της ‘‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’.
β) Η εταιρεία ‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’ είναι ναυτιλιακή εταιρεία και είναι εγκατεστηµένη στην ∆ιεύθυνση
Κολοκοτρώνη 116 στον Πειραιά. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας είναι 100% και η ενσωµάτωση
έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η εταιρεία ιδρύθηκε την 1.7.2002.
γ) Η εταιρεία ‘SILVER FIN SHIPPING LTD’ είναι ναυτιλιακή εταιρεία, έχει ιδρυθεί την 9.7.2008 και είναι
εγκατεστηµένη στην Μάλτα. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας είναι 100% και η ενσωµάτωση έγινε
µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
δ) Η εταιρεία ‘WAVES SHIPPING S.A’ είναι ναυτιλιακή εταιρεία. Η απόκτησή της έγινε την 28.11.2008 και είναι
εγκατεστηµένη στον Παναµά. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας είναι 100% και ενοποιήθηκε µε την
µέθοδο της ολικής ενοποίησης .
ε) Η εταιρεία ‘RAINBOW MARITIME LTD’ είναι ναυτιλιακή εταιρεία, έχει ιδρυθεί την 12.1.2010 και είναι
εγκατεστηµένη στην Μάλτα. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας είναι 100% και η ενσωµάτωση έγινε
µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.(πρώτη ενοποίηση)
Κατά την αντίστοιχη περυσινή χρήση 1.1.2010-30.12.2009 στην ενοποίηση συµµετείχαν η ‘ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ’ και οι εταιρείες ‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’, ‘SILVER FIN SHIPPING LTD’, ‘NEL EGYPT
S.A.E’ και ‘WAVES SHIPPING SA’.
Στην τρέχουσα χρήση δεν ενοποιήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις η πρώην θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ‘Nel
Egypt S.A.E’ (ποσοστό συµµετοχής 34%), λόγω του ότι στη χρήση 2010 η µητρική εταιρεία ‘Ναυτιλιακή Εταιρεία
Λέσβου Α.Ε’ δεν είχε τον έλεγχο της διοίκησης. Η µη ενοποίηση της ‘NEL EGYPT S.A.E’, δεν επηρεάζει σε
κανένα επίπεδο τα αποτελέσµατα και την δραστηριότητα του Οµίλου. Σηµειώνουµε ότι η εν λόγω θυγατρική, µετά
από απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης. (βλέπε και σηµείωση 9
οικονοµικών καταστάσεων)
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∆εν υπάρχουν άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
στην τρέχουσα χρήση, ενώ είχαν ενσωµατωθεί στην αµέσως προηγούµενη χρήση.
∆εν υπάρχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. ∆εν
υπάρχει περίπτωση µεταβολής της µεθόδου ενσωµάτωσης κάποιας εταιρείας ή κοινοπραξίας από χρήση σε χρήση.
Οι εν λόγω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του οµίλου της χρήσης

που έληξε την 31

∆εκεµβρίου 2010 εγκρίθηκαν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 23 Μαρτίου 2011. Η σύνθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής εταιρείας κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων
είχε ως εξής:

Ονοµατεπώνυµο

Ιδιότητα

Βάγγερ Μιλτιάδης-Μιχαήλ

Πρόεδρος ∆Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος- Εκτελεστικό µέλος

Τζιλόγλου-Τζιλίδης Λύσσανδρος-Γεώργιος

Αντιπρόεδρος του ∆Σ- Εκτελεστικό µέλος

Αβραντίνης Ιωάννης

Γενικός Εντεταλµένος Σύµβουλος (CEO)-Εκτελεστικό µέλος

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Μη Εκτελεστικό µέλος

∆ηµόπουλος Γεώργιος

Μη Εκτελεστικό µέλος

Κουντσούρος Μιχαήλ

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος

Αθηναίος Απόστολος

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος

Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.
2.Λογιστικές Αρχές
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.
2.1.Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
∆ήλωση Συµµόρφωσης
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2010 έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), συµπεριλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ)
και τις ερµηνείες των ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την
31.12.2010.
Προετοιµασία των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί από την αναπροσαρµογή της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µέσω των αποτελεσµάτων.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά
την εφαρµογή των λογιστικών αρχών από τον Όµιλο. Οι σηµαντικότερες από τις παραδοχές που έγιναν αναφέρονται
στις σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων, όπου εκρίθη σκόπιµο. Σηµειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι
εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και του Οµίλου, σε σχέση
µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές. Οι
λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που
παρουσιάζονται.
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Ενοποίηση
(α) Θυγατρικές
Θυγατρικές εταιρίες είναι εκείνες (συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού) στις οποίες ο
Όµιλος έχει ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο του µισού των δικαιωµάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει
τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται.
Η ύπαρξη ενδεχόµενων δικαιωµάτων ψήφου που µπορούν να εξασκηθούν ή να µετατραπούν, λαµβάνονται υπόψη, όταν
ο Όµιλος αξιολογεί εάν έχει τον έλεγχο µιας εταιρίας.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ηµεροµηνία που ο έλεγχός τους µεταβιβάζεται στον Όµιλο και παύουν να
ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που διακόπτεται ο έλεγχος. Η λογιστική µέθοδος εξαγοράς χρησιµοποιείται για την
ενσωµάτωση των εξαγοραζόµενων θυγατρικών.
Η παράγραφος 2.3(β) περιγράφει τη λογιστική αντιµετώπιση της υπεραξίας. Το κόστος µιας εξαγοράς υπολογίζεται ως
το άθροισµα των εύλογων αξιών, κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται,
των µετοχών που εκδίδονται και των υποχρεώσεων που υφίστανται ή αναλαµβάνονται πλέον οποιουδήποτε κόστους που
σχετίζεται άµεσα µε την εξαγορά. Τα αποκτώµενα στοιχεία ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
υπολογίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού
της µειοψηφίας.
Η διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων
των αποκτόµενων στοιχείων ενεργητικού της θυγατρικής που αποκτήθηκε, αναγράφεται ως υπεραξία. Όταν το κόστος
της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των αποκτώµενων στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων και
ενδεχόµενων υποχρεώσεων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται άµεσα στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης. Οι ενδοοµιλικές συναλλαγές, υπόλοιπα λογαριασµών και τα µη πραγµατοποιηµένα κέρδη που
προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ των εταιριών του Οµίλου, απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές
απαλείφονται επίσης, εκτός εάν το κόστος τους δεν µπορεί να ανακτηθεί. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιριών
έχουν τροποποιηθεί όποτε κρίθηκε αναγκαίο έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια µε τις ογιστικές αρχές που
υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο. Η ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών συµπίπτει µε
αυτή της µητρικής Εταιρίας.
Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζηµιών και των ιδίων κεφαλαίων που δεν
αναλογούν στον Όµιλο. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας παρουσιάζονται διακριτά στην ενοποιηµένη κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων καθώς και σε διακριτή γραµµή στα ίδια κεφάλαια της ενοποιηµένης κατάστασης
ισολογισµού. Σε περίπτωση εξαγοράς δικαιωµάτων µειοψηφίας από την Εταιρία, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος
εξαγοράς και της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εξαγοράζεται αναγνωρίζεται ως υπεραξία.
Στον ισολογισµό της Εταιρίας οι συµµετοχές σε θυγατρικές εµφανίζονται στην αξία κτήσης µείον τις προβλέψεις για
απαξίωση, εφόσον υπάρχουν.
(β) Συγγενείς επιχειρήσεις
Συγγενείς επιχειρήσεις αποκαλούνται οι νοµικές οντότητες όπου η συµµετοχή του Οµίλου, µετά δικαιωµάτων ψήφου,
είναι µεταξύ 20% και 50%, καθώς και οι εταιρίες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά δεν τις ελέγχει. Οι
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά καταχωρούνται
στο κόστος κτήσης. Οι επενδύσεις του Οµίλου σε συγγενείς επιχειρήσεις εµπεριέχουν την υπεραξία (καθαρή από
οποιεσδήποτε ζηµίες από απαξίωση) που αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά. Σύµφωνα µε την παραπάνω µέθοδο η
συµµετοχή του Οµίλου στα κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν µετά την εξαγορά των συγγενών εταιριών αναγνωρίζεται
στην κατάσταση αποτελεσµάτων και η συµµετοχή του Οµίλου επί των αποθεµατικών που σχηµατίζονται µετά από την
εξαγορά αναγνωρίζεται στα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου. Οι σωρευτικές, µετά από την εξαγορά, µεταβολές στους
λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων τροποποιούνται έναντι του εµφανιζόµενου ποσού της επένδυσης. Τα µη
πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το
ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις εταιρίες αυτές. Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές απαλείφονται επίσης, εκτός εάν
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η συναλλαγή παρέχει ένδειξη απαξίωσης των στοιχείου ενεργητικού όπου µεταφέρθηκε. Οι επενδύσεις του Οµίλου σε
συγγενείς επιχειρήσεις εµπεριέχουν
υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά τους. Όταν η αναλογία του Οµίλου στις ζηµιές µιας συγγενούς επιχείρησης
ισούται ή υπερβαίνει το ποσό συµµετοχής του, τότε ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός εάν έχει
ανειληµµένες υποχρεώσεις ή πραγµατοποίησε πληρωµές για λογαριασµό των εταιριών αυτών.
2.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες:
Οι λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τις οποίες συντάχθηκαν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε αυτές
που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων του οικονοµικού έτους 2009, εκτός από την
υιοθέτηση των νέων προτύπων που είναι υποχρεωτικά για τα οικονοµικά έτη µε έναρξη πριν ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2010.

(α) Νέα και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων που υιοθετήθηκαν
Τα νέα πρότυπα και οι τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων, των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για τις χρήσεις µε
έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2010, παρατίθενται παρακάτω.

∆ΛΠ 27, Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις – τροποποίηση (σε ισχύ από την 1 Ιουλίου 2009).
Το τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί τα αποτελέσµατα όλων των συναλλαγών σχετικά µε µειοψηφικά συµµετοχικά
συµφέροντα να καταγραφούν στα ιδία κεφάλαια εφόσον δεν υπάρχει αλλαγή στον έλεγχο και αυτές οι συναλλαγές δεν θα
καταλήγουν πλέον σε υπεραξία ή κέρδη και ζηµιές. Το πρότυπο επίσης καθορίζει τον λογιστικό χειρισµό όταν ο έλεγχος
χάνεται. Οποιοδήποτε υπολειπόµενο συµµετοχικό συµφέρον στην οντότητα επανεκτιµάται στην εύλογη αξία και το κέρδος
ή ζηµιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Ο Όµιλος υιοθέτησε το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 από την
1 Ιανουαρίου 2010.

∆ΛΠ 36, Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων - τροποποίηση ( σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2010).
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών (ή σύνολο µονάδων) στην οποία η
υπεραξία θα πρέπει να προσδιορίζεται για σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας τοµέας δραστηριότητας, όπως
καθορίζεται στην παράγραφο 5 του ∆ΛΠ 8, ‘Πληροφόρηση κατά τοµέα’.

(β) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων και διερµηνείες που τέθηκαν σε εφαρµογή εντός του 2010
αλλά δεν σχετίζονται µε τις λειτουργίες του Οµίλου (παρ όλα αυτά υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσουν την
λογιστική αντιµετώπιση για µελλοντικές συναλλαγές και γεγονότα)
Τα νέα πρότυπα, οι διερµηνείες και οι τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων, των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική
για τις χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2010 αλλά δεν σχετίζονται µε τις λειτουργίες του Οµίλου, παρατίθενται
παρακάτω.

∆ΛΠ 38, Άυλα περιουσιακά στοιχεία - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009).
Η τροποποίηση δίνει καθοδήγηση για την αποτίµηση της εύλογης αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που
αποκτήθηκε σε µία επιχειρηµατική συνένωση και επιτρέπει την οµαδοποίηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων ως ένα
περιουσιακό στοιχείο, αν τα στοιχεία του ενεργητικού έχουν παρόµοιες ωφέλιµες οικονοµικές ζωές.

∆ΠΧΑ 3, Επιχειρηµατικές συνενώσεις – αναθεώρηση (σε ισχύ από την 1 Ιουλίου 2009).
Το αναθεωρηµένο πρότυπο συνεχίζει να εφαρµόζει την µέθοδο της αγοράς στις επιχειρηµατικές συνενώσεις, µε µερικές
σηµαντικές αλλαγές. Για παράδειγµα όλες οι πληρωµές για την εξαγορά µιας επιχείρησης πρέπει να καταχωρηθούν στην
εύλογη τους αξία την ηµεροµηνία της εξαγοράς, µε τις ενδεχόµενες πληρωµές ταξινοµηµένες σαν χρέος επανεκτιµηµένες
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µεταγενέστερα µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. Υπάρχει µια επιλογή στην βάση κάθε ξεχωριστής εξαγοράς να
επιµετρηθεί η µειοψηφική συµµετοχή στην εξαγορασθείσα οντότητα, είτε σε εύλογη αξία είτε κατά το ποσοστό της εν λόγω
µειοψηφικής συµµετοχής στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτηθείσας εταιρείας. Όλα τα σχετικά µε την εξαγορά
κόστη θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν στα έξοδα. Ο Όµιλος εφαρµόζει το τροποποιηµένο ∆ΠΧΑ 3 σε όλες τις
επιχειρηµατικές συνενώσεις από την 1 Ιανουαρίου 2010.
∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων – αναθεώρηση (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2010).
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η δυνατότητα διακανονισµού µιας υποχρέωσης µε την έκδοση κεφαλαίου δεν σχετίζεται µε
την κατάταξη της ως τρέχουσα ή µη τρέχουσα. Με την τροποποίηση του ορισµού της τρέχουσας υποχρέωσης, η τροπολογία
επιτρέπει µια υποχρέωση να χαρακτηριστεί ως µακροπρόθεσµη (υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα έχει άνευ όρων
δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση µε µεταβίβαση µετρητών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων για τουλάχιστον 12 µήνες
µετά τη λογιστική περίοδο) παρά το γεγονός ότι µπορεί ο αντισυµβαλλόµενος να απαιτήσει από την οντότητα να
διακανονιστεί η υποχρέωση του σε µετοχές ανά πάσα στιγµή.

∆ΛΠ 39, Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Αναγνώριση και επιµέτρηση – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009).
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µια οντότητα µπορεί να προσδιορίζει ένα µέρος των αλλαγών στην εύλογη αξία ή της
µεταβλητότητας των χρηµατικών ροών ενός χρηµατοοικονοµικού εργαλείου, ως µέσο αντιστάθµισης. Αυτό επίσης καλύπτει
τον προσδιορισµό του πληθωρισµού ως αντισταθµισµένο κίνδυνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.

∆ΠΧΑ 1, Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς – τροποποίηση (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2010).
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ
αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό για
το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται στο
κόστος των ενσώµατων παγίων.

∆ΠΧΑ 2, Πληρωµές βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους – τροποποίηση (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2010).
Εκτός από την ενσωµάτωση της Ε∆∆ΠΧΑ 8, ‘Πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2’, και της Ε∆∆ΠΧΑ 11, ‘∆ΠΧΑ 2 - Όµιλος
και συναλλαγές ιδίων µετοχών’, οι τροπολογίες διευρύνουν την καθοδήγηση της ∆ιερµηνείας 11 για να αντιµετωπιστεί η
ταξινόµηση των ρυθµίσεων του Οµίλου που δεν καλύπτονται από αυτή την ερµηνεία.

∆ΠΧΑ 5, Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες – τροποποίηση (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2010).
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 5 προσδιορίζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή οµάδες προς πώληση) που κατατάσσονται είτε ως διακρατούµενα προς πώληση,
είτε ως διακοπείσες δραστηριότητες. ∆ιευκρινίζει επίσης ότι η γενική απαίτηση του ∆ΛΠ 1 εξακολουθεί να ισχύει, ιδίως η
παράγραφος 15 (για να επιτευχθεί η δίκαιη παρουσίαση) και η παράγραφος 125 (πηγές αβεβαιότητας των εκτιµήσεων) του
∆ΛΠ 1.

∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων και ∆ΛΠ 39, Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία:
Αναγνώριση και επιµέτρηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009).
Η τροποποίηση της Ε∆∆ΠΧΑ 9 απαιτεί από µια οντότητα να εκτιµά αν τα ενσωµατωµένα παράγωγα πρέπει να
διαχωριστούν από την κυρίως σύµβαση, όποτε η οντότητα αναταξινοµεί ένα υβριδικό χρηµατοοικονοµικό εργαλείο µε βάση
την εύλογη αξία του µέσω των αποτελεσµάτων. Η εκτίµηση αυτή πρέπει να γίνεται βάσει των συνθηκών που επικρατούσαν
την προηγούµενη της ηµεροµηνίας σύναψης της σύµβασης και της ηµεροµηνίας τυχόν τροποποιήσεων της σύµβασης, οι
οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τις χρηµατικές ροές της σύµβασης. Το ∆ΛΠ 39 αναφέρει ότι αν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο
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δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα , τότε ολόκληρο το υβριδικό χρηµατοοικονοµικό εργαλείο πρέπει να παραµείνει
ταξινοµηµένο στην εύλογη αξία του µέσω των αποτελεσµάτων.

∆ιερµηνεία 16, Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού (ισχύει από
1 Ιουλίου 2009).
Η διερµηνεία 16 διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισµό της αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης. Ο χειρισµός περιλαµβάνει το
γεγονός ότι η αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σχετίζεται µε συναλλαγµατικές διαφορές στο λειτουργικό νόµισµα και όχι
στο νόµισµα παρουσίασης, ενώ τα αντισταθµιστικά εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν παντού στον Όµιλο. Οι
απαιτήσεις των διατάξεων του ∆ΛΠ 21, Επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος, έχουν εφαρµογή στο
αντισταθµισµένο κονδύλιο.

∆ιερµηνεία 17, ∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους ιδιοκτήτες (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009).
Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της διανοµής µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων όταν η
υποχρέωση έχει υποβληθεί και η διανοµή έχει λάβει χώρα. Αυτή, περιλαµβάνει διανοµή τόσο συγκεκριµένων περιουσιακών
στοιχείων όσο και πιο περίπλοκες συναλλαγές, όπως διασπάσεις εταιρειών. Οι εν λόγω οδηγίες δεν έχουν εφαρµογή όταν το
περιουσιακό στοιχείο που µεταβιβάζεται ελέγχεται από την ίδια οντότητα πριν και µετά την συναλλαγή, άρα δεν έχει σχέση
µε διανοµές µεταξύ θυγατρικής και µητρικής εταιρείας, ούτε µε µεταβιβάσεις µεταξύ θυγατρικών οι οποίες θεωρούνται κατ’
εκτίµηση διανοµές. Επίσης δεν έχουν εφαρµογή εάν µια µητρική εταιρεία διανέµει µέρος της επένδυσης της σε µια
θυγατρική, δηµιουργώντας µια µειοψηφική συµµετοχή αλλά διατηρώντας τον έλεγχο. Σε αυτήν την περίπτωση η διανοµή
λαµβάνεται υπόψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008). Περαιτέρω, η
∆ιερµηνεία διευκρινίζει πως έχει εφαρµογή µόνο σε διανοµές όπου όλοι οι µέτοχοι λαµβάνουν ίση µεταχείριση. Εάν µια
οντότητα διανέµει περιουσιακά στοιχεία στους µετόχους της οι οποίοι αποτελούν συγχρόνως µια µητρική εταιρεία και µη
ελέγχουσα πλειοψηφία, ολόκληρη η διανοµή βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρµογής της διερµηνείας καθώς µέρος των
περιουσιακών στοιχείων που µεταβιβάζονται ελέγχονται από την ίδια οντότητα πριν και µετά την µεταβίβαση.

∆ιερµηνεία 18, Μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από πελάτες (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009).
Η ∆ιερµηνεία 18 διευκρινίζει τις προϋποθέσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες µία οντότητα λαµβάνει από έναν
πελάτη, κάποιο ενσώµατο πάγιο, το οποίο η οντότητα πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει είτε για να συνδεθεί ο
πελάτης σε ένα δίκτυο είτε για να παρέχει στον πελάτη απρόσκοπτη πρόσβαση σε προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών (όπως η
προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου ή νερού). Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οντότητα λαµβάνει µετρητά από
έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή ενσώµατου παγίου έτσι ώστε να
συνδεθεί ο πελάτης σε ένα δίκτυο ή να παρέχει στον πελάτη συνεχή πρόσβαση στην παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών (ή και
τα δύο).
Η βασική αρχή της Ε∆∆ΠΧΑ 18 είναι ότι όταν τα ενσώµατα πάγια που µεταφέρονται από έναν πελάτη αποτελούν
περιουσιακό στοιχείο στο πλαίσιο του IASB-πλαισίου από την πλευρά του αποδέκτη, ο αποδέκτης πρέπει να αναγνωρίσει το
ενσώµατο πάγιο στις οικονοµικές του καταστάσεις. Αν ο πελάτης συνεχίζει να ελέγχει το προς µεταφορά ενσώµατο πάγιο, ο
ορισµός του στοιχείου ενεργητικού δεν θα πληρείται ακόµη και εάν η ιδιοκτησία του ενσώµατου παγίου µεταβιβάζεται σε
κοινωφελή ή άλλη οντότητα αποδέκτη. Το τεκµαρτό κόστος αυτού του περιουσιακού στοιχείου είναι η εύλογη αξία του
κατά την ηµεροµηνία της µεταβίβασης. Εάν υπάρχουν ξεχωριστά διακριτές υπηρεσίες που λήφθηκαν από τον πελάτη σε
αντάλλαγµα για τη µεταβίβαση, τότε ο δικαιούχος θα πρέπει να χωρίσει την συναλλαγή σε επιµέρους συνιστώσες, όπως
απαιτείται από το ∆ΛΠ 18.
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(γ) Νέα πρότυπα, νέες διερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων για τα οποία η εφαρµογή τους δεν
είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2010 και δεν έχουν υιοθετηθεί πρόωρα.
Τα νέα πρότυπα, διερµηνείες και οι τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων τα οποία έχουν εκδοθεί αλλά η εφαρµογή τους
δεν είναι υποχρεωτική για τα οικονοµικά έτη µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2010 και δεν έχουν πρόωρα υιοθετηθεί,
παρατίθενται παρακάτω.

∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να
προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την
αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε
το ∆ΠΧΑ 9 όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην
περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων,
συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται
είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής
οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών
ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες
περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η
οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε
εύλογη αξία.
Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη
πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική
εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο
ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα
µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί
την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά
παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Ο Όµιλος
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις.

∆ΛΠ 24, Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη
δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα,
καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών
µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους
και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα
µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο Όµιλος θα
εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.

∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση - τροποποίηση (ισχύει από 1 Φεβρουαρίου 2010).
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να
ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση
συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε
νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα
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προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων,
µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου.

∆ιερµηνεία 14, Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο
κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο
απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των
απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια
τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.

∆ιερµηνεία 19, ∆ιαγραφή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους (ισχύει από 1 Ιουλίου
2010).
Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε
έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή
δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.

(δ) Βελτιώσεις ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 2010
Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2010, παρατίθενται
παρακάτω.

∆ΠΧΑ 1, Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς – τροποποίηση (ισχύει από 1
Ιουλίου 2010).
Η τροποποίηση εξασφαλίζει την ίδια βοήθεια σε αυτούς που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, όπως δόθηκε σε
αυτούς που έχουν υιοθετήσει ήδη τα ∆ΠΧΑ, µετά την υιοθέτηση των τροπολογιών στο ∆ΠΧΑ 7. Επίσης διευκρινίζει τις
διατάξεις µετάβασης των τροποποιήσεων του ∆ΠΧΑ 7.

∆ΠΧΑ 1, Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς – τροποποίηση (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2011).
(α) Η λογιστική πολιτική αλλάζει εντός του έτους της υιοθέτησης. ∆ιευκρινίζει ότι, εάν κάποιος που υιοθετεί τα ∆ΠΧΑ
για πρώτη φορά αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό του ή τη χρήση των εξαιρέσεων του ∆ΠΧΑ 1 µετά την δηµοσίευση των
ενδιαµέσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34, ‘Ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση’, θα πρέπει να
εξηγήσει τις αλλαγές αυτές και να ενηµερώσει τις τροποποιήσεις ανάµεσα στα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα και
∆ΠΧΑ. (β) Βάση επανεκτίµησης σύµφωνα µε το τεκµαρτό κόστος. Επιτρέπει σε όσους τα υιοθετούν για πρώτη φορά να
χρησιµοποιούν µία εύλογη αξία ως τεκµαρτό κόστος, ακόµη και αν τα γεγονότα λαµβάνουν χώρα µετά την ηµεροµηνία
της µετάβασης, αλλά πριν από την πρώτη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων βάσει ∆ΠΧΑ. Όταν τέτοιου είδους
επαναµετρήσεις λαµβάνουν χώρα µετά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ, αλλά κατά τη διάρκεια της περιόδου που
καλύπτεται από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις βάσει ∆ΠΧΑ, κάθε µεταγενέστερη προσαρµογή στην εύλογη αξία
αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια. (γ) Χρήση τεκµαρτού κόστους για δραστηριότητες υπόχρεες σε κανονιστικό πλαίσιο
(rate regulation). Οι οντότητες αυτές επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τις λογιστικές αξίες των ακινήτων, εγκαταστάσεων
και εξοπλισµού ή των ασώµατων περιουσιακών στοιχείων βάσει προηγούµενων λογιστικών προτύπων ως τεκµαρτό
κόστος για κάθε ένα µεµονωµένο στοιχείο. Οι οντότητες που κάνουν χρήση αυτής της εξαίρεσης απαιτείται να ελέγχουν
κάθε κονδύλι για αποµείωση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης.
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∆ΠΧΑ 3, Επιχειρηµατικές συνενώσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2010).
(α) Μεταβατικές προϋποθέσεις αναφορικά µε το ενδεχόµενο τίµηµα για επιχειρηµατικές συνενώσεις οι οποίες λάβανε
χώρα πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής των αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ. ∆ιευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7,
‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’, ∆ΛΠ 32, ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση’, και ∆ΛΠ 39,
‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση’, οι οποίες αποκλείουν την εξαίρεση από ενδεχόµενο τίµηµα,
δεν εφαρµόζονται σε ενδεχόµενο τίµηµα που προκύπτει από επιχειρηµατικές συνενώσεις των οποίων οι ηµεροµηνίες
εξαγοράς προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 2008). (β) Επιµέτρηση των δικαιωµάτων
µειοψηφίας. Η επιλογή της επιµέτρησης των δικαιωµάτων µειοψηφίας στην εύλογη αξία ή κατά το ποσοστό της εν λόγω
µειοψηφικής συµµετοχής στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτηθείσας εταιρείας, εφαρµόζεται µόνο στα µέσα
χρηµατοοικονοµικής συναλλαγής τα οποία αντιπροσωπεύουν τα δικαιώµατα των ιδιοκτητών και παρέχουν δικαίωµα
στους κατόχους τους κατά το ποσοστό των καθαρών περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση ρευστοποίησης. Τα υπόλοιπα
στοιχεία των δικαιωµάτων µειοψηφίας επιµετρούνται στην εύλογη αξία εκτός αν προβλέπεται κάποια άλλη βάση
επιµέτρησης από τα ∆ΠΧΑ. (γ) Μη αντικαταστάσιµες και εκουσίως αντικαταστάσιµες πληρωµές βασιζόµενες σε
συµµετοχικούς τίτλους. Η εφαρµογή της οδηγίας στο ∆ΠΧΑ 3 αφορά όλες τις συναλλαγές πληρωµών βάσει
συµµετοχικών

τίτλων

οι

οποίες

αποτελούν

αναπόσπαστο

τµήµα

µίας

επιχειρηµατικής

συνένωσης,

συµπεριλαµβανοµένων και των αντικαταστάσιµων και των εκουσίως αντικαταστάσιµων πληρωµών βάσει
συµµετοχικών τίτλων.

∆ΠΧΑ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
Η τροποποίηση τονίζει την αλληλεπίδραση µεταξύ των ποσοτικών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων σχετικά µε την
φύση και την έκταση των κινδύνων που συνδέονται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα.

∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα θα παρουσιάσει µία ανάλυση για τα λοιπά συνολικά έσοδα για κάθε
στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, είτε στην κατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων, ή στις σηµειώσεις των οικονοµικών
καταστάσεων.

∆ΛΠ 27, Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2010).
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι επακόλουθες τροποποιήσεις από το ∆ΛΠ 27 στο ∆ΛΠ 21, ‘Η επίδραση των
µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος’, ∆ΛΠ 28, ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’, και ∆ΛΠ 31, ‘Συµµετοχές
σε κοινοπραξίες’, έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009, ή νωρίτερα
όταν το ∆ΛΠ 27 εφαρµόζεται νωρίτερα.

∆ΛΠ 34, Ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
Η τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για να εξηγήσει πώς θα εφαρµοστούν οι αρχές γνωστοποίησης στο ∆ΛΠ 34 και
προσθέτει απαιτούµενες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε: (α) Τις περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εύλογες
αξίες των χρηµατοοικονοµικών µέσων και την ταξινόµησή τους, (β) Μεταφορές χρηµατοοικονοµικών µέσων µεταξύ
διαφορετικών επιπέδων στην ιεραρχία εύλογων αξιών, (γ) Μεταβολές στην ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων, (δ) Μεταβολές στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις και στα περιουσιακά στοιχεία

∆ιερµηνεία 13, Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
Η έννοια της εύλογης αξίας διευκρινίζεται στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης σύµφωνα µε τα προγράµµατα
επιβράβευσης των πελατών.
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2.3. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή στο
κόστος αντικαταστάσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες: (α) κατά τις σωρευµένες αποσβέσεις και (β)
την τυχόν απαξίωση των παγίων.
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή αγοράς
συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε
αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιµο για την κατά προορισµό χρήση του. Οι
µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται
µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των
επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα
της χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το
σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο
της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, µε βάση την σταθερή µέθοδο απόσβεσης,
καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Τα πλοία αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους µείον τις µεταγενέστερες αποσβέσεις και αποµειώσεις. Οι
επισκευές και οι συντηρήσεις όλων των ενσώµατων παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν
πραγµατοποιούνται εκτός των δαπανών των ανά τετραετία τακτικών επιθεωρήσεων των πλοίων οι οποίες
κεφαλαιοποιούνται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ισοµερώς σε χρονικό ορίζοντα τετραετίας.
Οι ∆ιαφορές αναπροσαρµογής αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο ∆ΛΠ 16.
Ειδικότερα για τα πλοία σηµειώνεται ότι µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 124/2006 δεν ισχύει πλέον ο περιορισµός
σχετικά µε την ωφέλιµη ζωή των πλοίων (30 - 35 έτη) εφόσον αυτά έχουν προσαρµοστεί πλήρως µε τη Συνθήκη της
Στοκχόλµης. Ο παραπάνω περιορισµός της ωφέλιµης ζωής είχε τεθεί από το Ν.2932/01 αρθρ.3 παρ 2γ και
αφορούσε τη ικανότητα δροµολόγησης ακτοπλοϊκών πλοίων στις ελληνικές θάλασσες. Όλα τα πλοία του οµίλου
έχουν προσαρµοσθεί στις διατάξεις της Συνθήκης της Στοκχόλµης. Ο όµιλος παρότι δεν υφίσταται πλέον ο
παραπάνω περιορισµός στην ωφέλιµη ζωή των πλοίων υπολογίζει τις αποσβέσεις των πλοία του µε βάση την
σταθερή µέθοδο και σε διάρκεια ωφέλιµης ζωής, η οποία ανέρχεται σε 30 – 40 έτη από τον χρόνο της ναυπήγησης
τους.
Μέχρι την ισχύ του Ν.2932/01 οι ωφέλιµες ζωές των πλοίων του οµίλου προσδιορίζονταν σε σχέση µε τις διατάξεις
του παραπάνω νόµου. Μετά την άρση του περιορισµού η ωφέλιµη ζωή των πλοίων εκτιµάται από ανεξάρτητους
πραγµατογνώµονες. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται επί της αξίας κτήσεως (ή µετά την αρχική αναγνώριση επί της
εύλογης αξίας) µειωµένης κατά το ποσό της υπολειµµατικής αξίας του πλοίου κατά τη λήξη της ωφέλιµης ζωής του.
Η υπολειµµατική αξία όλων των πλοίων του οµίλου εκτιµάται από ανεξάρτητο εκτιµητή.
Τα ενσώµατα πάγια υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία
µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας (µειωµένης
µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος) και της αξίας λόγω χρήσεως. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν η
ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη από την αναπόσβεστη λογιστική αξία. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως
έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.
Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

20 έτη

Πλοία

30-40 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

3- 5 έτη

Σελίδα 45 από 84

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

2.4. Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Λογισµικά προγράµµατα
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την
ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία.
Οι αποσβέσεις των λογισµικών προγραµµάτων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την µέθοδο της
σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής
των λογισµικών προγραµµάτων κυµαίνετα από 3 έως 5 έτη.
β) Υπεραξία
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει το επιπλέον τίµηµα που καταβάλλεται από τον Όµιλο για την απόκτηση νέων
θυγατρικών εταιριών, κοινοπραξιών καθώς και συγγενών εταιριών. Προκύπτει από τη σύγκριση του τιµήµατος που
καταβάλλεται για την απόκτηση µιας νέας εταιρίας µε την αναλογούσα στον Όµιλο εύλογη αξία των αποκτηµένων
στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεών της, κατά την ηµεροµηνία της
απόκτησης. Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση νέων θυγατρικών εταιριών και κοινοπραξιών εµφανίζεται
στις ασώµατες ακινητοποιήσεις. Κάθε χρόνο διενεργείται έλεγχος της υπεραξίας για τυχόν αποµείωση, η οποία
µειώνει το αρχικό ποσό όπως αυτό απεικονίζεται στον ισολογισµό. Κατά τον υπολογισµό των κερδών ή ζηµιών που
προκύπτουν από την πώληση συµµετοχών, λαµβάνεται υπόψη η τυχόν υπεραξία της προς πώληση εταιρίας.
Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων αποµείωσης (impairment test), το ποσό της υπεραξίας κατανέµεται
σε µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Η µονάδα ταµιακών ροών είναι η µικρότερη προσδιορίσιµη οµάδα
στοιχείων ενεργητικού που δηµιουργεί ανεξάρτητες ταµιακές ροές και αντιπροσωπεύει το επίπεδο στο οποίο ο
Όµιλος συλλέγει και παρουσιάζει τα οικονοµικά στοιχεία για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης Η αποµείωση για
την υπεραξία, καθορίζεται µε τον υπολογισµό του ανακτήσιµου ποσού από τις µονάδες ταµιακής ροής µε τις οποίες
συνδέεται η υπεραξία. Ζηµίες αποµείωσης που σχετίζονται µε την υπεραξία, δεν µπορούν να αντιστραφούν σε
µελλοντικές περιόδους. Ο Όµιλος πραγµατοποιεί τον ετήσιο έλεγχο για αποµείωση υπεραξίας στις 31 ∆εκεµβρίου
της εκάστοτε χρήσης.

Στην περίπτωση που η εύλογη αξία των ιδίων κεφαλαίων κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς

µίας εταιρίας είναι µεγαλύτερη από το τίµηµα που δόθηκε για την απόκτησή της, τότε προκύπτει αρνητική υπεραξία
(έσοδο), η οποία καταχωρείται απευθείας ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
2.5 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
αποµείωσης και όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι
ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η
αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού
στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια
µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικειοθελώς, µετά από την
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου.
Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να
πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της
εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού
στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της
µονάδας που δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισµός ζηµιάς
αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν
ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω
αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
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2.5. Επενδύσεις
Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αφορούν επενδύσεις οι οποίες αναµένεται να διαρκέσουν για µια αόριστη
χρονική περίοδο, αλλά που µπορούν να πωληθούν άµεσα σε περίπτωση ανάγκης ρευστότητας ή αλλαγής στα
επιτόκια. Οι αγοροπωλησίες επενδύσεων καταχωρούνται µε το κόστος αγοράς τους κατά την ηµεροµηνία εµπορικής
συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία όπου η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό
στοιχείο. Το κόστος αγοράς περιλαµβάνει τις δαπάνες συναλλαγής.
Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη
(ζηµίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των χρεογράφων που ταξινοµούνται ως διαθέσιµα προς
πώληση αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιµή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται από τα µοντέλα
ταµειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα µετοχικά χρεόγραφα µη εισηγµένων εταιρειών υπολογίζονται
χρησιµοποιώντας δείκτες τιµής προς κέρδη ή τιµής προς ταµειακές ροές, προσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες
περιστάσεις του εκδότη.

Τα µετοχικά χρεόγραφα, των οποίων η εύλογη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε

ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιµή κόστους µείον τυχόν αποµείωση της αξίας αυτών. Όταν τα χρεόγραφα που
χαρακτηρίζονται ως διαθέσιµα προς πώληση πωλούνται ή αποµειώνονται, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές
εύλογης αξίας συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως κέρδη ή ζηµίες από χρεόγραφα
επενδύσεων.
2.7. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης
τους αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των
αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο Πρώτης Εισαγωγής - Πρώτης Εξαγωγής
(F.I.F.O) και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων.
2.8. Εµπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση
της αξίας τους.
Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα
αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών
ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία
µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική
ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
2.9. ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη
µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα. Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταµειακών ροών, τα
χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως
προσδιορίζονται ανωτέρω. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται
στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως.
2.10 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος (λειτουργικό νόµισµα). Οι ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης
της µητρικής Εταιρείας. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση
των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές
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διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από
την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την
ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Τα χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
σε ξένο νόµισµα µεταφράζονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει της ισοτιµίας που ισχύει κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης του Ισολογισµού.

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα αποδοτέο στην
έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού. Όταν η Εταιρεία αγοράζει
τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου της, το τίµηµα συν οποιουδήποτε προσαυξηµένου εξωτερικού κόστους πλην των
εισοδηµατικών φόρων, αφαιρείται από το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο ως ίδιες µετοχές έως ότου αυτές ακυρωθούν.
Όπου τέτοιες (ίδιες) µετοχές πωλούνται ή επανεκδίδονται µεταγενέστερα, οποιοδήποτε λαµβανόµενο τίµηµα
συµπεριλαµβάνεται στο µετοχικό κεφάλαιο. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα
για την συναλλαγή λοιπά κόστη, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.

2.12 ∆άνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο είναι η εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα
για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά
µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το οριστικό δικαίωµα να
αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τραπεζικές
υπεραναλήψεις περιλαµβάνονται στον βραχυπρόθεσµο δανεισµό στον ισολογισµό και στις επενδυτικές
δραστηριότητες στην κατάσταση ταµειακών ροών.
2.13 Μισθώσεις
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό
ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την πραγµατική αξία του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου ή, αν είναι
χαµηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά
έξοδα και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω
στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στα
αποτελέσµατα χρήσεως. Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής αυτών.
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από την
κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές µισθωµάτων για
λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως σε συστηµατική βάση κατά τη
διάρκεια της µίσθωσης.
2.14 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Σύµφωνα µε το Ν. 27/1975 οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων µε ελληνική σηµαία πληρώνουν φόρο για τα πλοία
τους βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζηµίες . Με την πληρωµή του παραπάνω
φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση που έχει σχέση µε τη φορολογία εισοδήµατος από ναυτιλιακές
δραστηριότητες. Κατά την άποψη του Οµίλου, ο φόρος αυτός έχει τα εννοιολογικά στοιχεία της εισφοράς, καθότι
δεν επιβάλλεται, ούτε βασίζεται σε φορολογητέα κέρδη και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Τα
κέρδη από µη ναυτιλιακές δραστηριότητες (αν υπάρξουν) φορολογούνται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις περί
φορολογίας εισοδήµατος.
Σελίδα 48 από 84

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

2.15 ∆ιανοµή µερισµάτων
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων.
2.16 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (παροχές λήξης της εργασιακής
σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες.
Για τον υπολογισµό της υποχρέωσης που πρέπει να λογιστικοποιήσει η εταιρεία κάνει πρόβλεψη στηριζόµενη σε
αναλογιστική µελέτη αναγνωρισµένης εταιρείας αναλογιστών.

2.17 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα
παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και
µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και
προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται
αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν
καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων
που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις
οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
2.18 Επιχορηγήσεις
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:
α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους
όρους της επιχορήγησης και
β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και
αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα
αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων
χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των
επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων του ενεργητικού.

2.19 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτων, επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και δάνεια και απαιτήσεις . Η ταξινόµηση εξαρτάται από
το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.
Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού.
(α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο περιλαµβάνεται σε αυτήν την κατηγορία εάν αποκτάται µε σκοπό να πωληθεί σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα ή αν έχει χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. Παράγωγα επίσης περιλαµβάνονται στην
κατηγορία προς πώληση εκτός εάν προορίζονται για αντιστάθµιση κινδύνων. Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την
κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση είτε
προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
(β) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα
οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. Περιλαµβάνονται
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στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία
ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι
απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισµό.
(γ) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την
κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες.
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα
ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Οι αγορές και οι πωλήσεις επενδύσεων
αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να
αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των
άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών για όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αναγνωρίζονται στην
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις
επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα
διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται µεταγενέστερα σε κόστος µείον
κόστος αποµείωσης καθώς τα εργαλεία ιδίων κεφαλαίων δεν µπορούν να αποτιµηθούν µε ακρίβεια. ∆άνεια και
απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην παρούσα αξία µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Πραγµατοποιηθέντα και
εξ αποτιµήσεων κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από µεταβολή στην εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας
«χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µέσω αποτελεσµάτων» καταχωρούνται στα αποτελέσµατα στην περίοδο που
ανακύπτουν. Τα κέρδη ή ζηµιές εξ αποτιµήσεως που προκύπτουν από την µεταβολή στην εύλογη αξία µη
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα προς πώληση καταχωρούνται απ' ευθείας στην καθαρή θέση.
Όταν επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση πωληθούν ή αποµειωθούν η συσσωρευµένη µεταβολή στην εύλογη αξία
τους µεταφέρεται στα αποτελέσµατα σαν κέρδη ή ζηµιές από επενδύσεις σε χρεόγραφα.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες
προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων
που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών που εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις πραγµατικές
συνθήκες του εκδότη. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που
να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση.
Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια
ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν
στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως
και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων.
(δ) ∆ιακρατούµενες µέχρι την λήξη επενδύσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες ή προσδιοριστέες πληρωµές
και καθορισµένη λήξη, τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει µέχρι τη λήξη τους.

2.20 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τις επιβαρύνσεις υπέρ
τρίτων. Βάση καταχώρησης είναι η ηµεροµηνία έκδοσης του εισιτηρίου.
Κέρδη από πώληση στοιχείων ενεργητικού: Τα συγκεκριµένα κέρδη (για παράδειγµα τα κέρδη από την πώληση
παγίων του οµίλου), λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξης της πώλησης. Τα εκάστοτε
ποσά συµπεριλαµβάνονται στο κονδύλι «Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης».
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Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται
για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται για
χρηµατοδοτικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα µόνο ως προς το µέρος που αφορά σε τόκο,
κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.

2.21 Πληροφόρηση κατά τοµέα
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και
υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών
τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
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3.∆ιαχείρηση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων
3.1 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου.
Ο όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου εστιάζει στο µη προβλέψιµο των χρηµατοοικονοµικών αγορών και
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσµενείς επιδράσεις στις επιδόσεις της εταιρείας στο χρηµατοοικονοµικό πεδίο.
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το κεντρικό τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων της µητρικής εταιρείας
‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’ οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των
εταιρειών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που
καλύπτουν συγκεκριµένες περιοχές όπως συναλλαγµατικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου και πιστωτικό κίνδυνο.

α) Κίνδυνος αγοράς
i) Κίνδυνος τιµών
Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων διότι την 31.12.2010 δεν είχε στην κατοχή του σηµαντικό
αριθµό χρεογράφων εισηγµένα σε χρηµατιστηριακή αγορά. Ο όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των
υπηρεσιών που παρέχει. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης των
υπηρεσιών που διαθέτει. Σηµειώνουµε επίσης ότι η µεταβολή των τιµών των καυσίµων επηρεάζει σηµαντικά το
λειτουργικό κόστος των πλοίων καθώς η συµµετοχή του κατά µέσο όρο στο συνολικό κόστος εκµετάλλευσης των
πλοίων του Οµίλου ανέρχεται σε ποσοστό 35% περίπου.
ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές
ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου
αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων στα δάνεια µε µεταβλητό
επιτόκιο εκθέτουν τον όµιλο (κυρίως την µητρική εταιρεία) σε κίνδυνο ταµειακών ροών. Ο όµιλος κατά την
31.12.2010 είχε δανεισµό συνολικού ποσού € 114.678.734,87 και είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς του
επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό του. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του
αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε µία λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του
+0,50% ή -0,50% (2009: +0,50% ή -0,50%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε
σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.
Όµιλος

Όµιλος

Εταιρεία

Εταιρεία

2010

2009

2010

2009

+0,50%

+0,50%

+0,50%

+0,50%

Ζηµία χρήσης (αύξηση)

(695.291,21)

(559.008,23)

(516.900,59)

(484.950,35)

Ίδια Κεφάλαια (µείωση)

(695.291,21)

(559.008,23)

(516.900,59)

(484.950,35)

-0,50%

-0,50%

-0,50%

-0,50%

Ζηµία χρήσης (µείωση)

695.291,21

559.008,23

516.900,59

484.950,35

Ίδια Κεφάλαια (αύξηση)

695.291,21

559.008,23

516.900,59

484.950,35

Μεταβολή επιτοκίου

Το σύνολο των µακροπροθέσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις δανείστριες τράπεζες έχουν συµφωνηθεί να
εκτοκίζονται µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Τα επιτόκια αυτά αποτελούν το άθροισµα του διατραπεζικού επιτοκίου
Euribor, το οποίο µεταβάλλεται καθηµερινώς, πλέον ενός πιστωτικού περιθωρίου (margin). Οποιαδήποτε σηµαντική
µεταβολή του επιτοκίου Euribor επηρεάζει την ετήσια χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση της Εταιρείας σε σηµαντικό
βαθµό. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί ειδικά συµβόλαια κάλυψης του κινδύνου από τη µεταβολή των
επιτοκίων (hedging).
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iιi) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τους προµηθευτές της, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι σε Ευρώ, οπότε
δεν υφίσταται ουσιώδης κίνδυνος λόγω συναλλαγµατικών διαφορών. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της
Εταιρείας προς τις δανείστριες Τράπεζες είναι όλες σε Ευρώ, πέραν ενός δανείου της MILLENNIUM BANK. που
είναι σε δολάρια Η.Π.Α. Λόγω της µικρής συµµετοχής του εν λόγω δανείου στο σύνολο των µακροπροθέσµων
υποχρεώσεων της Εταιρείας εκτιµάται, από την ∆ιοίκηση της, ότι ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι αµελητέος.

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταµειακά διαθέσιµα και
ταµειακά ισοδύναµα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις για τους σηµαντικούς
πελάτες, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι οι πράκτορες που µεσολαβούν για την έκδοση εισιτηρίων. Ο κίνδυνος αυτός
δεν θεωρείται σηµαντικός καθώς ο Όµιλος έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριµένους όρους πιστωτικής πολιτικής
για όλους του πελάτες-πράκτορες. Ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις για µεγαλύτερη εξασφάλιση λαµβάνει εγγυητικές
επιστολές τραπεζών.
Το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαµβάνοντας υπ’ όψη
την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες συναλλαγές και άλλες παραµέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών
καθορίζονται σύµφωνα πάντα µε όρια που έχει καθορίσει η ∆ιοίκηση. Η χρήση πιστωτικών ορίων παρακολουθείται
σε τακτά διαστήµατα. Οι πωλήσεις σε πελάτες λιανικής εξοφλούνται µε µετρητά. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό
κίνδυνο την ηµέρα του Ισολογισµού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω.

γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την
διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Η ρευστότητα του Οµίλου παρακολουθείται
από την ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων:

31.12.2010-ΟΜΙΛΟΣ
∆ανεισµός

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

7.819.838,82

3.995.211,54

102.863.684,51

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

16.264.870,92

-

-

31.12.2009-ΟΜΙΛΟΣ

Έως 1 έτος

∆ανεισµός

34.289.592,42

68.734.423,97

52.900.346,67

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

13.009.106,97

-

-

31.12.2010-ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έως 1 έτος

∆ανεισµός

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

7.790.036,96

3.995.211,54

69.376.972,78

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

13.582.241,37

-

-

31.12.2009-ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έως 1 έτος

∆ανεισµός

24.429.136,13

49.235.293,65

42.284.925,10

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

11.007.439,38

-

-

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη
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3.2 ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι στόχοι του οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας του στο µέλλον µε σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και να διατηρήσει
ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση τον συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος
διαιρούµενο µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός
(συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό) µείον τα
χρηµατικά διαθέσιµα. Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται
στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010

Σύνολο δανεισµού (Σηµ. 19)

114.678.734,87

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2009
155.924.363,06

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
81.162.221,28

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2009
115.949.354,88

Μείον: ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
(Σηµ.17)
Καθαρός δανεισµός

27.463.501,26

8.365.220,17

25.831.674,50

7.025.956,53

87.215.233,61

147.559.142,89

55.330.546,78

108.923.398,35

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
της µητρικής
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια

73.119.538,17

19.926.155,82

93.179.561,26

33.346.288,87

160.334.771,78

167.485.298,71

148.510.108,04

142.269.687,22

54,40%

88,10%

37,26%

76,56%

Συντελεστής µόχλευσης

3.3 Επιχειρηµατικοί Κίνδυνοι
•

Κίνδυνος ναυτικού ατυχήµατος

Πιθανό ναυτικό ατύχηµα σε πλοίο της εταιρείας ή και της θυγατρικής της είτε µε είτε χωρίς ευθύνη της εταιρείας,
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία της Εταιρείας τα αποτελέσµατα την φήµη και την πελατεία της. Για
την µείωση των αρνητικών συνεπειών η εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση και την επάνδρωση των
πλοίων µε ικανά και αποτελεσµατικά πληρώµατα. Επίσης έχει δηµιουργήσει ειδική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων
περιστατικών.
•

Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες των ακτοπλοϊκών εταιρειών χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα, γεγονός που έχει
επίπτωση στα έσοδα και στα αποτελέσµατα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα, η
διακίνηση επιβατών και Ι.Χ. επιβατηγών οχηµάτων είναι ιδιαίτερα αυξηµένη κατά τους θερινούς µήνες, λόγω της
τουριστικής κίνησης, και κατά τις εορταστικές περιόδους, ενώ η διακίνηση φορτηγών παρουσιάζει σχετικά µικρή
διακύµανση σε όλη τη διάρκεια του έτους, µε αποτέλεσµα οι περισσότερες πωλήσεις της Εταιρείας να
πραγµατοποιούνται κατά το τρίτο τρίµηνο κάθε χρήσης. Η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της µε την
ανάληψη άγονων, επιδοτούµενων γραµµών µε σκοπό να περιορίσει τις συνέπειες της εποχικότητας του κλάδου.
•

Πιθανή αποδροµολόγηση λόγω βλάβης σε πλοίο της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, καθώς και η ικανότητα της να ανταποκρίνεται στις
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εξαρτώνται άµεσα από την εύρυθµη λειτουργία των πλοίων της και την
ικανοποιητική εκτέλεση των προγραµµατισµένων δροµολογίων. Πιθανή αδυναµία εκτέλεσης δροµολογίων εξαιτίας
βλάβης σε πλοίο της Εταιρείας, ειδικά σε περίοδο αιχµής, θα είχε ως αποτέλεσµα αφενός την άµεση απώλεια
εσόδων τόσο σε όφελος ανταγωνιστικών ακτοπλοϊκών εταιριών όσο και σε επίπεδο επιλεγόµενου µεταφορικού
µέσου από πλευράς επιβατών σε όφελος των αεροπορικών εταιριών και αφετέρου τρώση στη φήµη και πελατεία της
Εταιρείας.

Όλα τα παραπάνω µπορούν να έχουν δυσµενή επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας, την

χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατα της. Για την µείωση των αρνητικών συνεπειών η εταιρεία
µεριµνά για την σωστή συντήρηση των πλοίων και την επάνδρωση τους µε ικανά και αποτελεσµατικά πληρώµατα
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•

Εναρµόνιση µε ενδεχόµενες νέες τεχνικές προδιαγραφές ή και αλλαγές στο όριο ηλικίας των πλοίων

Η προσαρµογή των υφιστάµενων πλοίων σε νέες τεχνικές προδιαγραφές που ενδέχεται να θεσπιστούν σε Ευρωπαϊκό
ή Εθνικό επίπεδο µπορεί να απαιτήσουν σηµαντικές επενδύσεις ή και να καταστήσουν αδύνατη την εκτέλεση
δροµολογίων. Επίσης αλλαγή του θεσµικού πλαισίου για την ηλικία των πλοίων ενδέχεται να προκαλέσει
αποδροµολόγηση πλοίων από τα δροµολόγια εσωτερικού. Τα ως άνω ενδεχόµενα µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην
οµαλή εκτέλεση των υφιστάµενων δροµολογίων µε επιπτώσεις στην επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου. Η
εταιρεία φροντίζει ώστε τα πλοία κατά τις περιόδους συντήρησης να αναβαθµίζονται σύµφωνα µε τις νέες
απαιτήσεις ασφάλειας και την παρακολούθηση της ναυτικής τεχνολογίας όπου απαιτείται.

•

Συντήρηση πλοίων

Η διενέργεια δροµολογίων εξαρτάται από την επιχειρησιακή ετοιµότητα και την σωστή συντήρηση των πλοίων. Σε
περίπτωση µη έγκαιρης υλοποίησης των προγραµµατισµένων συντηρήσεων και των ελέγχων των πλοίων του
στόλου ενδέχεται να µην λάβουν έγκαιρα τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας µε αποτέλεσµα να υπάρξουν
δυσµενείς επιπτώσεις τις δραστηριότητες της Εταιρείας, γεγονός που δύναται να επηρεάσει δυσµενώς τις
δραστηριότητες της Εταιρείας, την χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατα της. Για την µείωση των
αρνητικών συνεπειών η εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση και την επάνδρωση των πλοίων µε ικανά και
αποτελεσµατικά πληρώµατα
•

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως σεισµός, τροµοκρατία, πληµµύρες, κλπ., η Εταιρεία ενδέχεται να επηρεαστεί
αρνητικά, όπως θα επηρεαστεί και οποιαδήποτε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Η εταιρεία έχει δηµιουργήσει ειδική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, η οποία έχει αποδείξει την αξία
της και έχει προστατεύσει αποτελεσµατικά την φήµη της,

σε γεγονότα όπως το ναυτικό ατύχηµα του πλοίου

ΘΕΟΦΙΛΟΣ.

3.4 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς χρηµαταγορές (όπως οι
εµπορικές συναλλαγές και διαθέσιµοι για πώληση τίτλοι), είναι βασισµένη στις τιµές αγοράς που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε
ενεργές χρηµαταγορές προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε
δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τιµές αγοράς ή τιµές διαπραγµατευτών για παρόµοια
στοιχεία χρησιµοποιούνται για το µακροχρόνιο δανεισµό. Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση µελλοντικών
χρηµατοροών χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της αξίας των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Η
ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την
πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής τους
στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµιακών ροών που
προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για τον
όµιλο για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
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4. Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Παραδοχές
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί από τη διοίκηση τον σχηµατισµό
κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του ενεργητικού και τις
υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς.
Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις
επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εµπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες,
συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά µε βάση τις
συγκεκριµένες συνθήκες.

4.1 Εκτιµήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις και οι σχετικές
γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιµώνται, απαιτώντας τον σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή συνθήκες που δεν
είναι δυνατό να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Ως
σηµαντική λογιστική εκτίµηση, θεωρείται µία η οποία είναι σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της
εταιρείας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά
ως αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες.
Ο Όµιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην
εµπειρία, συσκέψεις µε ειδικούς, τάσεις και άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες
συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον. Στη
σηµείωση 3 ‘Βασικές λογιστικές αρχές’ αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές που έχουν επιλεγεί από τον Όµιλο.

4.2 Εκτιµώµενη αποµείωση υπεραξίας
Ο Όµιλος διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν αποµείωση της υπεραξίας και ενδιάµεσα, όταν τα γεγονότα ή οι
συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης (π.χ. µία σηµαντική δυσµενής αλλαγή στο εταιρικό κλίµα ή µία
απόφαση για πώληση ή διάθεση ενός καταστήµατος). Ο καθορισµός της ύπαρξης αποµείωσης απαιτεί την αποτίµηση
της αντίστοιχης µονάδας, η οποία εκτιµάται χρησιµοποιώντας την µέθοδο της προεξόφλησης των ταµειακών ροών.
Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιµο και απαραίτητο, χρησιµοποιούνται σχετικοί συντελεστές πολλαπλασιασµού της αγοράς,
προκειµένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσµατα από τις προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Εφαρµόζοντας αυτή τη
µεθοδολογία, η εταιρεία βασίζεται σε µία σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα πραγµατικά
λειτουργικά αποτελέσµατα, τα µελλοντικά εταιρικά σχέδια, οι οικονοµικές προεκτάσεις και τα δεδοµένα της αγοράς. Ο
όµιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο για αποµείωση της υπεραξίας, σύµφωνα µε την λογιστική πολιτική, όπως αυτή
αναφέρεται στη Σηµείωση 2.4.

4.3 Φόροι εισοδήµατος
Σύµφωνα µε το Ν. 27/1975 οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων µε ελληνική σηµαία πληρώνουν φόρο για τα πλοία τους
βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζηµίες . Με την πληρωµή του παραπάνω φόρου
εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση που έχει σχέση µε τη φορολογία εισοδήµατος από ναυτιλιακές
δραστηριότητες. Τα κέρδη από µη ναυτιλιακές δραστηριότητες (αν υπάρξουν) φορολογούνται σύµφωνα µε τις γενικές
διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος. Εκτιµήσεις απαιτούνται για τον καθορισµό της πρόβλεψης για φόρους
εισοδήµατος. Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου,
βασιζόµενοι σε εκτιµήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους
αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο
εισοδήµατος.
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4.4 Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις γίνει γνωστό ότι
ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε κίνδυνο µεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαµηλή
πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη της απαίτησης ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο
λογαριασµός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.

4.5 Ενδεχόµενα γεγονότα
Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η
διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση του Οµίλου και της
Εταιρείας, την 31 ∆εκεµβρίου 2010. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε
τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις
πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις
διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µία αύξηση ή µία µείωση των επίδικων απαιτήσεων και των ενδεχόµενων
υποχρεώσεων του Οµίλου στο µέλλον.
5.Πληροφόρηση κατά τοµέα
Επιχειρηµατικοί τοµείς
Ο Όµιλος επιχειρηµατικά απασχολείται στο τοµέα της επιβατηγού ναυτιλίας και δραστηριοποιείται σε διάφορες
γεωγραφικές περιοχές. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η πληροφόρηση κατά τοµέα να δίδεται σύµφωνα µε την γεωγραφική
δραστηριότητα του Οµίλου .
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ελληνικά και διεθνή χωρικά ύδατα και ως εκ τούτου η γεωγραφική κατάτµηση των
δραστηριοτήτων του Οµίλου γίνεται ως εξής:
α) Ακτοπλοϊκές δραστηριότητες εσωτερικού
β) Ακτοπλοϊκές δραστηριότητες εξωτερικού
Τα πλοία του Οµίλου διακινούν επιβάτες και Ι.Χ. αυτοκίνητα που αναφέρεται ως «επιβατική ή τουριστική» κίνηση
καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούν εµπορεύµατα που αναφέρεται ως «εµπορευµατική» κίνηση. Η επιβατική
κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα µε την υψηλότερη κίνηση να εµφανίζεται στους µήνες Ιούνιο έως
Σεπτέµβριο και την χαµηλότερη κίνηση να εµφανίζεται στους µήνες Νοέµβριο έως Φεβρουάριο. Η εµπορευµατική
κίνηση εµφανίζεται κατανεµηµένη καθ όλη τη διάρκεια του έτους µε πολύ µικρότερη εποχικότητα.

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα κατά τοµέα της χρήσης που έληξε την 31.12.2010 έχουν ως εξής:
Ο κύκλος εργασιών της χρήσης της µητρικής εταιρείας αναλύεται ανά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει σύµβασης
Έσοδα από µισθωµένα πλοία

31.12.2010
52.322.134,17
994.275,91
3.128.571,48

31.12.2009
38.501.595,63
877.116,00
0,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει σύµβασης
Έσοδα από µισθωµένα πλοία

31.12.2010
39.669.815,60
852.776,39
4.314.821,48

31.12.2009
37.316.333,82
870.946,87
0,00
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Πωλήσεις-Ανάλυση δραστηριότητας κατά γεωγραφικό τοµέα

ΟΜΙΛΟΣ

Γεωγραφικός τοµέας

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εσωτερικού

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εξωτερικού
01/01-31/12/2010

Σύνολο

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εσωτερικού

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εξωτερικού
01/01-31/12/2009

Σύνολο

Έσοδα από ναύλους
Έσοδα από διαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει
σύµβασης (καταστήµατα πλοίων)
Έσοδα από χρονοναυλώσεις
Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά αποτελέσµατα
Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

49.350.954,44

2.971.179,73

52.322.134,17

38.441.595,63

60.000,00

38.501.595,63

994.275,91
50.345.230,35
(16.703.766,25)

3.128.571,48
6.099.751,21
2.449.117,35

994.275,91
3.128.571,48
56.444.981,56
(14.254.648,90)

877.116,00
39.318.711,63
1.844.953,74

60.000,00
(298.503,00)

877.116,00
39.378.711,63
1.546.450,74

(29.204.653,61)

1.903.511,18

(27.301.142,43)

(4.362.468,00)

(296.658,00)

(4.659.126,00)

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων

(43.958.227,94)

592.379,30

(43.365.848,64)

(20.022.046,49)

(298.503,00)

(20.320.549,49)

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους

(43.958.227,94)
175.163.789,29
5.162.269,03
(863.541,67)
(6.829.653,10)
(7.093.874,64)
165.538.988,91

592.379,30
(483.449,88)
(483.449,88)

(43.365.848,64)
175.163.789,29
5.162.269,03
(863.541,67)
(7.313.102,98)
(7.093.874,64)
165.055.539,03

(20.165.613,49)
179.395.073,45
494,17
3.460.000,00
(6.285.935,09)
(1.405.843,24)
175.163.789,29

(298.503,00)

(20.464.116,49)
179.395.073,45
494,17
3.460.000,00
(6.285.935,09)
(1.405.843,24)
175.163.789,29

Αξίες πλοίων αρχής χρήσης
Προσθήκες –αγορές πλοίων χρήσης
Πωλήσεις πλοίων χρήσης
Απαλοιφή ενδοεταιρικής απόκτησης
Αυξήσεις/(µειώσεις) πλοίων
Αποσβέσεις πλοίων χρήσης
Αναπροσαρµογή αξίας πλοίων χρήσης
Αναπόσβεστη αξία πλοίων την 31/12

-
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Πωλήσεις-Ανάλυση δραστηριότητας κατά γεωγραφικό τοµέα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γεωγραφικός τοµέας
Έσοδα από ναύλους

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εσωτερικού

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εξωτερικού
01/01-31/12/2010

Σύνολο

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εσωτερικού

Ακτοπλοϊκές
δραστηριότητες
εξωτερικού
01/01-31/12/2009

Σύνολο

37.320.402,78

2.349.412,82

39.669.815,60

37.316.333,82

-

37.316.333,82

-

Έσοδα από διαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει
σύµβασης (καταστήµατα πλοίων)
Έσοδα από χρονοναυλώσεις
Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά αποτελέσµατα
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

852.776,39
1.186.250,00
39.359.429,17
(13.429.132,56)

3.128.571,48
5.477.984,30
2.124.776,15

852.776,39
4.314.821,48
44.837.413,47
(11.304.356,41)

870.946,87
38.187.280,69
2.068.388,43

-

870.946,87
38.187.280,69
2.068.388,43

(25.556.513,09)

1.567.336,03

(23.989.177,06)

(3.326.445,21)

-

(3.326.445,21)

Ζηµίες προ φόρων

(37.065.688,40)

339.729,80

(36.725.958,60)

(14.871.874,83)

-

(14.871.874,83)

Ζηµίες µετά από φόρους

(37.065.688,40)

339.729,80

(36.725.958,60)

(15.015.441,83)

-

(15.015.441,83)

Αξίες πλοίων αρχής χρήσης
Προσθήκες-αγορές πλοίων χρήσης
Αυξήσεις/(µειώσεις) πλοίων
Αποσβέσεις πλοίων χρήσης
Αναπροσαρµογή αξίας πλοίων χρήσης
Αναπόσβεστη αξία πλοίων την 31/12

141.700.000,00
5.162.269,03
(5.234.861,43)
(7.093.874,64)
134.533.532,96

(832.692,30)
(832.692,30)

141.700.000,00
5.162.269,03
(6.067.553,73)
(7.093.874,64)
133.700.840,66

143.699.056,86
494,17
3.460.000,00
(5.007.199,63)
(452.351,40)
141.700.000,00

-

143.699.056,86
494,17
3.460.000,00
(5.007.199,63)
(452.351,40)
141.700.000,00
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6. Ενσώµατες ακινιτοποιήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
Κόστος
1.1.2010
Αγορές περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
∆ιαφορές αναπροσαρµογής
∆ιαγραφή παγίων θυγατρικής
Αυξήσεις περιόδου
31.12.2010

Κτίρια εγκαταστάσεις
κτιρίων

Εδαφικές
εκτάσεις

Μεταφορικά
µέσα
Πλοία

Λοιπά
Μεταφορι
κά µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
Εξοπλισµός

Σύνολο

326.729,74
326.729,74

631.058,63
631.058,63

183.460.716,13
5.162.269,03
(1.013.138,35)
(7.093.874,64)
180.515.972,17

32.495,24
21.254,29
53.749,53

1.745.677,94
32.622,51
(26.500,00)
1.751.800,45

186.196.677,68
5.216.145,83
(1.013.138,35)
(7.093.874,64)
(26.500,00)
183.279.310,52

-

269.165,81
28.628,31

8.296.926,84
7.313.102,98

23.564,11
5.284,43

1.555.364,75
113.643,55

10.145.021,51
7.460.659,27

-

-

(149.596,68)

-

(1.845,00)
-

(1.845,00)
(149.596,68)

-

297.794,12

15.460.433,14

28.848,52

1.667.163,31

17.454.239,10

Αποσβέσεις
1.1.2010
Αποσβέσεις περιόδου
∆ιαγραφή αποσβέσεων παγίων
θυγατρικής
Αποσβέσεις πωληθέντων
31.12.2010
31.12.2010 (Αναπόσβεστη αξία)

326.729,74

333.264,51

165.055.539,03

24.901,01

84.637,14

165.825.071,42

31.12.2009 (Αναπόσβεστη αξία)

326.729,74

361.892,82

175.163.789,29

8.931,13

190.313,19

176.051.656,17

ΟΜΙΛΟΣ
Κόστος
1.1.2009
Αγορές χρήσης
Πωλήσεις χρήσης
∆ιαφορές αναπροσαρµογής
Αυξήσεις χρήσης
31.12.2009

Κτίρια εγκαταστάσεις
κτιρίων

Εδαφικές
εκτάσεις

Μεταφορικά
µέσα
Πλοία

Λοιπά
Μεταφορι
κά µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
Εξοπλισµός

Σύνολο

326.729,74
326.729,74

631.058,63
631.058,63

181.406.065,20
494,17
(1.405.843,24)
3.460.000,00
183.460.716,13

37.998,99
13.141,80
(18.645,55)
32.495,24

1.686.987,82
58.690,12
1.745.677,94

184.088.840,38
72.326,09
(18.645,55)
(1.405.843,24)
3.460.000,00
186.196.677,68

Αποσβέσεις
1.1.2009
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων

-

240.537,50
28.628,31
-

2.010.991,75
6.285.935,09
-

19.606,62
6.055,12
(2.097,63)

1.415.589,24
139.775,51
-

3.686.725,11
6.460.394,03
(2.097,63)

31.12.2009

-

269.165,81

8.296.926,84

23.564,11

1.555.364,75

10.145.021,51

326.729,74

361.892,82

175.163.789,29

8.931,13

190.313,19

176.051.656,17

31.12.2009 (Αναπόσβεστη αξία)
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

Εδαφικές
εκτάσεις

Κτίρια εγκαταστάσεις
κτιρίων

89.729,74
89.729,74

239.319,85
239.319,85

Αποσβέσεις
1.1.2010
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις πωληθέντων

-

31.12.2010

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κόστος
1.1.2010
Αγορές περιόδου (βλ.σηµ.19)
Πωλήσεις περιόδου
∆ιαφορές αναπροσαρµογής
Αυξήσεις περιόδου
31.12.2010

Μεταφορικά
µέσα
Πλοία

Λοιπά
Μεταφορι
κά µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
Εξοπλισµός

148.390.890,13
5.162.269,03
(7.093.874,64)
146.459.284,52

11.452,92
21.254,29
32.707,21

1.629.298,59
32.622,51
1.661.921,10

150.360.691,23
5.216.145,83
(7.093.874,64)
148.482.962,42

169.674,87
16.876,15
-

6.690.890,13
6.067.553,73
-

1.743,33
3.843,37
-

1.478.958,09
107.285,37
-

8.341.266,42
6.195.558,62
-

186.551,02

12.758.443,86

5.586,70

1.586.243,46

14.536.825,04

Σύνολο

31.12.2010 (Αναπόσβεστη αξία)

89.729,74

52.768,83

133.700.840,66

27.120,51

75.677,64

133.946.137,38

31.12.2009 (Αναπόσβεστη αξία)

89.729,74

69.644,98

141.700.000,00

9.709,59

150.340,50

142.019.424,81

Εδαφικές
εκτάσεις

Κτίρια εγκαταστάσεις
κτιρίων

Μεταφορικά
µέσα
Πλοία

Λοιπά
Μεταφορι
κά µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
Εξοπλισµός

89.729,74
89.729,74

239.319,85
239.319,85

145.382.747,36
494,17
(452.351,40)
3.460.000,00
148.390.890,13

16.956,67
13.141,80
(18.645,55)
11.452,92

1.598.828,47
30.470,12
1.629.298,59

147.327.582,09
44.106,09
(18.645,55)
(452.351,40)
3.460.000,00
150.360.691,23

-

152.798,72
16.876,15
-

1.683.690,50
5.007.199,63
-

967,16
2.873,80
(2.097,63)

1.351.165,80
127.792,29
-

3.188.622,18
5.154.741,87
(2.097,63)

-

169.674,87

6.690.890,13

1.743,33

1.478.958,09

8.341.266,42

89.729,74

69.644,98

141.700.000,00

9.709,59

150.340,50

142.019.424,81

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κόστος
1.1.2009
Αγορές χρήσης
Πωλήσεις χρήσης
∆ιαφορές αναπροσαρµογής
Αυξήσεις χρήσης
31.12.2009
Αποσβέσεις
1.1.2009
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων
31.12.2009
31.12.2009 (Αναπόσβεστη αξία)

Σύνολο

Οι αποσβέσεις των πλοίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο στην διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία ανέρχεται σε 30 – 40
έτη από τον χρόνο της ναυπήγησης τους. Οι εύλογες αξίες των πλοίων του Οµίλου καθώς και οι εκτιµώµενες υπολειµµατικές αξίες αυτών
κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής τους αξιολογήθηκαν (ετήσια εκτίµηση) από ανεξάρτητο οίκο εκτιµήσεων την 31 ∆εκεµβρίου 2010.
Σηµειώνουµε ότι το ανωτέρω ποσό € 7.093.874,64, αφορά διαφορές αναπροσαρµογής των πλοίων του Οµίλου στην εύλογή τους αξία. Οι
αποτιµήσεις γίνονται από εξειδικευµένους οίκου εκτιµητών. Από το εν λόγω ποσό, ποσό € 6.156.619,91 επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της
χρήσης (βλ. σηµείωση 30), ενώ ποσό € 937.254,73, µείωσε το ήδη σχηµατισµένο αποθεµατικό αναπροσαρµογής.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)
7. Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα της 31.12.2010 και της 31.12.2009 ποσού € 223.000,00 αφορούν επένδυση της µητρικής
εταιρείας σε δύο οικόπεδα στο νοµό Χίου.
8. Λοιπά πάγια στοιχεία
Το ποσό των € 947.687,03 (η εταιρεία € 947.687,03) αντιπροσωπεύει το αναπόσβεστο υπόλοιπο του κόστους
τετραετούς περιοδικής επιθεωρήσεως των πλοίων την 31.12.2010 έναντι ποσού

€ 752.049,10 (η εταιρεία €

680.511,04) την 31.12.2009 και αναλύεται ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01/01-31/12/2010

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
1.1.2010

ΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ 31/12/2010

ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι

279.711,67

172.134,80

322.745,40

129.101,07

ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ

188.437,15

0,00

188.437,15

0,00

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

76.316,50

507.043,45

203.077,39

380.282,56

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

70.380,97

0,00

70.380,97

0,00

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

65.664,75

584.404,55

211.765,90

438.303,40

680.511,04

1.263.582,80

996.406,81

947.687,03

ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ

71.538,06

0,00

71.538,06

0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ
‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’ 31/12/2010

71.538,06

0,00

71.538,06

0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΙΛΟΥ 31/12/2010

752.049,10

1.263.582,80

1.067.944,87

947.687,03

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2010

ΧΡΗΣΗ 2009

ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31/12/2009

ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι

572.961,57

293.249,90

279.711,67

ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ

477.888,40

289.451,25

188.437,15

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

347.155,54

270.839,04

76.316,50

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

260.116,08

189.735,11

70.380,97

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

226.122,93

160.458,18

65.664,75

1.884.244,52

1.203.733,48

680.511,04

ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ

222.581,62

151.043,56

71.538,06

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ
‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’ 31/12/2009

222.581,62

151.043,56

71.538,06

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΙΛΟΥ 31/12/2009

2.106.826,14

1.354.777,04

752.049,10

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2009
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)
9. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:

ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ
SILVER FIN SHIPPING LTD
WAVES SHIPPING SA
NEL EGYPT S.A.E
RAINBOW MARITIME LTD
Πρόβλεψη αποµείωσης
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
-

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
2.736.400,00
2.736.400,00
1.165,00
1.165,00
7.500,00
7.500,00
21.250,00
1.165,00
(2.743.900,00)
(2.743.900,00)
2.330,00
22.415,00

Η “Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ” ίδρυσε την 12.01.2010 την ναυτιλιακή εταιρεία RAINBOW MARITIME
LTD που είναι εγκατεστηµένη στην Μάλτα. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας ανέρχεται σε 100%.
Η RAINBOW MARITIME LTD απέκτησε το πλοίο RED SEA II από την εταιρεία WAVES SHIPPING SA (100%
θυγατρική της ΝΕΛ ΑΕ) στην αναπόσβεστη του αξία, το οποίο και µετονόµασε σε ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ.
Στην τρέχουσα χρήση δεν ενοποιήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις η πρώην θυγατρική εταιρεία του Οµίλου
(ποσοστό συµµετοχής 34%), λόγω του ότι στη χρήση 2010 η µητρική εταιρεία ‘Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου
Α.Ε’ δεν είχε τον έλεγχο της διοίκησης. Η µη ενοποίηση της ‘NEL EGYPT SAE’, δεν επηρεάζει σε κανένα
επίπεδο τα αποτελέσµατα και την δραστηριότητα του Οµίλου.

Tα αποτελέσµατα της µητρικής εταιρείας

επιβαρύνθηκαν στη χρήση 2010, από την αποαναγνώριση της εν λόγω θυγατρικής, µε ποσό € 21.250,00 ενώ του
Οµίλου ωφελήθηκαν µε ποσό € 73.400,56. Σηµειώνουµε ότι η εν λόγω θυγατρική, µετά από απόφαση του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης.

10. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:

Εγγυήσεις ∆ΕΗ
Εγγυήσεις ενοικίων
Λοιπές εγγυήσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
2.740,11
2.740,11
15.421,76
6.361,76
6.852,83
5.852,83
25.014,70
14.954,70

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
2.740,11
2.740,11
15.421,76
6.361,76
6.852,83
5.852,83
25.014,70
14.954,70
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

11. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:

Καύσιµα λοιπά αναλώσιµα
Ανταλλακτικά
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
1.844.800,31
445.497,50
160.000,00
320.000,00
2.004.800,31
765.497,50

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
1.664.440,96
308.526,73
160.000,00
320.000,00
1.824.440,96
628.526,73

12. Πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:

Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
16.206.590,55
7.507.392,35
(700.000,00)
(700.000,00)
15.506.590,55
6.807.392,35

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
7.192.670,07
4.977.275,18
(700.000,00)
(700.000,00)
6.492.670,07
4.277.275,18

Το υπόλοιπο των πελατών της 31.12.2010 του Οµίλου ποσού € 15.526.590,55 (31.12.2009 ποσού € 6.807.392,35)
περιλαµβάνει απαιτήσεις από το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων ποσού € 2.430.932,33 (31.12.2009
υπόλοιπο ποσού € 2.482.086,12) και από το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας ποσού €
3.030.120,90 (31.12.2009 υπόλοιπο ποσού € 1.922.323,60).
Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις από πελάτες είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται η προεξόφλησή τους κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.

13. Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Οι απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΝΕΛ
ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ
NEL EGYPT S.A.E
RAINBOW MARITIME LTD
SILVER FIN SHIPPING LTD
WAVES SHIPPING SA
Σύνολο

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
-

7.708.541,91
15.278.122,06
283.523,53
1.820.101,06
2.481.987,91
27.572.276,47

8.384.358,58
682.663,00
1.797.037,56
10.864.059,14

14. Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
Απαίτηση από Ασφαλιστική
εταιρεία
Προκαταβολές ναυτολογίων
Τόκοι χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009

450.550,19

1.041.084,58
-

228.437,54

1.041.084,58
-

652.563,64
1.471.436,68
2.574.550,51

267.476,53
1.308.561,11

652.563,64
1.327.485,06
2.208.486,24

4.565,50
1.045.650,08

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται η προεξόφλησή τους κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

15. Προκαταβολές
Οι προκαταβολές της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009

Ενοίκια εποµένων χρήσεων
Ασφάλιστρα επόµενης
περιόδου
Προκαταβολές προµηθευτών
Ενοίκια χρονοναύλωσης πλοίων
Λοιπά

1.862.500,00

2.012.500,00

1.862.500,00

2.012.500,00

1.369.959,68
1.929.952,77
616.263,44
426.554,01

953.644,69
507.936,49
277.690,52

1.034.577,62
1.570.358,17
616.263,44
317.312,28

675.982,59
507.936,49
252.334,78

Σύνολο

6.205.229,90

3.751.771,70

5.401.011,51

3.448.753,86

16. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως
ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
Συνεταιριστική Τράπεζα
Λέσβου-Λήµνου ΣΥΝ.ΠΕ
Λοιπά
Σύνολο

64.915,63
5.991,41
70.907,04

64.915,63
8.227,41
73.143,04

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
64.915,63
5.991,41
70.907,04

64.915,63
8.227,41
73.143,04

17.Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:

∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
51.281,60
39.034,34
27.412.219,66
8.326.185,83
27.463.501,26
8.365.220,17

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
35.844,43
19.920,36
25.795.830,07
7.006.036,17
25.831.674,50
7.025.956,53

18. Μετοχικό Κεφάλαιο, ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το Άρτιο, Ίδιες µετοχές, Λοιπά Αποθεµατικά
και Ζηµίες εις νέον
18.1. Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της µητρικής Εταιρείας την 31.12.2010 αποτελείται από 340.612.800 κοινές ονοµαστικές
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,30 εκάστη και ποσού € 102.183.840,00.
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω µεταβολές στο µετοχικό κεφάλαιο σε
εκτέλεση των αποφάσεων της 27.07.2010 της Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .
α) Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό € 21.147,60 € µε την ακύρωση 70.492 ιδίων κοινών
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία, λόγω εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 6
του Κ.Ν 2190/1920.
β) Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν 8.515.318,80 € µε την κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους του
αποθεµατικού από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση 28.384.396 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών,
ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία.
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γ) Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των 46.834.253,10 € µε τον συµψηφισµό και τη
διαγραφή ζηµιών προηγουµένων χρήσεων και την αναλογική ακύρωση 156.114.177 κοινών ονοµαστικών µετοχών
ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία.
δ) Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης υπέρ των
παλαιών µετόχων ποσού 97.926.180,00 € µε την έκδοση και διάθεση 326.420.600 νέων κοινών ονοµαστικών
µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία και τιµή διάθεσης 0,30 € µε αναλογία 23 νέες µετοχές για κάθε 1 παλιά.
Το Χ.Α στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των 326.420.600 νέων µετοχών.
Την 10.01.2011 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των νέων µετοχών.
Κατά την τρέχουσα περίοδο ούτε η µητρική εταιρεία ούτε οι θυγατρικές της προέβησαν σε αγορά µετοχών της
µητρικής εταιρείας .
Από το συνολικό αριθµό µετοχών 340.612.800 κατά την 31.12.2010, 19.504.079 µετοχές είναι ενεχυριασµένες στην
Millennium Bank, τα δικαιώµατα ψήφου των οποίων ασκούνται από τον µέτοχο (εταιρεία εκπροσωπούµενη από τον
κ.Μιλτιάδη-Μιχαήλ Βάγγερ, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΝΕΛ Α.Ε.).

18.2. Ίδιες µετοχές
Η µητρική εταιρεία ,την 31.12.2010, δεν κατέχει ίδιες µετοχές. Επίσης καµία θυγατρική εταιρεία δεν κατέχει
µετοχές της µητρικής εταιρείας.

18.3. Λοιπά αποθεµατικά κεφάλαια
Τα ‘Λοιπά Αποθεµατικά’ κατά την 31.12.2010 και την 31.12.2009 αναλύονται ως εξής:

Έκτακτα Αποθεµατικά
Τακτικό Αποθεµατικό
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής πλοίων
Αποθεµατικά δικαιωµάτων προαίρεσης
Αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων
Λοιπές Αναπροσαρµογές
Λοιπά Αποθεµατικά
Υπόλοιπο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
7.216.197,19
7.216.197,19
2.039.376,00
2.039.376,00
525.317,70
1.500.894,45
768.000,00
768.000,00
25.590,03
25.590,03
(76.709,91)
(76.709,91)
724.377,36
720.406,62
11.222.148,37
12.193.754,38

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
7.216.197,19
7.216.197,19
2.039.376,00
2.039.376,00
500.762,70
1.438.017,43
768.000,00
768.000,00
25.590,03
25.590,03
(76.709,91)
(76.709,91)
10.473.216,01
11.410.470,74

18.4. Ζηµίες εις νέον
Οι ζηµιές εις νέο της 31.12.2010 ανέρχονται σε συνολικό ποσό € 69.764.684,52 ( η εταιρεία € 48.955.729,07) και
την 31.12.2009 ανέρχονταν σε ποσό € 73.232.443,94 ( η εταιρεία € 59.029.027,25).
19. ∆άνεια
Τα δάνεια της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
Μακροπρόθεσµες
Υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις
∆άνεια Τραπεζών
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Σύνολο δανείων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

102.863.684,51
3.995.211,54
106.858.896,05

121.634.770,64
121.634.770,64

69.376.972,78
3.995.211,54
73.372.184,32

91.520.218,75
91.520.218,75

6.531.683,86
1.288.154,96
7.819.838,82
114.678.734,87

34.289.592,42
34.289.592,42
155.924.363,06

6.501.882,00
1.288.154,96
7.790.036,96
81.162.221,28

24.429.136,13
24.429.136,13
115.949.354,88

Στη χρήση 2010 η εταιρεία µίσθωσε το πλοίο ‘European Express’ από την εταιρεία Royal Diamond. H µίσθωση είναι
πενταετής και παρέχει στη µισθώτρια το δικαίωµα αγοράς του πλοίου κατά την λήξη της µίσθωσης, µε την καταβολή
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ενός συµβολικού ποσού. Το καταβαλλόµενο µηνιαίο µίσθωµα ανέρχεται σε ποσό € 85.840 (κεφάλαιο) πλέον του τόκου,
που προσαρµόζεται σε συνάρτηση µε τις διακυµάνσεις του επιτοκίου Εuribor. Στη χρήση 2010 η εταιρεία πλήρωσε
µισθώµατα συνολικής αξίας € 514.980. Η εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των
δανείων της και επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της εκάστοτε περιόδου.
Σηµειώνουµε ότι στη χρήση 2010, ο Όµιλος αποπλήρωσε δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 67.636.471,74
(κεφάλαιο δανείων) εκ των οποίων ποσό € 58.544.952,65 αφορά την Εταιρεία. Επίσης η Εταιρεία στη χρήση αυτή
προέβη σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισµού, µε αποτέλεσµα όλες οι

µακροπρόθεσµες

τραπεζικές

υποχρεώσεις της να είναι πληρωτέες πέραν της πενταετίας.
Η λήξη των µακροπροθέσµων δανείων του Οµίλου έχει ως εξής:

Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο δανείων
Οι λογιστικές αξίες των

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
2.369.126,01
16.778.535,08
1.626.085,53
51.955.888,89
102.863.684,51
52.900.346,67
106.858.896,05
121.634.770,64

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
2.369.126,01
12.052.941,60
1.626.085,53
37.182.352,05
69.376.972,78
42.284.925,10
73.372.184,32
91.520.218,75

δανείων του Οµίλου (µακροπροθέσµων και βραχυπροθέσµων) εκφράζονται στα

παρακάτω νοµίσµατα:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
114.678.734,87
154.107.281,12
1.817.081,94

ΕΥΡΩ
USD

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
86.308.172,27
114.132.272,94
1.817.081,94

Για την εξασφάλιση δανείων του Οµίλου έχουν εγγραφεί επί των πλοίων οι παρακάτω υποθήκες:
ΠΛΟΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟΘΗΚΗ
USD

ΥΠΟΘΗΚΗ
EURO

ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ

-

33.150.000,00

ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ

-

26.700.000,00
23.416.500,00

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ
SILVER FIN.SHIPPING LTD
RAINBOW MARITIME LTD

9.100.000,00
-

1.430.668,00
23.416.500,00
65.000.000,00
11.900.000,00
59.500.000,00

9.100.000,00

244.513.668,00

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ
Π. ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ

Για την εξασφάλιση των δανείων της µητρικής εταιρείας έχει εγγραφεί και προσηµείωση υποθήκης € 686.720,46 επί
των κτιρίων της και επί των κτιρίων της θυγατρικής εταιρείας ‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’ έχει εγγραφεί προσηµείωση
υποθήκης € 780.000,00.
20. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Οι Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:

Υπόλοιπο 1.1
Πρόβλεψη εξόδου αναγνωρισµένη
στα αποτελέσµατα περιόδου
Υπόλοιπο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
417.215,00
227.137,00
63.839,00
481.054,00

190.078,00
417.215,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
417.215,00
227.137,00
63.839,00
481.054,00

190.078,00
417.215,00
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Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα για την µελλοντική καταβολή παροχών
ανάλογα µε τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να
καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
προεξοφλούµενο στην παρούσα αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Την 31.12.2009
διενεργήθηκε, από εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών, εκτίµηση για τις υποχρεώσεις των εταιρειών που απορρέουν
από την υποχρέωση να καταβληθούν αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης για την χρήση 2010.
Οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31.12.2009 ήταν προεξοφλητικό επιτόκιο 5,21%, ποσοστό
αύξησης αµοιβών 4% και αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή ποσοστό 2,5%.

21. Λοιπές προβλέψεις
Οι Λοιπές προβλέψεις της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:

Προβλέψεις δικαιωµάτων
Κ.Α.Ε.Ο (βλέπε παρ. 35.4)
Προβλέψεις ενδεχοµένων
εργατικών διαφορών
ναυτολογίων
Προβλέψεις για διαφορές
φορολογικού ελέγχου
Λοιπές προβλέψεις φόρων και
τελών
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009

6.065.628,49

6.065.628,49

6.065.628,49

6.065.628,49

401.600,00

401.600,00

256.000,00

256.000,00

100.000,00

256.358,00

100.000,00

256.358,00

2.228.672,58
8.795.901,07

2.228.672,58
8.952.259,07

2.228.672,58
8.650.301,07

2.228.672,58
8.806.659,07

22. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι προµηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:

Προµηθευτές
Υποχρεώσεις σε εργαζόµενους
Υποχρεώσεις για φόρους – τέλη
και ασφαλιστικούς οργανισµούς
Προκαταβολές πελατών
Μερίσµατα προηγ. χρήσεων
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
7.858.453,41
5.829.042,71
1.270.600,25
809.222,37

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
6.737.782,68
4.792.255,09
983.463,04
601.264,48

5.421.685,62
469.230,57
1.139.607,03
105.294,04
16.264.870,92

4.616.094,58
1.139.607,03
105.294,04
13.582.241,37

4.655.327,91
453.753,62
1.139.607,03
122.153,33
13.009.106,97

4.352.159,45
1.139.607,03
122.153,33
11.007.439,38

Από το ποσό υποχρεώσεων από φόρους-τέλη και ασφαλιστικούς οργανισµούς € 5.421.685,62 (η εταιρεία €
4.616.094,58) ποσό € 3.079.000,00 αναφέρεται σε υποχρεώσεις της εταιρείας παλαιοτέρων χρήσεων προς το ΝΑΤ
για Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών και Οχηµάτων (ΚΑΕΟ) οι οποίες εκκρεµοδικούν (βλ σηµ. 35.4).
Οι υποχρεώσεις σε εργαζόµενους αφορούν κυρίως υποχρεώσεις από µισθούς ∆εκεµβρίου 2010.
Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις

είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται η

προεξόφλησή τους κατά την

ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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23. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:

ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ
ALTANA NAVIGATION
SILVER FIN SHIPPING LTD
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
7.500.000,00
7.500.000,00
-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
736.572,69
7.500.000,00
70.510,86
7.500.000,00
807.083,55

24. Προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα
Οι προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
Προβλέψεις διαφόρων
δεδουλευµένων εξόδων
Σύνολο

15.996,77
15.996,77

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009

37.000,00
37.000,00

-

-

25. Πωλήσεις
Οι πωλήσεις της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:

Ναύλοι-Έσοδα πλοίων
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
56.444.981,56
39.378.711,63
56.444.981,56
39.378.711,63

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
44.837.413,47
38.187.280,69
44.837.413,47
38.187.280,69

Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ και η θυγατρική της εταιρεία ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ εξυπηρετούν δροµολόγια
άγονων γραµµών µέσω συµβάσεων που καταρτίσθηκαν µετά από µειοδοτικό διαγωνισµό µε το Υπουργείο
Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας και το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (Γενική
Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής).

Το τίµηµα ανά δροµολόγιο αποτελεί έσοδο για την εταιρεία,

πλέον των εσόδων που εισπράττονται από τα εκδιδόµενα εισιτήρια επιβατών και οχηµάτων.
Η αύξηση των εσόδων από ναύλους του Οµίλου κατά 43,34 % την χρήση 2010 σε σχέση µε την χρήση 2009
οφείλεται κυρίως στα έσοδα από µισθωµένα πλοία και σε έσοδα από ναύλους του πλοίου Θεόφιλος, το οποίο στη
χρήση 2009 πραγµατοποίησε λιγότερα δροµολόγια λόγω ζηµιάς που υπέστη σε ναυτικό ατύχηµα.

26.Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Τα άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:

Κέρδος από πώληση πλοίων
Αποζηµίωση από ασφαλιστική
εταιρεία
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
452.127,18
190.150,59
190.150,59

2.741.084,58
509.308,09
3.702.519,85

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
185.101,91
185.101,91

2.741.084,58
456.353,31
3.197.437,89
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27. Κόστος αµοιβών προσωπικού
Το κόστος αµοιβών προσωπικού της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Παρεπόµενες παροχές
Αποζηµιώσεις 2112/20
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
18.836.365,24
13.156.552,74
2.154.382,76
1.834.318,24
339.974,40
123.156,69
557.307,63
282.452,31
21.888.030,03
15.396.479,98

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
14.631.619,40
12.062.070,95
1.727.332,04
1.773.347,29
320.033,65
107.403,41
539.111,25
280.096,08
17.218.096,34
14.222.917,73

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ξηράς και θάλασσας την 31.12.2010 ήταν 540 άτοµα για την
µητρική εταιρεία και 628 άτοµα για τον όµιλο, ενώ την 31.12.2009 ήταν 245 άτοµα για την µητρική εταιρεία και
327 άτοµα για τον Όµιλο. Η αύξηση του κόστους µισθοδοσίας οφείλεται, κυρίως στην αύξηση του στόλου της
Εταιρείας και των θυγατρικών της στη χρήση 2010, λόγω εκµετάλλευσης µισθωµένων πλοίων.

28. Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:

Αποσβέσεις πλοίων
Αποσβέσεις επίπλων και
λοιπού εξοπλισµού
Αποσβέσεις λογισµικού
Αποσβέσεις κτιρίων
Αποσβέσεις λοιπών µεταφ.
µέσων
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
7.313.102,98
6.285.935,09

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
6.067.553,73
5.007.199,63

113.643,55
5.780,32
28.628,31

139.775,52
16.219,30
28.628,31

107.285,37
5.780,32
16.876,15

127.792,29
15.653,39
16.876,15

5.284,43
7.466.439,59

6.055,12
6.476.613,34

3.843,37
6.201.338,94

2.873,80
5.170.395,26

29. Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως
Τα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:

Προµήθειες πρακτόρων
Ασφάλιστρα
Συντηρήσεις
Αµοιβές τρίτων
Ζηµιά από πώληση πλοίου
Λοιπά
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
2.577.991,71
2.030.491,69
3.276.871,50
3.245.093,17
3.952.707,22
5.572.064,97
3.596.054,26
4.337.861,14
490.242,53
10.085.382,81
4.524.205,15
23.979.250,03
19.709.716,12

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
2.084.414,20
1.995.364,83
2.413.409,63
2.700.899,67
3.415.583,47
5.256.494,89
3.284.999,95
4.260.677,84
8.873.663,44
4.013.195,22
20.072.070,69
18.226.632,45

Η ζηµιά από πώληση πλοίου αφορά την πώληση του πλοίου ‘ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ’ της 100%
θυγατρικής εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΝ ΝΕ σε αλλοδαπή εταιρεία έναντι € 373.299,14 (USD 458.486,00).

30. Αποτελέσµατα από αναπροσαρµογή αξίας πλοίων
Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 της Εταιρείας και του Οµίλου επιβαρύνθηκαν ισόποσα µε συνολικό ποσό €
6.156.619,91 (χρήση 2009: όµιλος κέρδος € 2.906.668,55 - εταιρεία κέρδος € 2.935.414,21), ποσό το οποίο
προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των πλοίων του οµίλου στην εύλογη τους αξία.
Οι αποτιµήσεις των πλοίων γίνονται από εξειδικευµένους οίκους εκτιµητών. Οι κύριοι παράγοντες που
λαµβάνονται υπόψη για την διαµόρφωση της εκτιµώµενης αξίας των πλοίων είναι τα συγκριτικά στοιχεία αξίας
οµοειδών πλοίων, ιστορικά στοιχεία του πλοίου, οι τάσεις της αγοράς, η διαθεσιµότητα πλοίων στην αγορά, οι
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πρόσφατες αγοραπωλησίες πλοίων σε καθαρά εµπορική βάση και τέλος το επίπεδο συντήρησης, ηλικία, και η
γενικότερη κατάσταση του πλοίου.

31. Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Το χρηµατοοικονοµικό κόστος της 31.12.2010 και της 31.12.2009 αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ

Τόκοι και έξοδα δανείων
Τόκοι χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Λοιπά
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2010
8.371.944,46

31.12.2009
9.013.475,43

31.12.2010
6.220.066,64

31.12.2009
6.312.797,06

144.873,23
154.849,49
8.671.667,18

160.829,32
9.174.304,75

144.873,23
149.252,73
6.514.192,60

141.731,90
6.454.528,96

32. Φόροι εισοδήµατος
Σύµφωνα µε το Ν. 27/1975 οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων µε ελληνική σηµαία πληρώνουν φόρο για τα πλοία
τους βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζηµίες . Με την πληρωµή του παραπάνω
φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση που έχει σχέση µε τη φορολογία εισοδήµατος από ναυτιλιακές
δραστηριότητες. Τα κέρδη από µη ναυτιλιακές δραστηριότητες (αν υπάρχουν) φορολογούνται σύµφωνα µε τις
γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος.
Σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι
και πρόστιµα στην µητρική εταιρεία. Ο όµιλος θεωρεί ότι έχει σχηµατίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των
πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τους µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει της σχετικής
εµπειρίας από παλαιότερους φορολογικούς ελέγχους. Το ποσό των προβλέψεων για τις ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις ανέρχεται σε ποσό € 100.000,00.

33. Ζηµίες ανά µετοχή
Το κέρδος ή η ζηµία ανά µετοχή που αναλογεί στους κοινούς µετόχους υπολογίζεται µε διαίρεση του κέρδους ή της
ζηµίας της περιόδου από τη συνεχιζόµενη εκµετάλλευση µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών σε
κυκλοφορία στην διάρκεια της περιόδου.
Για τον υπολογισµό των κερδών ή ζηµιών ανά µετοχή των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων διαιρείται το
κέρδος ή η ζηµία που αναλογεί σε επίπεδο Οµίλου στη Μητρική µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας
µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία στην διάρκεια της χρήσης.

Ζηµίες περιόδου
Οι Ζηµίες αναλογούν σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σταθµισµένος µέσος
αριθµός µετοχών
Ζηµίες ανά µετοχή

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
(43.365.848,64)
(20.464.116,49)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
(36.725..958,60)
(15.015.441,83)

(43.365.848,64)
-

(20.267.104,51)
(197.011,98)

(36.725.958,60)
-

(15.015.441,83)
-

21.346.623
(2,0315)

21.346.623
(0,9494)

21.346.623
(1,7205)

21.346.623
(0,7034)

Οι ζηµίες ανά µετοχή της χρήσης 01.01.2009-31.12.2009 είναι αναθεωρηµένες και υπολογίστηκαν µε τον νέο
σταθµισµένο µέσο αριθµό κοινών µετοχών, λόγω της µεταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου στη χρήση 2010.
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34. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών
στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης
Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά στελέχη και
µέλη της ∆ιοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα ∆ιευθυντικά στελέχη
και µέλη της ∆ιοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2009

7.500.000,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
1.186.250,00
27.572.276,47
7.500.000,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2009
-

284.000,00
10.864.059,14
807.083,55

1.735.741,28

1.544.518,78

1.035.356,09

1.035.356,09

-

-

-

-

-

-

-

-

Το ποσό των εσόδων € 1.186.250,00 αφορά αµοιβή της µητρικής εταιρείας από την θυγατρική εταιρεία ‘ΣΙ ΛΙΝΚ
ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’ η οποία έχει αναλάβει βάσει δήλωσης εφοπλισµού την οικονοµική εκµετάλλευση του πλοίου
‘ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ’
Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων της εταιρείας € 27.572.276,47 αφορά απαίτηση από την συµµετοχή στην
‘ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ’ ποσού € 7.708.541,91 , απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία ‘WAVES
SHIPPING S.A’ ποσού € 2.481.987,91 , απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία ‘SILVER FIN SHIPPING LTD.’
ποσού € 1.820.101,06 ,απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία ‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ’, ποσού € 15.278.122,06 και
απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία ‘RAINBOW MARITIME LTD’ ποσού € 283.523,53 .
Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων του οµίλου € 7.500.000,00 του Οµίλου αφορά υποχρέωση, η οποία
δηµιουργήθηκε την 31.12.2010 στην εταιρεία ‘ALTANA NAVIGATION LTD’ βασικό µέτοχο συµφερόντων της
κας Ευαγγελίας Μαρτίνου

συζύγου του κ Ιωάννη Αβραντίνη Γενικού Εντεταλµένου Συµβούλου (CEO) της

εταιρείας. Σηµειώνεται ότι το ποσό επεστράφη την 03/01/2011.

35. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
35.1. Εγγυητικές Επιστολές
Κατά την 31.12.2010 οι τράπεζες είχαν εκδώσει για τον Όµιλο εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού €
7.827.829,24 οι οποίες αφορούν την µητρική εταιρεία για συνολικό ποσό € 4.685.829,24 και για την θυγατρική
εταιρεία ‘ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε’ συνολικού ποσού € 3.142.000,00 για εξασφάλιση υποχρεώσεων.
35.2. Ασφαλιστικές εισφορές
Επιπρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές που ενδεχοµένως να προκύψουν µε την έκδοση των αντίστοιχων
εκκαθαρίσεων ναυτολογίων.
35.3. Ανέλεγκτες χρήσεις
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές καθόσον η µητρική εταιρεία
‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.’ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2008. Η εταιρεία ‘ΣΙ
ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.’ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2009. H ‘ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ’
έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2008. Οι εταιρείες ‘SILVER FIN SHIPPING LTD’ (ίδρυση
9.7.2008 ), ‘RAINBOW MARITIME LTD’ (ίδρυση 12.01.2010) και ‘WAVES SHIPPING SA’ (απόκτηση
28.11.2008) έχουν οριστικοποιήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις µέχρι και την χρήση 2010. ∆ιευκρινίζεται ότι
το σύνολο των προβλέψεων κατά την 31.12.2010 για ενδεχόµενες διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέρχεται σε
ποσό € 100.000,00. Σηµειώνουµε ότι τόσο η µητρική όσο και οι θυγατρικές εταιρείες απαλλάσσονται του φόρου
εισοδήµατος για τα κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες και εποµένως τα αποτελέσµατα των φορολογικών
ελέγχων για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών
καταστάσεων.
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35. 4 ∆ικαιώµατα υπέρ ‘Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχηµάτων’ (ΚΑΕΟ)
Το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο σύµφωνα µε το υπ αριθµό 12/28.9.2005 Φύλλο Εκκαθάρισης, καταλόγισε στη
εταιρεία ως οφειλές για δικαιώµατα υπέρ ‘Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχηµάτων’ (ΚΑΕΟ) ποσό €
11.760.000,00 (κυρία οφειλή € 7.030.000,00 πλέον προσαυξήσεις € 4.730.000,00), έναντι αντίστοιχης υποχρέωσης
για κύρια οφειλή που απεικονίζεται στα βιβλία της εταιρείας και συµπεριλαµβάνεται στο λογαριασµό ‘Υποχρεώσεις
για φόρους – τέλη και ασφαλιστικούς οργανισµούς’ ποσού € 3.079.000,00 (βλ. σηµ.22). ∆εδοµένης της
αµφισβήτησης εκ µέρους της εταιρείας τόσο του ύψους του καταλογισθέντος ποσού όσο και της ορθότητας της
βάσεως υπολογισµού του, η εταιρεία προέβη σε ένδικα µέσα προσβάλλοντας το εν λόγω Φύλλο εκκαθάρισης,
παράλληλα δε ζήτησε και τη δικαστική προστασία περί αναστολής εκτέλεσης του παραπάνω Φύλλου την οποία και
την παρείχε µε την από 1746/2005 απόφασή του το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, διατάσσοντας την αναστολή
εκτέλεσης µέχρι έκδοσης της δικαστικής απόφασης επί της προσφυγής. Η προσφυγή κατά του παραπάνω φύλλου
εκκαθάρισης που είχε προσδιοριστεί για την 11 Ιουνίου 2008 ενώπιον του τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Πειραιά εκδικάστηκε και εκδόθηκε απόφαση σύµφωνα µε την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή. Η εταιρεία άσκησε
έφεση κατά της απόφασης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης η οποία και έγινε δεκτή. Αναµένεται ότι
και η έφεση θα έχει θετική έκβαση για την εταιρεία.
Στο πλαίσιο που διαµόρφωσε η παραπάνω αµφισβήτηση και ως απόρροια αυτής, για λόγους συντηρητικότητας,
σχηµατίστηκαν ως την 31.12.2010 προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις υπέρ ΚΑΕΟ συνολικού ποσού €
6.065.628 περίπου (βλέπε σηµ.21). Οι προβλέψεις αυτές θα εκκαθαριστούν µε τη λήξη της εκκρεµοδικίας.

35.5. Ενδεχόµενες ναυτεργατικές διαφορές του Οµίλου
Ενδεχόµενες ναυτεργατικές διαφορές του Οµίλου συνολικού ποσού € 886.000,00 (εταιρεία ποσό € 630.000,00) για
τις οποίες ο όµιλος σχηµάτισε σωρευτικά πρόβλεψη ποσού € 401.600,00 (εταιρεία ποσό € 256.000) ως την
31.12.2010. Επίσης ενδεχόµενες διαφορές από αγωγές κατά του Οµίλου συνολικού ποσού € 6.800.000,00 περίπου
(εταιρεία ποσό € 3.390.000,00 περίπου) για τις οποίες η διοίκηση θεωρεί ότι δεν θα προκύψει, µε την τελική τους
έκβαση, σηµαντική επιβάρυνση για τον όµιλο και την εταιρεία.
36. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και σηµαντικά γεγονότα της χρήσης
36.1. Φορολογικός έλεγχος
Εντός της χρήσης ολοκληρώθηκε ο φορολογικός Έλεγχος της µητρικής εταιρείας “Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου
Α.Ε.” για τις χρήσεις 2005-2008 , καθώς και της θυγατρικής της “Κοινοπραξία Γραµµών ΝΕΛ.” για τις χρήσεις
2006-2008.
Για την “Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε.” βεβαιώθηκαν διαφορές φόρων συνολικού ποσού 206.358,00 € που
αναλύονται ως εξής:
ΕΤΟΣ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

2005

17.574,00

43.077,00

60.651,00

2006
2007

19.515,00
15.549,00

9.666,00
42.516,00

29.181,00
58.065,00

2008

40.929,00

17.532,00

58.461,00

Σύνολο

93.567,00

112.791,00

206.358,00

Το ανωτέρω ποσό € 206.358,00 επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2009. Όσον αφορά την “Κοινοπραξία
Γραµµών ΝΕΛ.”, σηµειώνουµε ότι δεν προέκυψαν διαφορές.
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36.2. Αναδιοργάνωση στόλου
Η Εταιρία συνεχίζει τη διαδικασία αναδιοργάνωσης του στόλου της, µε στόχο την µείωση του µέσου κόστους
εκµετάλλευσης. Ως εκ τούτου παραχώρησε την εκµετάλλευση του ταχύπλοου πλοίου της ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι
σε ναυτιλιακή εταιρία του εξωτερικού για την περίοδο 08/04/2010 έως 05/10/2010. Με τα σηµερινά δεδοµένα
κόστους καυσίµων, η εκµετάλλευση των συγκεκριµένων ταχύπλοων στην εγχώρια αγορά κρίθηκε ασύµφορη, λόγω
της υψηλής κατανάλωσης καυσίµων και του ασφυκτικού νοµοθετικού πλαισίου.
Συγχρόνως, η εταιρεία µισθώνει συµβατικά πλοία για να υποκαταστήσει τις γραµµές των ταχυπλόων καθώς επίσης
και άλλα επιβατικά και εµπορικά πλοία (Ro-Ro), τα οποία δροµολογούνται στις ήδη υπάρχουσες αλλά και σε νέες
γραµµές, µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος εκµετάλλευσης, τόσο σε καύσιµα όσο και σε προσωπικό, τα οποία θα
βελτιώσουν το µεικτό περιθώριο της Εταιρίας.
Συγκεκριµένα προχώρησε στην µίσθωση των παρακάτω

πλοίων: Ε/Γ-Ο/Γ ΕUROPEAN EXPRESS, Ε/Γ-Ο/Γ

ΑΛΚΥΟΝΗ, Ε/Γ-Ο/Γ AQUA JEWEL, Ε/Γ-Ο/Γ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ ΕΞΠΡΕΣ, Ε/Γ-Ο/Γ AQUA MARIA, RO-RO
ΙΠΠΟΤΗΣ, RO-RO COLOSSUS, RO-RO ΜΥΚΟΝΟΣ ,Ε/Γ-Ο/Γ ROPAX 1, Ε/Γ-Ο/Γ ROPAX 2 , Ε/Γ-Ο/Γ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ , Ε/Γ-Ο/Γ ΠΗΝΕΛΟΠΗ και Ε/Γ-Ο/Γ ARBERIA.

36.3. Ίδρυση από την µητρική της θυγατρικής εταιρείας ‘RAINBOW MARITIME LTD’
Η Rainbow Maritime LTD είναι ναυτιλιακή εταιρεία που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το δίκαιο της Μάλτας και
εδρεύει στη Μάλτα. Η εταιρεία ιδρύθηκε την 12.1.2010 από την µητρική εταιρεία ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’ µε ποσοστό συµµετοχής 100%. Η Rainbow Maritime Ltd, ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η εταιρεία απέκτησε το
πλοίο RED SEA II από την εταιρεία WAVES SHIPPING SA (100% θυγατρική της ΝΕΛ ΑΕ) στην αναπόσβεστη
του αξία το οποίο και µετονόµασε σε ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ.
36.4 Παραίτηση µέλους ∆.Σ
Το µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. κ. Ιωάννης Κων. Ρεκούµης υπέβαλε την παραίτησή του η οποία έγινε δεκτή από
το ∆.Σ. της εταιρείας την 26 Απριλίου 2010. Μετά την αποδοχή της παραίτησης το ∆.Σ. της εταιρείας παρέµεινε
εξαµελές σύµφωνα µε το άρθρο 15 του καταστατικού.
36.5 Επαναδιαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρείας
Με απόφαση του Χ .Α. της 04.05.2010, ενεκρίθη η επαναδιαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρίας και η
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση του συνόλου των εκατό σαράντα ένα εκατοµµυρίων εννιακοσίων ενενήντα δύο
χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα τριών (141.992.473) κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας (€0,30) εκάστη, στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών. Ως ηµεροµηνία έναρξης επαναδιαπραγµάτευσης ορίσθηκε η 06/05/2010. Ως τιµή έναρξης
επαναδιαπραγµάτευσης των µετοχών ορίσθηκε από τον Σύµβουλο EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε τριάντα λεπτά του
Ευρώ (€0,30) ανά κοινή µετοχή. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος της µίας (1) µετοχής.
36.6 Ένταξη των µετοχών της εταιρείας στην κατηγορία «επιτήρησης»
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό του Χ.Α. οι µετοχές της εταιρείας

εντάχθηκαν στην κατηγορία

«επιτήρησης» ,δεδοµένου ότι βάσει της Οικονοµικής Έκθεσης της χρήσης 2009, οι ζηµιές της χρήσης ήταν
µεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.
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36.7 Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, 13.07.2010 προέβει στην εκλογή νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου . Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:
Βάγγερ Μιλτιάδης-Μιχαήλ

Πρόεδρος ∆Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος- Εκτελεστικό µέλος

Τζιλόγλου-Τζιλίδης Λύσσανδρος-Γεώργιος

Αντιπρόεδρος του ∆Σ- Εκτελεστικό µέλος

Αβραντίνης Ιωάννης

Γενικός Εντεταλµένος Σύµβουλος (CEO)-Εκτελεστικό µέλος

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Μη Εκτελεστικό µέλος

∆ηµόπουλος Γεώργιος

Μη Εκτελεστικό µέλος

Κουντσούρος Μιχαήλ

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος

Αθηναίος Απόστολος

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος

Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

36.8 Αποφάσεις Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.07.2010
H Γενική Συνέλευση της εταιρείας ‘Ναυτιλιακή Εταιρείας Λέσβου Α.Ε’, κατά την συνεδρίαση της την 27.7.2010,
αποφάσισε:
α) Την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό € 21.147,60 € µε την ακύρωση 70.492 ιδίων
κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία, λόγω εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου
16 παρ. 6 του Κ.Ν 2190/1920.
β) Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν 8.515.318,80€ µε την κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους του
αποθεµατικού από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση 28.384.396 νέων κοινών ονοµαστικών
µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία.
γ) Την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των 46.834.253,10 € µε τον συµψηφισµό
και τη διαγραφή ζηµιών προηγουµένων χρήσεων και την ανάλογη σύµπτυξη και µείωση του όλου αριθµού των
µετοχών της εταιρείας.
δ) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µέχρι το ποσόν των 97.926.180,00€ µε νέες εισφορές και την έκδοση
326.420.600 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30€ η κάθε µία.
Η τιµή διάθεσης ορίσθηκε σε 0,30€ ανά µετοχή. Αποφασίστηκε ότι η τιµή διάθεσης µπορεί να είναι ανώτερη της
Χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο απόκτησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων. Αν
καλυφθεί στο σύνολό της η προτεινόµενη αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε ποσό €
102.183.840 και θα διαιρείται σε 340.612.800 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία.
Ως προς τη διάθεση των νέων µετοχών, αποφασίστηκαν τα εξής:
α) ∆ικαίωµα προτίµησης στην Αύξηση του Κεφαλαίου θα έχουν κυρίως:
(i) όλοι οι κάτοχοι υφιστάµενων κοινών µετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι κατ΄ άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισµού
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά
τη δεύτερη εργάσιµη (record date) που έπεται της ηµεροµηνίας αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, όπως
αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το ∆.Σ. της Εταιρείας, εφόσον διατηρούν τα εν λόγω δικαιώµατα κατά το
χρόνο ενάσκησής τους και
(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης επί των Νέων Μετοχών κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής τους
στο Χ.Α.
β) Για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν 2190/1920) και
το Καταστατικό, ορίστηκε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών.
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γ) Η προθεσµία για την καταβολή του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ορίζεται σε τέσσερις (4)
µήνες δυνάµενη να παραταθεί κατά ένα (1) ακόµη µήνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
δ) ∆εν θα εκδοθούν κλάσµατα µετοχών και οι νέες µετοχές που θα προκύψουν από την αποφασισθείσα αύξηση θα
δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης 2010.
ε) Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί από το ∆.Σ. της
Εταιρείας. Το δικαίωµα προτίµησης θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώµατος
προτίµησης. Η σχετική ανακοίνωση πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ηµερήσιο Τύπο και θα δηµοσιευθεί στο
Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Τα δικαιώµατα προτίµησης θα
διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. κατά τις ηµεροµηνίες που θα ανακοινωθούν στον Τύπο και θα δηµοσιευθούν στο
Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

36.9 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των

παλαιών

Μετόχων.
Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Β Επαναληπτική Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της 27 Ιουλίου 2010, µε καταβολή µετρητών και άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης
υπέρ των παλαιών µετόχων, ποσού 97.926.180,00 ευρώ µε την έκδοση και διάθεση 326.420.600 νέων κοινών
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία και τιµή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά µετοχή, σε
αναλογία 23 νέες µετοχές για κάθε 1 παλιά µετοχή καλύφθηκε πλήρως.
Ειδικότερα οι παλαιοί µέτοχοι άσκησαν το δικαίωµα προτίµησης από τις 09/12/2010 έως και τις 23/12/2010 µε
την καταβολή συνολικού ποσού 5.763.673,50 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 19.212.245 νέες κοινές ονοµαστικές
µετοχές, ήτοι ποσοστό κάλυψης 5,89%.
Με την από 23/12/2010 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας διατέθηκαν µε βάσει τις προεγγραφές 307.208.355
µετοχές, µε καταβολή ποσού € 92.162.506,50, στους παρακάτω επενδυτές:
ALTANA NAVIGATION LIMITED, 125.308.666 µετοχές, Ευρώ 37.592,599,80
ERCOLANA HOLDINGS LIMITED, 82.695.083 µετοχές, Ευρώ 24.808.524,90
ISFI SQUARE FUND LIMITED, 99.204.606 µετοχές, Ευρώ 29.761.381,80.

Η διάθεση των εν λόγω µετοχών έγινε σε παλαιούς µετόχους που άσκησαν το ∆ικαίωµα Προεγγραφής αναλογικά
βάσει των σχετικών δικαιωµάτων προτίµησης που είχε και άσκησε ο κάθε παλαιός µέτοχος και σύµφωνα µε τις
δηλώσεις του ως προς το όριο για τον αριθµό των Αδιάθετων Μετοχών που επιθυµούσε να αποκτήσει. Το τελικό
ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό αντληθέν ποσό σε
97.926.180,00 ευρώ. Οι νέες µετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση αποδόθηκαν στους δικαιούχους
σε άυλη µορφή µε πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασµό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους
δικαιούχους. Το Χ.Α. στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των 326.420.600
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας. Η διαπραγµάτευση των νέων µετοχών ξεκίνησε την 10
Ιανουαρίου 2011.

37. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού
37.1 Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου
Εντός της τρέχουσας χρήσης ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2008 και 2009 της θυγατρικής
εταιρείας (100%) ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ.
Από τον έλεγχο των χρήσεων αυτών δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές
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37.2 Σύσταση Κοινοπραξίας
Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε συνέστησε, σε σύµπραξη µε την Τουρκική Rhea Girisim Sermayesi Yatirim
Ortakligi A.S., την κοινοπραξία επενδύσεων (joint investment consortium) IDO MARMARA EGE. Σκοπός της
συνεργασίας είναι η από κοινού συµµετοχή στον διαγωνισµό που προκήρυξε ο Μητροπολιτικός ∆ήµος
Κωνσταντινουπόλεως στις 7 Ιανουαρίου 2011 και αφορά στην ιδιωτικοποίηση του 100% των µετοχών της
εταιρίας IDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S.
Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε. (εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε το σύµβολο NEL) και η τουρκική
Rhea Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S (εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο της Κωνσταντινούπολης µε το
σύµβολο RHEAG), κατέληξαν σε αποκλειστική συµφωνία για τις από κοινού ενέργειες που απαιτούνται για τη
διαδικασία ιδιωτικοποίησης της IDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S.

Οι δύο εταιρίες ένωσαν τις δυνάµεις τους στην Κοινοπραξία IDO MARMARA EGE και βρίσκονται σε διαρκείς
συζητήσεις µε δυνητικούς οικονοµικούς επενδυτές.
Η Rhea Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S κατέχει το 99% της εταιρίας RML Logistics and Maritime, η
οποία δηµιουργήθηκε για να προσφέρει διοικητικές υπηρεσίες (logistics) καθώς και υπηρεσίες στις διεθνείς
θαλάσσιες µεταφορές.
Η IDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S. , δραστηριοποιείται στον τοµέα της θαλάσσιας µεταφοράς
επιβατών και οχηµάτων εξυπηρετώντας την Κωνσταντινούπολη και άλλες παράλιες πόλεις στην Θάλασσα του
Μαρµαρά.
37.3 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάλεσε την 16.02.2011 τους
Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Μαρτίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 στο
πλοίο της Εταιρείας που θα είναι ελλιµενισµένο στο λιµάνι της Μυτιλήνης στο Νοµό Λέσβου ή άλλως στα γραφεία
της έδρας της Εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 5, Μυτιλήνη, Λέσβος). Σε περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας θα
διενεργηθεί Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 24.03.2011 και ώρα 10.00 και σε
περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 07.04.2011.
και ώρα 10.00
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ
Θέµα 1ο : Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της περί του Σκοπού της Εταιρείας, ώστε να
περιληφθούν και οι εξής δραστηριότητες:
· Η ίδρυση, εκµετάλλευση και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, ηλιακή ακτινοβολία, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερµία, υβριδική και γενικώς κάθε πηγή
ενέργειας και η διενέργεια κάθε είδους επιχειρήσεως σχετικά µε την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος,
όπως ενδεικτικά η ανακύκλωση, η διαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων, η εξοικονόµηση ενέργειας.
· Η ίδρυση, εκµετάλλευση και λειτουργία λιµενικών εγκαταστάσεων, τερµατικών σταθµών, εµπορευµατικών
σταθµών, αποθηκευτικών χώρων και επιχειρήσεων διακίνησης και αποθήκευσης εµπορευµάτων, εκθεσιακών
χώρων
· Η διενέργεια κάθε είδους µεταφορικής εργασίας µε κάθε µέσο καθώς και η κάθε είδους διαµεσολάβηση σε
µεταφορικές εργασίες.
· Η άσκηση κάθε είδους τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η κατασκευή, απόκτηση, µίσθωση και
εκµετάλλευση

ξενοδοχειακών,

τουριστικών

µονάδων,

συνεδριακών

και

εκθεσιακών

χώρων.
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· Η µε οποιοδήποτε ποσοστό συµµετοχή, σε ελληνικές ( Ανώνυµες, Ε.Π.Ε. κτλ) ή σε αλλοδαπές εταιρείες, µε
εµπορική ή βιοµηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Θέµα 2ο: Αρχαιρεσίες για την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Θα εκλεγούν 7 (επτά) νέα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Καταστατικού.
Θέµα 3ο: Ενηµέρωση και έγκριση αναφορικά µε συµβάσεις γυµνής ναύλωσης και συµβάσεις χρονοναύλωσης που
έχει συνάψει η Εταιρεία µε τρίτους.
Θέµα 4ο: Έγκριση της από 16.02.2011 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για αλλαγή στη χρήση των
κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά που αποφασίστηκε
κατά την από 27.7.2010 Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας.
Θέµα 5ο: Ενηµέρωση και έγκριση συµφωνίας της Εταιρείας που αφορά την σύσταση σε σύµπραξη µε την
τουρκική εταιρεία Rhea Girişim Sermayesi Yatirim Ortaklığı A.Ş, κοινοπραξίας επενδύσεων µε σκοπό την
συµµετοχή σε διαγωνισµό για την διαδικασία ιδιωτικοποίησης της εταιρείας IDO Istanbul Deniz Otobüsleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Θέµα 6ο:

Ορισµός των µελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν.

3693/2008. Θα ορισθούν τρία (3) µέλη της Επιτροπής εκ των οποίων δύο (2) µη εκτελεστικά και ένα (1)
ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος διαθέτον τα υπό του Νόµου απαιτούµενα προσόντα.
Θέµα 7ο: Λοιπά θέµατα κι ανακοινώσεις.
Λόγω µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του Νόµου απαρτίας

η Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε και Α

Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο τόπο την 24.03.2011 και ώρα 10.00 και σε
περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την
07.04.2011. και ώρα 10.00
37.4 Αλλαγή Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Η εταιρεία “ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ” σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3016/2002, τον όρο
4.1.3.9 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. 3/347/2005 απόφασης του
∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την από 16.2.2011
συνεδρίασή του, αποφάσισε οµόφωνα την αλλαγή στη χρήση /διάθεση µέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν
από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε κατά την από 27.7.2010 Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρείας.
Συγκεκριµένα, για τους σκοπούς περαιτέρω ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας όσον αφορά την
τρέχουσα δραστηριότητα αυτής, από το ποσό που είχε προβλεφθεί ότι θα χρησιµοποιηθεί για τη γενικότερη
ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, διατίθεται συνολικά το ποσό των 24.235.004 ευρώ για το κεφάλαιο κίνησης της
τρέχουσας δραστηριότητας των εταιρειών του Οµίλου, αντί του αρχικώς ορισθέντος ποσού των 14.680.000
ΕΥΡΩ που αναφέρεται στο Ενηµερωτικό δελτίο, στην ενότητα 4.5 παράγραφος (α.1). Έτσι, µειώνεται σε
13.364.996 ΕΥΡΩ από 22.920.000 ΕΥΡΩ, ήτοι κατά 9.555.004 ΕΥΡΩ, το ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων
που θα χρησιµοποιηθεί για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της που αφορά την ανάπτυξη των εργασιών της.
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Οι λόγοι που επέβαλαν την αλλαγή αυτή είναι:
(α) καθυστέρηση στην είσπραξη των απαιτήσεων από την εκτέλεση δροµολογίων βάσει των συµβάσεων ανάθεσης
δηµόσιας υπηρεσίας που έχουν ανατεθεί στις εταιρείες του Οµίλου.
(β) η αύξηση της τιµής των καυσίµων που απαιτεί µεγαλύτερη δαπάνη.
(γ) η αλλαγή πιστωτικής πολιτικής των εταιρειών πετρελαιοδότησης.
Η παραπάνω τροποποίηση που αποφασίσθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τελεί υπό την έγκριση της προσεχούς
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 10.3.2011.
Η ανωτέρω αλλαγή δεν επιφέρει µείωση στο ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων που είχε προβλεφθεί ότι θα
χρησιµοποιηθεί για τη µείωση του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας ενώ µεταβάλλει το επενδυτικό σχέδιο της
Εταιρείας, µόνον ως προς το ότι µειώνεται το κεφάλαιο που θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες των γραµµών
«Ιταλία – Χώρες Αδριατικής» και «Τουρκία – Ελλάδα».
37.5 Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας
Η ‘Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ’ ίδρυσε την 04.01.2011 την ναυτιλιακή εταιρεία ‘PANTHEON MARINE
LTD’ που είναι εγκατεστηµένη στα νησιά MARSHALL .Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας
ανέρχεται σε 100%

∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού που να επηρεάζουν
ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του οµίλου.

Μυτιλήνη, 23 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Μιλτιάδης- Μιχαήλ Βάγγερ
Α.Τ. ΑΖ615419

Ο Γενικός Εντεταλµένος Σύµβουλος
(CEO)

Ο Προϊστάµενος Οικονοµικών
Υπηρεσιών

Ιωάννης Αβραντίνης
Α.Τ. Μ049652

Ιωάννης Αθανασίου
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0038725
Α ΤΑΞΗΣ
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Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005
Οι εταιρικές ανακοινώσεις του 2010 που έχουν αποσταλεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) παρατίθενται στο τέλος της παρούσας Έκθεσης της παρούσας
Έκθεσης και είναι διαθέσιµες και στην ιστοσελίδα.
(http://www.nel.gr/index.asp?a_id=83) της εταιρείας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
11/01/2010

ΘΕΜΑ
Ανακοίνωση

03/03/2010

Ολοκλήρωση Φορολογικού Ελέγχου για τις
χρήσεις 2005-2008
Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας
του Ν.3556/2007
Ανακοίνωση παραίτησης µη εκτελεστικού
µέλους του ∆.Σ. – 27.04.2010
Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης
22.04.2010
Ανακοίνωση σχετικά µε την
επαναδιαπραγµάτευση των µετοχών της
εταιρείας στο Χ.Α.
Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4 του
κανονισµού του Χ.Α.
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
29 Ιουνίου 2010
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
29 Ιουνίου 2010-Ανάκληση προηγούµενης
Προσκλήσεως
Γνωστοποίηση σχετικά µε την έκτακτη
εισφορά του Ν.3845/2010
Έκθεση του ∆.Σ. που συνοδεύει το θέµα
13 περί αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΧΑ (άρθρο
4.1.4.1.2).
Αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων της 29ης Ιουνίου 2010
Αποφάσεις Α Επαναληπτικής Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης 13 Ιουλίου 2010
Ανακοίνωση – Σχέδιο Τροποποίησης
Καταστατικού
Αποφάσεις Β Επαναληπτικής Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
σε σώµα
Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4 του
κανονισµού του Χ.Α.
Ανακοίνωση 09/09/2010

22/04/2010
27/04/2010
28/04/2010
04/05/2010

31/05/2010
04/06/2010
07/06/2010

08/06/2010
08/06/2010

29/06/2010
13/07/2010
26/07/2010
27/07/2010
06/08/2010
30/08/2010
03/09/2010

06/09/2010
06/09/2010
07/09/2010

Ανακοίνωση αντικατάστασης Γενικού
∆ιευθυντή
Ανακοίνωση αποχώρησης υπεύθυνης
Marketing & ∆ηµοσίων Σχέσεων
Ανακοίνωση για την διαγραφή/Ακύρωση
µετοχών εταιρείας και την Εισαγωγή
∆ωρεάν Μετοχών

16/09/2010

23/09/2010
28/09/2010
24/11/2010

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας
του Ν.3556/2007
Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας
του Ν.3556/2007 – 23.09.2010
Μετοχικό Κεφάλαιο Ναυτιλιακής Εταιρείας
Λέσβου Α.Ε. 27.09.2010
Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας
του Ν.3556/2007

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=111148
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=113377
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=115929
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=116198
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=116310
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=116693
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=118628
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=119407
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=119515
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=119629
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=119640

http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=121048
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=121925
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=122514
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=122568
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=123094
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=124053
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/
Prospectus/InfoPress/
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ%20ΕΤΑΙΡΙΑ%20ΛΕΣΒΟΥ_02092010.pdf
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=124397
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=124399
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=124475
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=124848
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=125181
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=125356
http://www.ase.gr/content/gr/announcements
/companiespress/press.asp?press_id=128063
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24/11/2010

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

30/11/2010

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισµού του Χ.Α.

30/11/2010

Παράταση προθεσµίας καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

01/12/2010

Ανακοίνωση Άλλων Σηµαντικών Γεγονότων

01/12/2010

ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων: ηµεροµηνία
αποκοπής & περίοδος διαπραγµάτευσης δικαιώµατος προτίµησης

01/12/2010

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

01/12/2010

Ανακοίνωση διάθεσης Ενηµερωτικού ∆ελτίου

01/12/2010

Ανακοίνωση διάθεσης Ενηµερωτικού ∆ελτίου

02/12/2010

Ορθή Επανάληψη της Ανακοίνωσης Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

06/12/2010

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007-06.12.2010 – Ορθή Επανάληψη

16/12/2010

Ανακοίνωση διάθεσης Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου

17/12/2010

∆ηµοσίευση Ανακοίνωσης διάθεσης Συµπληρώµατος Ενηµερωτικού ∆ελτίου Α.Μ.Κ.

24/12/2010

Πλήρης κάλυψη:Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης
υπέρ των παλαιών Μετόχων

29/12/2010

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007-29.12.2010

http://www.ase.gr/content/gr/anno
uncements
/companiespress/press.asp?press_i
d=128064
http://www.ase.gr/content/gr/anno
uncements
/companiespress/press.asp?press_i
d=128545
http://www.ase.gr/content/gr/anno
uncements
/companiespress/press.asp?press_i
d=128551
http://www.ase.gr/content/gr/anno
uncements
/companiespress/press.asp?press_i
d=128599
http://www.ase.gr/content/gr/anno
uncements
/companiespress/press.asp?press_i
d=128649
http://www.ase.gr/content/gr/anno
uncements
/companiespress/press.asp?press_i
d=128652
http://www.ase.gr/content/gr/anno
uncements
/companiespress/press.asp?press_i
d=128653
http://www.ase.gr/content/gr/anno
uncements
/companiespress/press.asp?press_i
d=128664
http://www.ase.gr/content/gr/anno
uncements
/companiespress/press.asp?press_i
d=128735
http://www.ase.gr/content/gr/anno
uncements
/companiespress/press.asp?press_i
d=128893
http://www.ase.gr/content/gr/anno
uncements
/companiespress/press.asp?press_i
d=129365
http://www.ase.gr/content/gr/anno
uncements
/companiespress/press.asp?press_i
d=129436
http://www.ase.gr/content/gr/anno
uncements
/companiespress/press.asp?press_i
d=129804
http://www.ase.gr/content/gr/anno
uncements
/companiespress/press.asp?press_i
d=129946
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΣΤ.ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 12470/06/Β/86/44
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠO ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών µε δηµόσια προσφορά και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σύµφωνα µε
τις αποφάσεις της Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Ιουλίου 2010
Η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Ιουλίου 2010 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά
97.926.180,00 ΕΥΡΩ, µε την έκδοση 326.420.600 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη, µε καταβολή µετρητών και
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων µε αναλογία εικοσιτρείς(23) νέες κοινές ονοµαστικές για κάθε µία (1) παλαιά κοινή ονοµαστική µετοχή. Η
τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ήταν 0,30 ΕΥΡΩ ανά µετοχή. Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας εγκρίθηκε από
το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 30/11/2010. Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος έγινε στις 03/12/2010. Η περίοδος άσκησης του
δικαιώµατος προτίµησης ήταν από 09/12/2010 µέχρι και 23/12/2010 και η περίοδος διαπραγµάτευσης του δικαιώµατος ήταν από 09/12/2010 µέχρι και
17/12/2010.
Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε αρχικώς κατά 5,89% µε την καταβολή συνολικού ποσού 5.763.673,50 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 19.212.245
νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ενώ 307.208.355 µετοχές έµειναν αδιάθετες. Με την από 23/12/2010 απόφαση του ∆.Σ. της εταιρίας, οι 307.208.355 αρχικά
αδιάθετες µετοχές διατέθηκαν µε βάση τις προεγγραφές µετόχων µε αποτέλεσµα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να
ανέρχεται σε 100,00% και το συνολικό ποσό των εσόδων της αύξησης του µετοχικού Κεφαλαίου να διαµορφώνεται σε 97.926.180,00 Ευρώ. Κατόπιν των
ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 97.926.180,00 Ευρώ, µε την έκδοση 326.420.600 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών,
ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη. Η καταβολή του προαναφερθέντος ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε από το
∆Σ κατά την από 23/12/2010 συνενδρίαση του ενώ το σχετικό πρακτικό πιστοποίησης καταχωρήθηκε ατο µητρώο ανωνύµων εταιρειών µε την υπ'αριθµ.Κ211901 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Γενική Γραµµατεία Εµπορίου-Γενική Γραµµατεία Εµπορίου-Γενική ∆ιεύθυνση
Εσωτερικού Εµπορίου-∆ιεύθυνση ΑΕ και Πίστεως
Το ∆.Σ. του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του στις 31/12/2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο ΧΑ από την 10/01/2011 των 326.420.600 νέων
κοινών ονοµαστικών µετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Ο τρόπος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου τροποποιήθηκε µε την από 16/02/2011 απόφαση του ∆οικητικού
Συµβουλίου της εταιρείας.
Το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων,97.926.180,00 Ευρώ έχει διατεθεί µέχρι 31/12/2010 ως ακολούθως (ποσά σε Ευρώ):

Είδος ∆απάνης

α) ∆απάνες έκδοσης
β) Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης
(β.ι) Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης
για τρέχουσες δραστηριότητες
(β.ιι) Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης
για περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών
της εταιρείας
γ) Μείωση τραπεζικού δανεισµού
ΣΥΝΟΛΑ

Σύµφωνα µε το
Ενηµερωτικό ∆ελτίο

Σύµφωνα µε την
από 16/02/2011
απόφαση του ∆.Σ

Πραγµατοποιήθηκ
Χρονική περίοδος
αν µέχρι
επένδυσης σύµφωνα
31/12/2010
µε το Ενηµερωτικό
∆ελτίο

Ανεκτέλεστο ποσό µέχρι
31/12/2010

326.180,00
20.289.175,29

0,00
17.310.824,71

∆εκέµβριος 2010 έως
3° τρίµηνο 2011

17.195.846,24

7.039.157,76

13.364.996,00

1° έως 4° τρίµηνο
2011

3.093.329,05

10.271.666,95

60.000.000,00

60.000.000,00

1° τρίµηνο 2011

51.950.147,22

8.049.852,78

97.926.180,00

97.926.180,00

72.565.502,51

25.360.677,49

326.180,00
37.600.000,00

326.180,00
37.600.000,00

14.680.000,00

24.235.004,00

22.920.000,00

Εκ των µη επενδυθέντων µέχρι τις 31.12.2010 αντληθέντων κεφαλαίων ανερχόµενων συνολικά σε 25.360.677,49 ΕΥΡΩ: α) ποσό ανερχόµενο σε
17.078.619,36, ήταν κατατεθειµένο σε προθεσµιακό λογαριασµό της εταιρίας στην Τράπεζα Millennium Bank, και β) ποσό € 8.282.058,13, είχε κατατεθεί σε
λογαριασµούς θυγατρικών εταιρειών προσωρινά προς διευκόλυνση αυτών.
Μυτιλήνη 23 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

Ο Γενικός
Εντεταλµένος
Σύµβουλος (CEO)

Ο Προιστάµενος Οικονοµικών
Υπηρεσιών

Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ
Α.Τ. ΑΖ615419

Ιωάννης Αβραντίνης
Α.Τ. Μ049652

Ιωάννης Αθανασίου
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0038725
Α ΤΑΞΗΣ
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε 12470/06/Β/86/44
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5-ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΚ 81.100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(δηµοσιευµένα βάσει κ.ν 2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,ενοποιηµένες και µη,κατά τα ∆ΛΠ)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί ίες, που προκύπτουν από τις οικον
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας , όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Γενική Γραµµατεία Εµπορίου,Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού
Εµπορίου,∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως
http://www.nel.gr
Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ(Πρόεδρος ∆Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος-Εκτελεστικό Μέλος),Λύσσανδρος-Γεώργιος ΤζιλόγλουΤζιλίδης(Αντιπρόεδρος ∆Σ-Εκτελεστικό Μέλος),Ιωάννης Αβραντίνης(Γενικός Εντεταλµένος Σύµβουλος-Εκτελεστικό Μέλος), Απόστολος
Αθηναίος (Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος),Γεώργιος ∆ηµόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος),Μιχαήλ Κουντσούρος (Ανεξάρτητο µη
Εκτελεστικό Μέλος),Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
23 Μαρτίου 2011

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ζερβός Θεόδωρος (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 17591)

Ελεγκτική Εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελέγχου Ελεγκτών

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ

Αρµόδια Νοµαρχία
∆ιεύθυνση διαδικτύου

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

165.825.071,42

176.051.656,17

133.946.137,38

142.019.424,81

223.000,00

223.000,00

223.000,00

9.743,08

10.370,64

9.743,08

972.701,73

767.003,80

975.031,73

2.004.800,31

765.497,50

1.824.440,96

Απαιτήσεις από πελάτες

15.506.590,55

6.807.392,35

6.492.670,07

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

36.314.188,71

13.498.696,02

61.084.355,76

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από
223.000,00
φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
10.370,64 Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου

717.880,74

∆απάνες Αύξησης/(Μείωσης) Μετοχικού
Κεφαλαίου

628.526,73 Ακύρωση Ιδίων Μετοχών
4.277.275,18

Κεφαλαιοποίηση µέρους αποθεµατικού από έκδοση
µετοχών υπέ το άρτιο
Συµψηφισµός και διαγραφή ζηµιών προηγουµένων

22.457.562,65 χρήσεων

Επίδραση αποαναγνώρισης θυγατρικής

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

220.856.095,80

198.123.616,48

204.555.378,98

102.183.840,00
-29.064.301,83
73.119.538,17

42.597.741,90
-22.671.586,08
19.926.155,82

102.183.840,00
-9.004.278,74
93.179.561,26

0,00

-142.483,44

0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
170.334.040,75 (31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)

42.597.741,90
-9.251.453,03
33.346.288,87

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

19.783.672,38

41.100.300,66

33.346.288,87

48.289.496,31

-44.303.103,37

-21.316.628,28

-37.663.213,33

-14.943.207,44

59.586.098,10

0,00

59.586.098,10

0,00

-429.694,28

0,00

-429.694,28

0,00

21.147,60

0,00

21.147,60

0,00
0,00

-8.515.318,80

0,00

-8.515.318,80

46.834.253,10

0,00

46.834.253,10

0,00

142.483,44

0,00

0,00

0,00

73.119.538,17

19.783.672,38

93.179.561,26

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.Τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και εφάρµοσε η Εταιρεία και ο Όµιλος και

0,00 κατά την προηγούµενη χρήση.

73.119.538,17

19.783.672,38

93.179.561,26

33.346.288,87

106.858.896,05
9.276.955,07

121.634.770,64
9.369.474,07

73.372.184,32
9.131.355,07

91.520.218,75 δεδοµένου ότι βάσει της οικονοµικής έκθεσης της χρήσης 2009 ,οι ζηµιές της χρήσης ήταν µεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης του οµίλου.
9.223.874,07

7.819.838,82

34.289.592,42

7.790.036,96

23.780.867,69

13.046.106,97

21.082.241,37

147.736.557,63

178.339.944,10

111.375.817,72

220.856.095,80

198.123.616,48

204.555.378,98

33.346.288,87

2.Την 06/05/2010 ξεκίνησε η επαναδιαπραγµάτευση του συνόλου των µετοχών της εταιρείας. Οι µετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην κατηγορία "επιτήρησης" ,

3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού ξηράς και θάλασσας την 31/12/2010 ήταν 540 άτοµα για την µητρική εταιρεία και 628 άτοµα για τον όµιλο,ενώ την

24.429.136,13 31/12/2009 ήταν 245 άτοµα για την µητρική εταιρεία και 327 άτοµα για τον όµιλο
11.814.522,93

4.Εντός της χρήσης 2010 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της µητρικής εταιρείας “Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε.” για τις χρήσεις 2005-2008 , καθώς και της

136.987.751,88 θυγατρικής της “Κοινοπραξία Γραµµών ΝΕΛ.” για τις χρήσεις 2006-2008. Για την “Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε.” βεβαιώθηκαν διαφορές φόρων συνολικού ποσού
206.358,00 € ποσό που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2009. Όσον αφορά την “Κοινοπραξία Γραµµών ΝΕΛ.”, δεν προέκυψαν διαφορές. Εντός της

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

170.334.040,75 χρήσης 2011 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής εταιρείας “ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ” για τις χρήσεις 2008-2009. Από τον έλεγχο δεν προέκυψαν
διαφορές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2010
01.01-31.12.2009
01.01-31.12.2010
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

01.01-31.12.2009

56.444.981,56

39.378.711,63

44.837.413,47

-14.254.648,90

1.546.450,74

-11.304.356,41

38.187.280,69
2.068.388,43

-34.767.582,02

-11.135.739,34

-30.190.516,00

-8.406.840,47

-43.365.848,64
-43.365.848,64
-43.365.848,64

-20.320.549,49
-20.464.116,49
-20.267.104,51

-36.725.958,60
-36.725.958,60
-36.725.958,60

-14.871.874,83
-15.015.441,83
-15.015.441,83

0,00

-197.011,98

0,00

0,00

-937.254,73

-852.511,79

-937.254,73

72.234,39

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

-44.303.103,37

-21.316.628,28

-37.663.213,33

-14.943.207,44

-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

-44.303.103,37
0,00
-2,0315

-21.119.616,30
-197.011,98
-0,9494

-37.663.213,33
0,00
-1,7205

-14.943.207,44
0,00
-0,7034

-27.301.142,43

-4.659.126,00

-23.989.177,06

-3.236.445,21
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
01/01/2010 - 31/12/2010
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια)
Έµµεση µέθοδος
5.Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις είναι οι εξής

(σηµείωση οικονοµικών καταστάσεων Νο 1)
ΠΟΣΟΣΤΟ/∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜ/ΧΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ε∆ΡΑ
ΜΕΘ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ
ΕΛΛΑ∆Α-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ
ΕΛΛΑ∆Α-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
100,00% ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ
ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε
ΕΛΛΑ∆Α-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
100,00% ΑΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ
SILVER FIN SHIPPING LTD
ΜΑΛΤΑ
100,00% ΑΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ
WAVES SHPPING SA
ΠΑΝΑΜΑΣ
100,00% ΑΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ
RAINBOW MARITIME LTD
ΜΑΛΤΑ
100,00% ΑΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ (ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ)
Κατά την αντίστοιχη προηγούµενη χρήση 01/01/2009-31/12/2009 στην ενοποίηση συµµετείχαν η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ και οι εταιρείες ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ, SILVER FIN SHIPPING LTD,NEL EGYPT
S.A.E. και WAVES SHIPPING SA.
Στην τρέχουσα χρήση δεν ενοποιήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις η πρώην θυγατρική εταιρεία του οµίλου NEL EGYPT S.A.E (ποσοστό συµµετοχής 34%) λόγω του ότι στη χρήση 2010 η µητρική εταιρεία
δεν είχε τον έλεγχο της διοίκησης.Η µη ενοποίηση της NEL EGYPT SAE ,δεν επηρεάζει ουσιωδώς τα αποτελέσµατα και την δραστηριότητα του Οµίλου.Τα αποτελέσµατα της µητρικής εταιρείας επιβαρύνθηκαν
στη χρήση 2010, από την αποαναγνώριση της εν λόγω θυγατρικής,µε ποσό € 21.250,00 ενώ του Οµίλου ωφελήθηκαν µε ποσό € 73.400,56. Η εν λόγω θυγατρική µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης. ∆εν υπάρχουν άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση,ενώ είχαν
ενσωµατωθεί στην αµέσως προηγούµενη χρήση.∆εν υπάρχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.∆εν υπάρχει περίπτωση µεταβολής της µεθόδου
ενσωµάτωσης κάποιας εταιρείας ή κοινοπραξίας από χρήση σε χρήση.Ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα χρήση η εταιρεία RAINBOW MARITIME LTD
(ίδρυση 12/01/2010)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2010
01.01-31.12.2009
01.01-31.12.2010
01.01-31.12.2009

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες
δραστηριότητες)

-43.365.848,64

-20.320.549,49

-36.725.958,60

-14.871.874,83

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

7.466.439,59

6.476.613,34

6.201.338,94

5.170.395,26

Λοιπές µη ταµειακές συναλλαγές

-195.637,93

1.355.477,03

-267.175,99

1.203.733,48

6.156.619,91

-2.906.668,55

6.156.619,91

-2.935.414,21

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων

Προβλέψεις

116.075,00

837.933,39

116.075,00

855.433,39

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Oµίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές καθόσον: Η µητρική εταιρεία έχει ελεγxθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2008. Η ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ έχει ελεγxθεί φορολογικά µέχρι
και την χρήση 2009. H ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2008.

Συναλλαγµατικές διαφορές

169.667,71

-14.151,61

169.667,71

-49.117,31

Οι εταιρείες SILVER FIN SHIPPING LTD (ίδρυση 09/07/2008) , WAVES SHIPPING S.A (απόκτηση 28/11/2008) και RAINBOW MARITIME LTD (ίδρυση 12/01/2010) έχουν οριστικοποιήσει τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις µέχρι και την χρήση 2010.

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας

293.645,35

-452.127,18

-101.605,03

0,00

8.793.975,00

9.174.304,75

6.636.158,83

6.454.528,96

7.Το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο σύµφωνα µε το υπ αριθµό 12/28.9.2005 Φύλλο Εκκαθάρισης, καταλόγισε στη εταιρεία ως οφειλές για δικαιώµατα υπέρ ‘Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχηµάτων’ (ΚΑΕΟ) Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
ποσό € 11.760 χιλ (κυρία οφειλή € 7.030 χιλ πλέον προσαυξήσεις € 4.730 χιλ), έναντι αντίστοιχης υποχρέωσης για κύρια οφειλή που απεικονίζεται στα βιβλία της εταιρείας και συµπεριλαµβάνεται στο
λογαριασµό ‘Υποχρεώσεις για φόρους – τέλη και ασφαλιστικούς οργανισµούς’ ποσού € 3.079 χιλ (βλ.σηµ.οικον.κατ.22). ∆εδοµένης της αµφισβήτησης εκ µέρους της εταιρείας τόσο του ύψους του
καταλογισθέντος ποσού όσο και της ορθότητας της βάσεως υπολογισµού του, η εταιρεία προέβη σε ένδικα µέσα προσβάλλοντας το εν λόγω Φύλλο εκκαθάρισης, παράλληλα δε ζήτησε και τη δικαστική
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
-1.239.302,81
-53.880,61
-1.195.914,23
προστασία περί αναστολής εκτέλεσης του παραπάνω Φύλλου την οποία και την παρείχε µε την από 1746/2005 απόφασή του το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, διατάσσοντας την αναστολή εκτέλεσης µέχρι
έκδοσης της δικαστικής απόφασης επί της προσφυγής. Η προσφυγή κατά του παραπάνω φύλλου εκκαθάρισης που είχε προσδιοριστεί για την 11 Ιουνίου 2008 ενώπιον του τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Πειραιά εκδικάστηκε και εκδόθηκε απόφαση σύµφωνα µε την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή.
Η εταιρεία άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης η οποία και έγινε δεκτή. Αναµένεται ότι και η έφεση θα έχει θετική έκβαση για την εταιρεία.

-6.686,60

6. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (Σηµείωση οικονοµικών καταστάσεων Ν 35.3)

∆ιευκρινίζεται ότι το σύνολο των προβλέψεων κατά την 31.12.2010 για ενδεχόµενες διαφορές φορολογικού ελέγχου στις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ανέρχεται σε ποσό € 100.000,00.
Σηµειώνουµε ότι τόσο η µητρική όσο και οι θυγατρικές εταιρείες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος για τα κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες και εποµένως τα αποτελέσµατα των φορολογικών
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
ελέγχων για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων

Στο πλαίσιο που διαµόρφωσε η παραπάνω αµφισβήτηση και ως απόρροια αυτής, για λόγους συντηρητικότητας, σχηµατίστηκαν ως την 31.12.2010 προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις υπέρ ΚΑΕΟ
συνολικού ποσού € 6.066 χιλ περίπου (βλέπε σηµ.οικον.κατ.21). Οι προβλέψεις αυτές θα εκκαθαριστούν µε τη λήξη της εκκρεµοδικίας. ΄Εκτός τούτων σχηµατίστηκαν σωρευτικά και προβλέψεις στόν όµιλο
ποσού € 2.229 χιλ (εταιρεία ποσού € 2.229 χιλ αντίστοιχα) για ενδεχόµενες διαφορές φόρων και τελών προηγουµένων χρήσεων και προβλέψεις στόν όµιλο ποσού € 401 χιλ (εταιρεία ποσού € 256 χιλ
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
αντίστοιχα) για ενδεχόµενες εργατικές διαφορές ναυτολογίων . (Σηµ.οικον. κατ.Νο 21).∆εν υπάρχουν άλλες επίδικες η µη απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας και του οµίλου για τις οποίες να υπάρχει
πιθανότητα σηµαντικής επιβάρυνσης επί των οικονοµικών καταστάσεων
8. Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε συνέστησε, σε σύµπραξη µε την Τουρκική Rhea Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S., την κοινοπραξία επενδύσεων (joint investment consortium) IDO MARMARA EGE.
Σκοπός της συνεργασίας είναι η από κοινού συµµετοχή στον διαγωνισµό που προκήρυξε ο Μητροπολιτικός ∆ήµος Κωνσταντινουπόλεως στις 7 Ιανουαρίου 2011 και αφορά στην ιδιωτικοποίηση του 100% των (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
(πλην δανειακών)
µετοχών της εταιρίας IDO Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret A.S.(σηµ.οικονοµικων καταστασεων Νο 37.2)
9.Οι Ζηµίες ανά µετοχή της χρήσης 2009 είναι αναθεωρηµένες και υπολογίστηκαν µε τον νέο σταθµισµένο µέσο αριθµό κοινών µετοχών λόγω της µεταβολής του µετοχικού κεφαλαίου στη χρήση 2010

-12.792.197,63

-4.445.896,50

-21.891.596,80

-3.971.492,33

12.019.104,85

405.742,79

9.790.044,51

-1.795.483,47

-10.715.640,96

-1.599.649,90

-7.691.119,32

-1.546.032,30

Μείον:

10.Την 12.01.2010 ιδρύθηκε από την ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ η Rainbow Maritime LTD, ναυτιλιακή εταιρεία που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το δίκαιο της Μάλτας και εδρεύει στη Μάλτα µε ποσοστό
συµµετοχής 100%. Η εταιρεία απέκτησε το πλοίο RED SEA II από την εταιρεία WAVES SHIPPING SA (100% θυγατρική της ΝΕΛ ΑΕ) στην αναπόσβεστη του αξία το οποίο και µετονόµασε σε ΠΑΝΑΓΙΑ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
ΠΑΡΟΥ.(Σηµείωση οικονοµικών καταστάσεων Νο 9). Την 04.01.2011 η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ ίδρυσε την ναυτιλιακή εταιρεία PANTHEON MARINE LTD που ειίναι εγκατεστηµένη στα νησιά
καταβεβληµένα
MARSHALL µε ποσοστό συµµετοχής 100%.
11. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την από 16.2.2011 συνεδρίασή του, αποφάσισε οµόφωνα την αλλαγή στη χρήση /διάθεση µέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του
Καταβεβληµένοι φόροι
µετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε κατά την από 27.7.2010 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.Συγκεκριµένα, για τους σκοπούς περαιτέρω ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας
όσον αφορά την τρέχουσα δραστηριότητα αυτής, από το ποσό που είχε προβλεφθεί ότι θα χρησιµοποιηθεί για τη γενικότερη ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, διατίθεται συνολικά το ποσό των 24.235.004
ευρώ για το κεφάλαιο κίνησης της τρέχουσας δραστηριότητας των εταιρειών του Οµίλου, αντί του αρχικώς ορισθέντος ποσού των 14.680.000 ΕΥΡΩ που αναφέρεται στο Ενηµερωτικό δελτίο, στην ενότητα 4.5
παράγραφος (α.1). Έτσι, µειώνεται σε 13.364.996 ΕΥΡΩ από 22.920.000 ΕΥΡΩ, ήτοι κατά 9.555.004 ΕΥΡΩ, το ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων που θα χρησιµοποιηθεί για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
της που αφορά την ανάπτυξη των εργασιών της.

-206.358,00

0,00

-206.358,00

-33.499.458,56

-11.542.852,54

-39.009.823,07

0,00

-11.492.009,96

12.Η µητρική εταιρεία την 31/12/2010 δεν κατείχε ίδιες µετοχές.Επίσης καµιά θυγατρική εταιρεία δεν κατείχε µετοχές της µητρικής εταιρείας.
13.Το κονδύλι που έχει επηρεάσει την καθαρή θέση του οµίλου ποσού € 937.254,73 (η εταιρεία ποσό € 937.254,73 αντίστοιχα) αφορά αποτέλεσµα αναπροσαρµογής της εύλογης αξίας των πλοίων
14.Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 (σηµείωση οικονοµικών καταστάσεων Νo 34)
(ποσά σε EURO)

O ΟΜΙΛΟΣ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΣΟ∆Α

0,00

1.186.250,00

ΕΞΟ∆Α

0,00
0,00

0,00
27.572.276,47

7.500.000,00
1.735.741,28
0,00
0,00

7.500.000,00
1.544.518,78
0,00
0,00

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και
άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
∆ιαθέσιµα διαγραφείσας θυγατρικής

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)

0,00

0,00

-1.165,00

0,00

-81.558,59

-72.832,49

-81.558,59

-44.612,50

373.299,14

916.547,92

0,00

16.547,92

122.307,82
888,80

54.994,21
0,00

121.966,23
888,80

54.776,63
0,00

-818,00

0,00

0,00

0,00

414.119,17

898.709,64

40.131,44

26.712,05

97.926.180,00

0,00

97.926.180,00

0,00

-429.694,28

0,00

-429.694,28

0,00

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
15.Η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 27.07.2010 αποφάσισε: 1.Τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των 21.147,60 € µε την ακύρωση 70.492 ιδίων
κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία 2.Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν 8.515.318,80€ µε την κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους του αποθεµατικού από την
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση 28.384.396 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 € η κάθε µία. 3.Τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των
46.834.253,10 € µε τον συµψηφισµό και τη διαγραφή ζηµιών προηγουµένων χρήσεων και την ανάλογη σύµπτυξη και µείωση του όλου αριθµού των µετοχών της εταιρείας. 4.Την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου µέχρι το ποσόν των 97.926.180,00€ µε νέες εισφορές και την έκδοση 326.420.600 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30€ η κάθε µία.Η αύξηση καλύφθηκε αρχικώς κατά 5,89%.Με την 23.12.2010
απόφαση του ∆Σ διατέθηκαν µε βάσει τις προεγγραφές οι αδιάθετες µετοχές µέχρι την πλήρη κάλυψη.Το Χ.Α την 31.12.2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών.Η
διαπραγµάτευση των νέων µετοχών ξεκίνησε την 10.01.2011 (Σηµείωσεις οικονοµικών καταστάσεων Νο 36.8 & 36.9)
16.Η Εταιρία συνεχίζει τη διαδικασία αναδιοργάνωσης του στόλου της, µε στόχο την µείωση του µέσου κόστους εκµετάλλευσης. Ως εκ τούτου παραχώρησε την εκµετάλλευση του ταχύπλοου πλοίου της
ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι σε ναυτιλιακή εταιρία του εξωτερικού για την περίοδο 08/04/2010 έως 05/10/2010. Με τα σηµερινά δεδοµένα κόστους καυσίµων, η εκµετάλλευση των συγκεκριµένων ταχύπλοων στην
εγχώρια αγορά κρίθηκε ασύµφορη, λόγω της υψηλής κατανάλωσης καυσίµων και του ασφυκτικού νοµοθετικού πλαισίου. Συγχρόνως, η εταιρεία µισθώνει συµβατικά πλοία για να υποκαταστήσει τις γραµµές
των ταχυπλόων καθώς επίσης και άλλα επιβατικά και εµπορικά πλοία (Ro-Ro), τα οποία δροµολογούνται στις ήδη υπάρχουσες αλλά και σε νέες γραµµές, µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος εκµετάλλευσης, τόσο σε
καύσιµα όσο και σε προσωπικό, τα οποία θα βελτιώσουν το µεικτό περιθώριο της Εταιρίας.
Συγκεκριµένα προχώρησε στην µίσθωση των παρακάτω πλοίων: Ε/Γ-Ο/Γ ΕUROPEAN EXPRESS, Ε/Γ-Ο/Γ ΑΛΚΥΟΝΗ, Ε/Γ-Ο/Γ AQUA JEWEL, Ε/Γ-Ο/Γ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ ΕΞΠΡΕΣ, Ε/Γ-Ο/Γ AQUA MARIA, RO-RO
ΙΠΠΟΤΗΣ, RO-RO COLOSSUS, RO-RO ΜΥΚΟΝΟΣ,Ε/Γ-Ο/Γ ROPAX1 ,Ε/Γ-Ο/Γ ROPAX 2 ,Ε/Γ-Ο/Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ, Ε/Γ-Ο/Γ ΠΗΝΕΛΟΠΗ και Ε/Γ-Ο/Γ ARBERIA
17.Βάσει της από 16.02.2011 απόφασής του το ∆.Σ.κάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας για την 10.03.2011 µε θέµατα:1.Τροποποίηση του αρθρου 4 του καταστατικού περί του
σκοπού της εταιρείας. 2.Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 3.Ενηµέρωση αναφορικά µε συµβάσεις γυµνής ναύλωσης και χρονοναύλωσης που έχει συνάψει η εταιρεία. 4.Έγκριση αλλαγής χρήσης
αντληθέντων κεφαλαίων . 5.Ενηµέρωση για έγκριση συµφωνίας µε Τούρκικη εταιρεία για συµµετοχή σε διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης. 6.Ορισµός επιτροπής ελέγχου αρθ 37 παρ.1 ν3693/2008. 7.Λοιπά θέµατα
και ανακοινώσεις.Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχε πραγµατοποιηθεί η Γ.Σ λόγω µη επίτευξης της απαραίτητης απαρτίας. (Σηµ.οικ.κατ.Νο 37.3)

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ
Α.Τ. ΑΖ 615419

Μυτιλήνη 23 Μαρτίου 2011
Ο Γενικός Εντεταλµένος Σύµβουλος (CEO)
Ιωάννης Αβραντίνης
Α.Τ. Μ049652

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα
δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) +
(β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
χρήσης

22.838.586,50

24.511.056,33

19.338.856,53

24.511.056,33

-67.636.471,74

-7.308.172,58

-58.544.952,65

-6.874.928,69

-514.980,00

0,00

-514.980,00

0,00

52.183.620,48

17.202.883,75

57.775.409,60

17.636.127,64

19.098.281,09

6.558.740,85

18.805.717,97

6.170.829,73

8.365.220,17

1.806.479,32

7.025.956,53

855.126,80

27.463.501,26

8.365.220,17

25.831.674,50

7.025.956,53

Ο Προιστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Αθανασίου
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0038725 Α ΤΑΞΗΣ
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.E.
Α.Φ.Μ. 094051245, Γ.Ο.Τ. Μπηηιήλεο, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 12470/06/Β/86/44
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 5, ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ

ΔΣΖΗΑ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2009
(ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007)
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

1
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Γειψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Δηήζηα Έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Έθζεζε ειέγρνπ αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή
Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2009
Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ρξήζεο 2009
Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31.12.2009
Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ρξήζεο 2009
Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ρξήζεο 2009
εκεηψζεηο επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Λνγηζηηθέο αξρέο
Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ινγηζηηθέο αξρέο
Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο
Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ
εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Λνηπά πάγηα ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Απνζέκαηα
Πειάηεο
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Πξνθαηαβνιέο
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Μεηνρηθφ θεθάιαην, Ίδηεο κεηνρέο, Λνηπά Απνζεκαηηθά, Εεκίεο εηο λένλ
Γάλεηα
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Λνηπέο πξνβιέςεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Πξνβιέςεηο γηα δεδνπιεπκέλα έμνδα
Πσιήζεηο
Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο
Κφζηνο ακνηβψλ πξνζσπηθνχ
Απνζβέζεηο
Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Απνηειέζκαηα απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο πινίσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Εεκίεο αλά κεηνρή
πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο
Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ζεκαληηθά γεγνλφηα
Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ
Δπηζπλάπηνληαη:
Πιεξνθνξίεο άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3401/2005
ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο 2009
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ΓΖΛΩΔΗ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
(ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν.3556/2007)
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ:
1. Μηιηηάδεο-Μηραήι Βάγγεξ ηνπ Αλησλίνπ, θάηνηθνο Αζελψλ, Αθαδεκίαο 15, κε ΑΓΣ ΑΕ 615419, Πξφεδξνο
θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο -Δθηειεζηηθφ Μέινο.
2. Λύζζαλδξνο-Γεώξγηνο Σδηιόγινπ-Σδηιίδεο ηνπ Ησάλλε , θάηνηθνο Αζελψλ, Βνπιήο 43, κε ΑΓΣ Φ 010439,
Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.-Δθηειεζηηθφ Μέινο.
3. Αζελαίνο Απόζηνινο ηνπ Ησάλλε , θάηνηθνο Μπηηιήλεο , Λεζβψλαθηνο 9, κε ΑΓΣ Υ 918699-Με Δθηειεζηηθφ
Μέινο (νξηζζείο εηδηθά πξνο ηνχην απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ ζεκεξηλή ηνπ ζπλεδξίαζε).
κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηα καο δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα δήισζε φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε:
(α) Ζ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηεο „ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.‟, ε νπνία θαηαξηίζζεθε ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξηθήο θαη ελνπνηεκέλεο
θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31.12.2009 θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
θαηαζηάζεσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ
ηεο „ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.‟, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 4, ηνπ Ν.
3556/2007.
(β) Ζ ζπλεκκέλε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ
εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο „ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.‟ θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ
θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
Ν.3556/2007.

Μπηηιήλε, 24 Μαξηίνπ 2010

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.
& Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Μηιηηάδεο- Μηραήι Βάγγεξ
Α.Σ. ΑΕ615419

Ο Αληηπξφεδξνο Γ.

Λχζζαλδξνο-Γεψξγηνο ΣδηιφγινπΣδηιίδεο
Α.Σ. Φ010439

Σν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ

Αζελαίνο Απφζηνινο
Α.Σ. Υ918699
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ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΥΡΖΖ 2009
(ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007)

Κχξηνη Μέηνρνη,
Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3556/2007, ηνπ Κ.Ν.2190/1920 θαη ηηο επ‟ απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο
απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ζαο ππνβάιινπκε ηελ παξνχζα εηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο „Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Λέζβνπ Α.Δ‟ γηα ηηο Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009.

Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
I)

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΗΛΟΤ

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ηεο „ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ‟ θαηά ηελ ρξήζε 2009 αλήιζε ζε
πνζφ € 39.378.711,63, έλαληη πνζνχ € 33.007.926,44 ηελ αληίζηνηρε ρξήζε ηνπ 2008 ήηνη παξνπζίαζε αχμεζε
19,30 % ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε αχμεζε ησλ εθηειεζζέλησλ δξνκνινγίσλ ησλ πινίσλ.
Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε δεκηά πνζνχ € 4.659.126,00
θαηά ηελ ρξήζε 2009 έλαληη δεκηψλ πνζνχ € 16.267.252,66 ηελ αληίζηνηρε ρξήζε ηνπ 2008.
Σα θέξδε / (δεκίεο) ηνπ Οµίινπ, πξηλ απφ θφξνπο θαηά ηελ ρξήζε 2009 αλήιζαλ ζε δεκία πνζνχ € 20.320.549,49
έλαληη δεκίαο πνζνχ € 29.091.760,64 ηελ ρξήζε ηνπ 2008.
Σα θέξδε / (δεκίεο) ηνπ Οµίινπ, κεηά απφ θφξνπο θαηά ηελ ρξήζε 2009 αλήιζαλ ζε δεκία πνζνχ € 20.464.116,49
έλαληη δεκίαο πνζνχ € 29.091.760,64 ηελ ρξήζε ηνπ 2008.
Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2009 σθειήζεθαλ κε πνζφ € 3.319.722,77
ην νπνίν αθνξνχζε αληηζηξνθή πξφβιεςεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ πινίνπ „ΘΔΟΦΗΛΟ‟ ιφγσ απνθαηάζηαζεο ηεο
ιεηηνπξγηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2008 είραλ επηβαξπλζεί κε πνζφ € 3.319.722,77 πνπ
αθνξνχζε ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ ηδίνπ πινίνπ, ζπλεπεία ηνπ απφ 28/6/08 λαπηηθνχ αηπρήκαηνο.
Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2008 είραλ σθειεζεί θαη κε πνζφ € 2.100.000,00 πνπ αθνξνχζε θέξδνο απφ ηελ
πψιεζε κεηνρψλ.
Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2008 επηβαξχλζεθαλ θαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο
θαηά πνζνζηφ 36,09 % (ή πνζφ € 2.432.981,99) σο απνηέιεζκα ηνπ ζηαζκηθά πςειφηεξνπ επίπεδνπ δαλεηζκνχ ηνπ
Οκίινπ ζηε ρξήζε 2009 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνπκέλε ρξήζε. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ
νθείιεηαη ζηε ελζσκάησζε ζην ζηφιν ηεο εηαηξείαο ησλ δχν ηαρχπινσλ πινίσλ „Αίνινο Κεληέξεο‟ θαη „Red Sea II‟
ζηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο ηα νπνία δελ εθηέιεζαλ δξνκνιφγηα εληφο ηνπ 2009.
Mε ηα πινία ηνπ Οκίινπ ζηε ρξήζε 2009 δηαθηλήζεθαλ, 584.875 επηβάηεο θαη 123.580 νρήκαηα έλαληη 560.614
επηβάηεο θαη 109.805 νρήκαηα ζηε ρξήζε 2008
II) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΗΑ
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο „ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ „ θαηά ηελ ρξήζε 2009 αλήιζε
ζε πνζφ € 38.187.280,69 έλαληη πνζνχ € 27.599.553,62 ηελ αληίζηνηρε ρξήζε ηνπ 2008, ήηνη παξνπζίαζε αχμεζε
38,36 % νθεηιφκελε ζηελ αχμεζε ησλ εθηειεζζέλησλ δξνκνινγίσλ ζε επηδνηνχκελεο άγνλεο γξακκέο .
Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε δεκηέο πνζνχ € 3.236.455,21 γηα ηελ
ρξήζε 2009 έλαληη δεκίαο πνζνχ € 14.166.698,28 γηα ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε ρξήζε.
Σα θέξδε / (δεκίεο) ηεο Δηαηξείαο , πξηλ απφ θφξνπο θαηά ηελ ρξήζε 2009 αλήιζαλ ζε δεκία πνζνχ € 14.871.874,83
έλαληη δεκίαο πνζνχ € 24.532.687,04 ηελ ρξήζε ηνπ 2008.
Σα θέξδε / (δεκίεο) ηνπ Οµίινπ, κεηά απφ θφξνπο θαηά ηελ ρξήζε 2009 αλήιζαλ ζε δεκία πνζνχ € 15.015.441,83
έλαληη δεκίαο πνζνχ € 24.532.687,04 ηελ ρξήζε ηνπ 2008.
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο εηαηξείαο απμήζεθε θαηά 37,43% (ή πνζφ € 1.757.834,81) σο απνηέιεζκα ηνπ
ζηαζκηθά πςειφηεξνπ επίπεδνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο ζηε ρξήζε 2009 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαη
ζηε ελζσκάησζε ζην ζηφιν ηεο εηαηξείαο ηνπ ηαρχπιννπ πινίνπ „Αίνινο Κεληέξεο‟ ζηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο
ρξήζεσο ην νπνίν δελ εθηέιεζε δξνκνιφγηα εληφο ηεο ρξήζεο 2009
Β. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΠΗ ΣΩΝ
ΔΣΖΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Η) ΑΛΛΑΓΔ ΣΖ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Νέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 18.6.2009 απνθάζηζε ηελ κείσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ελλέα ζε
επηά θαη πξνέβεη ζηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ ζεηεία ηνπ ιήγεη ηελ 30.6.2014.
Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ είρε σο εμήο:
Βάγγεξ Μηιηηάδεο-Μηραήι

Πξφεδξνο Γ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο- Δθηειεζηηθφ κέινο

Σδηιφγινπ-Σδηιίδεο Λχζζαλδξνο-Γεψξγηνο

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ- Δθηειεζηηθφ κέινο

Αζελαίνο Απφζηνινο

Με Δθηειεζηηθφ κέινο

Ρεθνχκεο Ησάλλεο

Με Δθηειεζηηθφ κέινο

Γεκφπνπινο Γεψξγηνο

Με Δθηειεζηηθφ κέινο

Κνπληζνχξνο Μηραήι

Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο

Παπαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο

Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο

II) ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖΝ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΠΛΟΗΩΝ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ
Οη εχινγεο αμίεο ησλ πινίσλ θαζψο θαη νη εθηηκψκελεο ππνιεηκκαηηθέο αμίεο απηψλ θαηά ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο
ηνπο αμηνινγήζεθαλ απφ αλεμάξηεην νίθν εθηηκήζεσλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009.
III) ΑΛΛΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ
1. Σν πινίν ΘΔΟΦΗΛΟ κεηά ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο ηνπ ζπλεπεία ηνπ απφ 28.6.2008 λαπηηθνχ
αηπρήκαηνο δξνκνινγήζεθε εληφο ηνπ Μαΐνπ ζε επηδνηνχκελεο γξακκέο.
2. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Α‟ εμακήλνπ ηεο ρξήζεο 2009 ην πινίν „ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΖΝΟΤ‟ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο
„Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ‟ πσιήζεθε έλαληη πνζνχ € 900.000,00 ζε αιινδαπή εηαηξεία.
3. Σελ 18 επηεκβξίνπ 2009 , ε εηαηξεία Edgewater Holdings Inc., αιινδαπή εηαηξεία ζπκθεξφλησλ ηνπ ηφηε
Αληηπξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Δηαηξείαο θ Απφζηνινπ Βεληνχξε , πξνέβε ζηελ πψιεζε 28.374.285
(είθνζη νθηψ εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη δηαθνζίσλ νγδφληα πέληε) κεηνρψλ
έθδνζεο ηεο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ., ήηνη 19,98% ηεο εηαηξείαο, ζπλνιηθήο αμίαο Δπξψ
14.963.066,81 (δέθα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο εμήληα ηξεηο ρηιηάδεο εμήληα έμη επξψ θαη νγδφληα έλα ιεπηά),
κε ζπλέπεηα ην άκεζν θαη έκκεζν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θ. Βεληνχξε ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ζηα δηθαηψκαηα
ςήθνπ ηεο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. λα εκθαλίζεη κεηαβνιή αλψηεξε ηνπ 3% θαη ζπγθεθξηκέλα
λα θαηέιζεη θάησ ηνπ 5%.
4. Σελ

18 επηεκβξίνπ 2009, ε εηαηξεία ANTELOPE SHIPPING INC., αιινδαπή εηαηξεία ζπκθεξφλησλ ηνπ

Μηιηηάδε–Μηραήι Βάγγεξ ηνπ Αλησλίνπ πξνέβε ζηελ αγνξά 28.374.285 (είθνζη νθηψ εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ
εβδνκήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη δηαθνζίσλ νγδφληα πέληε) κεηνρψλ έθδνζεο ηεο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΛΔΒΟΤ Α.Δ., ήηνη 19,98% ηεο εηαηξείαο, ζπλνιηθήο αμίαο Δπξψ 14.963.066,81 (δέθα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα
ελληαθφζηεο εμήληα ηξεηο ρηιηάδεο εμήληα έμη επξψ θαη νγδφληα έλα ιεπηά), κε ζπλέπεηα ην άκεζν θαη έκκεζν πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηεο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
λα αλέιζεη ζην 19,98% δεδνκέλνπ φηη κέρξη ηφηε δελ θαηείρε θακία κεηνρή ηεο Ν.Δ.Λ.
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
Γ. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ - ΚΗΝ∆ΤΝΟΗ
I)

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιεληθήο Αθηνπινΐαο. Σν λνκνζεηηθφ
πιαίζην ηεο Διιεληθήο αθηνπινΐαο ρξήδεη πξνζαξκνγήο ζην επξσπατθφ δίθαην πξνθεηκέλνπ νη εηαηξείεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά λα απνθηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ίζε αληαγσληζηηθφηεηα κε ηηο αληίζηνηρεο ηηο
Δπξψπεο. Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζην αληίζηνηρν Δπξσπατθφ ζα
κείσλε ζεκαληηθά ην θφζηνο εθκεηάιιεπζεο ησλ πινίσλ αιιά ηνχην δελ αλακέλεηαη λα γίλεη ζχληνκα ζχκθσλα κε ηηο
εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο.
ην ιεηηνπξγηθφ πιαίζην πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία, ε δηνίθεζε ηεο ,δεκηνπξγεί θαη αλαπηχζζεη επέιηθηεο
ζηξαηεγηθέο γηα ηελ βειηίσζε: α) ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ εθκεηάιιεπζεο (ΔΒITDA ) θαη β) ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ηεο ζέζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο.
πγθεθξηκέλα νη θχξηνη άμνλεο απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ είλαη νη παξαθάησ :
 Ζ ζεκαληηθφηεξε πεγή εζφδσλ ηεο εηαηξείαο πξνέξρεηαη απφ ηηο επηδνηήζεηο αγφλσλ γξακκψλ. Σνχην απνηειεί
ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εηαηξείαο θαζψο ε νηθνλνκία καο είλαη ζε χθεζε θαη αλακέλεηαη ζπξξίθλσζε ηεο
θαηαλάισζεο. Αλαγθαηφηεηα γηα ηελ εηαηξεία απνηειεί ε αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ηεο ή ε πξνζζήθε λέσλ πινίσλ
ζην ζηφιν ηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηεο ζην θιάδν, λα απμήζεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο, λα κεηψζεη
ην κέζν θφζηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζηφινπ ηεο θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο σο
πνζνζηφ απηψλ επί ησλ πσιήζεσλ . Ζ εηαηξεία ήδε βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλεχξεζεο ησλ θαηάιιεισλ πινίσλ
πξνο ην ζθνπφ απηφ.
 Ζ εηαηξεία εξεπλά ηελ παγθφζκηα αγνξά πξνθεηκέλνπ λα βξεη ην πξνζνδνθφηεξν ηξφπν εθκεηάιιεπζεο ησλ
ηαρππιφσλ πινίσλ ηεο

είηε εθκεηαιιεπφκελε ε ίδηα ηα πινία απηά ζε λέεο γξακκέο ζην εμσηεξηθφ, είηε

παξαρσξψληαο ζε ηξίηνπο ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο ην νπνίν θξίλεηαη θαη πξνζθνξφηεξν . Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ
πινίσλ απηψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά θξίλεηαη αζχκθνξε, θπξίσο ιφγσ ηνπ αζθπθηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαζψο
θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ εθκεηάιιεπζεο θαη έρεη επηβαξχλεη ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ
Οκίινπ ζην παξειζφλ.


Πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία λα αλαπηχμεη ην κεηαθνξηθφ ηεο έξγν πξνηίζεηαη λα πξνζζέζεη ζην ζηφιν ηεο Δκπνξηθά
πινία (RO-RO) ηα νπνία ζρεδηάδεηαη λα δξνκνινγεζνχλ ζε λέεο ή ζηηο ήδε ππάξρνπζεο γξακκέο εθκεηάιιεπζεο.
Σα πινία απηά ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο εθκεηάιιεπζεο αιιά θαη ησλ αλακελφκελσλ εζφδσλ αλακέλεηαη λα
βειηηψζνπλ ην κηθηφ πεξηζψξην ηεο εηαηξείαο. Δθηφο ηνχησλ ε εηαηξεία αλαδεηά θαη άιινπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο
πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηνπ κεηαθνξηθνχ ηεο έξγνπ.



Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζε ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζεκαληηθή
βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο.



Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαδηάηαμεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζηνχλ πνην επέιηθηεο θαη λα κεησζεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο.
II) ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ
Ο

Όκηινο,

πέξαλ

ησλ

πξναλαθεξφκελσλ,

εθηίζεηαη

ζε

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο

θαη

άιινπο

θηλδχλνπο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απξφβιεπησλ δηαθπκάλζεσλ επηηνθίσλ, πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο.
Σν ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ έρεη ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο
πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη θίλδπλνη απηνί ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ απφδνζε. Ζ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε
παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ν Όκηινο. Απηφ
πεξηιακβάλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δηάθνξεο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ, ηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε θαη αλ ρξεηαζηεί, ηελ
αληηζηάζκηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο
απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο θαη πιεξσηένπο θαη δάλεηα.
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
α) Κίλδπλνο αγνξάο

i) Κίνδςνορ ηιμών
Ο Όκηινο δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκψλ ρξενγξάθσλ δηφηη ηελ 31.12.2009 δελ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ κεγάιν αξηζκφ
ρξεφγξαθα εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Ο φκηινο εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρεη. Ο θίλδπλνο απηφο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ αλάινγε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
δηαζέηεη. εκεηψλνπκε επίζεο φηη ε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο
ησλ πινίσλ θαζψο ε ζπκκεηνρή ηνπ θαηά κέζν φξν ζην ζπλνιηθφ θφζηνο εθκεηάιιεπζεο ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 34% πεξίπνπ.

ii) Κίνδςνορ ηαμειακών ποών και κίνδςνορ μεηαβολών εύλογηρ αξίαρ λόγω μεηαβολήρ ηων επιηοκίων
Ο Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο ην εηζφδεκα θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο
ξνέο ηνπ είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηεο απφ ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά ησλ επηηνθίσλ. Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ ηνπ Οκίινπ
απμάλεηαη απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ ζηα δάλεηα κε κεηαβιεηφ
επηηφθην εθζέηνπλ ηνλ φκηιν (θπξίσο ηελ κεηξηθή εηαηξεία) ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ. Ο φκηινο θαηά ηελ
31.12.2009 είρε δαλεηζκφ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 155.924.362 ν νπνίνο είρε κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ πνπ αλέξρεηαη ζε
6,02% εηεζίσο θαη είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ
ηνπ. Σν ζχλνιν ησλ καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο πξνο ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο έρνπλ ζπκθσλεζεί
λα εθηνθίδνληαη κε θπκαηλφκελν επηηφθην. Σα επηηφθηα απηά απνηεινχλ ην άζξνηζκα ηνπ δηαηξαπεδηθνχ επηηνθίνπ
Euribor, ην νπνίν κεηαβάιιεηαη θαζεκεξηλψο, πιένλ ελφο πηζησηηθνχ πεξηζσξίνπ (margin). Οπνηαδήπνηε ζεκαληηθή
κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ Euribor επεξεάδεη ηελ εηήζηα ρξεκαηννηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο Δηαηξείαο ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ. εκεηψλεηαη φηη ε εηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί εηδηθά ζπκβφιαηα θάιπςεο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε κεηαβνιή ησλ
επηηνθίσλ (hedging).

iιi) Σςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ
Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, είλαη ζε Δπξψ, νπφηε
δελ πθίζηαηαη νπζηψδεο θίλδπλνο ιφγσ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ. Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο
πξνο ηηο δαλείζηξηεο Σξάπεδεο είλαη φιεο ζε Δπξψ, πέξαλ ελφο δαλείνπ ηεο MILLENNIUM BANK. πνπ είλαη ζε
δνιάξηα Ζ.Π.Α. Λφγσ ηεο κηθξήο ζπκκεηνρήο ηνπ ελ ιφγσ δαλείνπ ζην ζχλνιν ησλ καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ
ηεο Δηαηξείαο εθηηκάηαη, απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο, φηη ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ακειεηένο.
β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο δηαρεηξίδεηαη ζε επίπεδν Οκίινπ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηακεηαθά ηζνδχλακα, ηηο θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο, θαζψο επίζεο θαη πηζησηηθέο εθζέζεηο γηα ηνπο ζεκαληηθνχο πειάηεο,
νη νπνίνη θαηά θχξην ιφγν είλαη νη πξάθηνξεο πνπ κεζνιαβνχλ γηα ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ. Ο θίλδπλνο απηφο δελ
ζεσξείηαη ζεκαληηθφο θαζψο ν Όκηινο έρεη νξίζεη πηζησηηθά φξηα θαη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πηζησηηθήο πνιηηηθήο γηα
φινπο ηνπ πειάηεο-πξάθηνξεο. Δλψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα κεγαιχηεξε εμαζθάιηζε ιακβάλεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο
ηξαπεδψλ.
Σν ηκήκα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αμηνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε ιακβάλνληαο ππ‟ φςε
ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο θαη άιιεο παξακέηξνπο. Σα πηζησηηθά φξηα πειαηψλ
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα πάληα κε φξηα πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Γηνίθεζε. Ζ ρξήζε πηζησηηθψλ νξίσλ παξαθνινπζείηαη ζε
ηαθηά δηαζηήκαηα. Οη πσιήζεηο ζε πειάηεο ιηαληθήο εμνθινχληαη κε κεηξεηά. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ
θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία θάζε θαηεγνξίαο εηζπξαθηέσλ σο αλαθέξεηαη παξαπάλσ.
γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
πλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη επαξθείο εμαζθαιίζεηο ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ
δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ επαξθψλ πηζησηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζείηαη
απφ ηελ Γηνίθεζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κε ηηο ιήμεηο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ:
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
31.12.2009-ΟΜΗΛΟ

Έσο 1 έηνο

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηζκφο

34.289.592,42

68.734.423,97

52.900.346,67

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

13.009.106,97

-

-

31.12.2008-ΟΜΗΛΟ

Έσο 1 έηνο

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηζκφο

23.133.043,55

72.113.959,39

35.894.033,02

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

17.606.386,64

-

-

31.12.2009-ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Γαλεηζκφο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
31.12.2008-ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Γαλεηζκφο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Έσο 1 έηνο
24.429.136,13

Από 1 έσο 5 έηε
49.235.293,65

11.007.439,38
Έσο 1 έηνο

Πάλσ από 5 έηε
42.284.925,10

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

9.496.619,29

14.400.000,00

24.216.500,00

12.788.212,55

-

-

δ) Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ
Οη ζηφρνη ηνπ νκίινπ ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην κέιινλ κε ζθνπφ λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο ζηνπο κεηφρνπο θαη λα δηαηεξήζεη ηδαληθή
θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο θεθαιαίνπ. Σν θεθάιαην επηζθνπείηαη κε βάζε ηνλ
ζπληειεζηή κφριεπζεο. Ο ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη σο ην θαζαξφ ρξένο δηαηξνχκελν κε ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα
θεθάιαηα. Σν θαζαξφ ρξένο ππνινγίδεηαη σο ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο (ζπκπεξηιακβάλνληαη βξαρππξφζεζκα θαη
καθξνπξφζεζκα δάλεηα φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ) κείνλ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Σα ζπλνιηθά
απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζπλ ην θαζαξφ ρξένο.
ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
χλνιν δαλεηζκνχ (εκ 19)
Μείνλ: Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα
(εκ.17)
Καζαξόο δαλεηζκόο
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο
κεηξηθήο
πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα
πληειεζηήο κόριεπζεο

155.924.363,06

ΟΜΗΛΟ
31.12.2008
131.141.035,96

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
115.949.354,88

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2008
48.113.119,29

8.365.220,17

1.806.479,32

7.025.956,53

855.126,80

147.559.142,89

129.334.556,64

108.923.398,35

47.257.992,49

19.926.155,82

41.045.772,12

33.346.288,87

48.289.496,31

167.485.298,71

170.380.328,76

142.269.687,22

95.547.488,80

88,10%

75,91%

76,56%

49,46%

ε) Δπηρεηξεκαηηθνί Κίλδπλνη


Κίλδπλνο λαπηηθνύ αηπρήκαηνο

Πηζαλφ λαπηηθφ αηχρεκα ζε πινίν ηεο εηαηξείαο ή θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο είηε κε είηε ρσξίο επζχλε ηεο εηαηξείαο,
ελδέρεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο ηα απνηειέζκαηα ηελ θήκε θαη ηελ πειαηεία ηεο. Γηα
ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ε εηαηξεία κεξηκλά γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε θαη ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ
κε ηθαλά θαη απνηειεζκαηηθά πιεξψκαηα.

Δπίζεο έρεη δεκηνπξγήζεη εηδηθή νκάδα αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ

πεξηζηαηηθψλ.


Δπνρηθόηεηα επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα, γεγνλφο πνπ έρεη επίπησζε
ζηα έζνδα θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαθίλεζε
επηβαηψλ θαη Η.Υ. επηβαηεγψλ νρεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ιφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο
θίλεζεο, θαη θαηά ηηο ενξηαζηηθέο πεξηφδνπο, ελψ ε δηαθίλεζε θνξηεγψλ παξνπζηάδεη ζρεηηθά κηθξή δηαθχκαλζε ζε
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ην
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ηξίην ηξίκελν θάζε ρξήζεο. Ζ εηαηξεία έρεη επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κε ηελ αλάιεςε άγνλσλ, επηδνηνχκελσλ
γξακκψλ κε ζθνπφ λα πεξηνξίζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ.


Πηζαλή απνδξνκνιόγεζε ιόγσ βιάβεο ζε πινίν ηεο Δηαηξείαο

Ο θχθινο εξγαζηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηεο θαη ηελ
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. Πηζαλή αδπλακία εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ εμαηηίαο
βιάβεο ζε πινίν ηεο Δηαηξείαο, εηδηθά ζε πεξίνδν αηρκήο, ζα είρε σο απνηέιεζκα αθελφο ηελ άκεζε απψιεηα εζφδσλ
ηφζν ζε φθεινο αληαγσληζηηθψλ αθηνπιντθψλ εηαηξηψλ φζν θαη ζε επίπεδν επηιεγφκελνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ απφ
πιεπξάο επηβαηψλ ζε φθεινο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη αθεηέξνπ ηξψζε ζηε θήκε θαη πειαηεία ηεο Δηαηξείαο.
Όια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα έρνπλ δπζκελή επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή
ηεο ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο. Γηα ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ε εηαηξεία κεξηκλά γηα ηελ ζσζηή
ζπληήξεζε ησλ πινίσλ θαη ηελ επάλδξσζε ηνπο κε ηθαλά θαη απνηειεζκαηηθά πιεξψκαηα.


Δλαξκόληζε κε ελδερόκελεο λέεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή θαη αιιαγέο ζην όξην ειηθίαο ησλ πινίσλ

Ζ πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ πινίσλ ζε λέεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ελδέρεηαη λα ζεζπηζηνχλ ζε Δπξσπατθφ ή
Δζληθφ επίπεδν κπνξεί λα απαηηήζνπλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο ή θαη λα θαηαζηήζνπλ αδχλαηε ηελ εθηέιεζε
δξνκνινγίσλ. Δπίζεο αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ειηθία ησλ πινίσλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη
απνδξνκνιφγεζε πινίσλ απφ ηα δξνκνιφγηα εζσηεξηθνχ. Σα σο άλσ ελδερφκελα κπνξεί λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ
νκαιή εθηέιεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ κε επηπηψζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ. Ζ
εηαηξεία θξνληίδεη ψζηε ηα πινία θαηά ηηο πεξηφδνπο ζπληήξεζεο λα αλαβαζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο λέεο απαηηήζεηο
αζθάιεηαο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο λαπηηθήο ηερλνινγίαο φπνπ απαηηείηαη.


πληήξεζε πινίσλ

Ζ δηελέξγεηα δξνκνινγίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα θαη ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ησλ πινίσλ. ε
πεξίπησζε κε έγθαηξεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ θαη ησλ ειέγρσλ ησλ πινίσλ ηνπ ζηφινπ
ελδέρεηαη λα κελ ιάβνπλ έγθαηξα ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά αμηνπινΐαο κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ δπζκελείο
επηπηψζεηο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, γεγνλφο πνπ δχλαηαη λα επεξεάζεη δπζκελψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
Δηαηξείαο, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο. Γηα ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ε
εηαηξεία κεξηκλά γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε θαη ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ κε ηθαλά θαη απνηειεζκαηηθά πιεξψκαηα


Πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο

ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, φπσο ζεηζκφο, ηξνκνθξαηία, πιεκκχξεο, θιπ., ε Δηαηξεία ελδέρεηαη λα επεξεαζηεί
αξλεηηθά, φπσο ζα επεξεαζηεί θαη νπνηαδήπνηε άιιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Ζ εηαηξεία έρεη δεκηνπξγήζεη εηδηθή νκάδα αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ε νπνία έρεη απνδείμεη ηελ αμία ηεο
θαη έρεη πξνζηαηεχζεη απνηειεζκαηηθά ηελ θήκε ηεο,

ζε γεγνλφηα φπσο ην λαπηηθφ αηχρεκα ηνπ πινίνπ

ΘΔΟΦΗΛΟ.
Γ. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Οη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο ηνπ νκίινπ µε ζπλδεδεκέλα µε απηή πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ∆ΛΠ 24
εµθαλίδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
Έζνδα
Έμνδα
Απαηηήζεηο
Τπνρξεψζεηο
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο
Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε
ηεο Γηνίθεζεο
Τπνρξεψζεηο πξνο ηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009

ΟΜΗΛΟ
31.12.2008

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2008

-

284.000,00
10.864.059,14
807.083,55

1.894.911,39
-

8.452.986,85
1.986.741,00

1.035.356,09

1.035.356,09

851.125,37

851.125,37

-

-

-

-

-

-

-

-
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
κέιε ηεο Γηνίθεζεο
Σν πνζφ ησλ εμφδσλ πνζνχ € 284.000,00 αθνξά ακνηβή ηεο „SILVER FIN SHIPPING LTD‟ απφ ηελ κεηξηθή
εηαηξεία, ιφγσ εθνπιηζκνχ ηνπ πινίνπ „Παλαγηάο Θαιαζζηλήο‟ απφ ηελ κεηξηθή εηαηξείαο, ε νπνία βάζεη ηεο
δήισζεο εθνπιηζκνχ έρεη αλαιάβεη ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ ελ ιφγσ πινίνπ.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο € 10.864.059,14 αθνξά απαίηεζε απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ
„ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΔΛ‟ πνζνχ € 8.384.358,58, , απαίηεζε απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία „WAVES
SHIPPING S.A‟ πνζνχ € 1.797.037,56 θαη απαίηεζε απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία „NEL EGYPT S.A.‟ πνζνχ €
682.663,00.

Αληίζηνηρα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ € 807.083,55 αθνξά ππνρξέσζε πξνο ηελ ζπγαηξηθή

εηαηξεία „Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ‟, πνζνχ € 736.572,69 θαη ππνρξέσζε πξνο ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία „SILVER FIN
SHIPPING LTD‟ πνζνχ € 70.510,86 .
Σα δηεηαηξηθά ππφινηπα κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ λαπηηιηαθψλ
εηαηξεηψλ θαη δελ απνηεινχλ ζπλαιιαγέο απφ ηηο νπνίεο λα απνξξέεη εκπνξηθφ έζνδν.

Μπηηιήλε, 24 Μαξηίνπ 2010
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.

Ο Αληηπξφεδξνο Γ.

Σν Μέινο ηνπ Γ..

Μηιηηάδεο-Μηραήι Βάγγεξ
Α.Σ. ΑΕ615419

Λχζζαλδξνο-Γεψξγηνο ΣδηιφγινπΣδηιίδεο
Α.Σ Φ010439

Αζελαίνο Απφζηνινο
Α.Σ. Υ918699
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)

Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ην άξζξν 2 ηεο
Απόθαζεο 7/448/11.10.2007 ηεο ΔΚ – Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε
1. ∆ηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, αλέξρεηαη ζε € 42.597.741,90 δηαηξνχκελν ζε 141.992.473 θνηλέο νλνκαζηηθέο
κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία Δπξψ 0,30 ε θάζε κία. Σν ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Νφκν.
Κάζε κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κηαο ςήθνπ.
Καηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε νχηε ε κεηξηθή εηαηξεία νχηε νη ζπγαηξηθέο ηεο πξνέβεζαλ ζε αγνξά κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο
εηαηξείαο.
Ζ κεηξηθή εηαηξεία θαηέρεη ηελ 31/12/2009 70.492 ίδηεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε αμία θηήζεο € 56.143, 92
2. Πεξηνξηζµνί ζηε µεηαβίβαζε µεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο
Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Νφκνο θαη δελ πθίζηαληαη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο
πεξηνξηζκνί.
3. εµαληηθέο άµεζεο ή έµµεζεο ζπµµεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ λ. 3556/2007
Σελ 31/12/2009 θαηείραλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο εηαηξείαο νη
παξαθάησ :
Ο θχξηνο Μηιηηάδεο – Μηραήι Βάγγεξ έκκεζα (Antelope Shipping Inc) θαηείρε πνζνζηφ 19,98%, ε MF Global UK
Limited θαηείρε πνζνζηφ 11,51 % θαη ε MILLENNIUM BANK Α.Δ. θαηείρε πνζνζηφ 5,60%.
4. Μεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ
Γελ πθίζηαηαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.
5. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ
Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ
6. πµθσλίεο κεηαμύ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνύο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ή
πεξηνξηζκνύο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ
Γελ έρνπλ πεξηέιζεη εηο γλψζε ηεο εηαηξείαο ηπρφλ ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο
ζηελ κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.
7. Καλόλεο δηνξηζµνύ θαη αληηθαηάζηαζεο µειώλ ηνπ ∆.. θαη ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ πνπ
δηαθνξνπνηνύληαη από ηα πξνβιεπόµελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/20
Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ πέληε (5) έσο επηά (7) κέιε, ηα νπνία
εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη θαη‟ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ
πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πξψηε ςεθνθνξία φια ηα κέιε δελ ζπγθεληξψλνπλ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ε
ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ απνκελνπζψλ θελψλ ζέζεσλ, ππνςήθηνη δε γηα ηελ εθινγή
δχλαηαη λα είλαη κφλν απηνί πνπ πιεηνςεθνχλ ζρεηηθά θαη κέρξη ηνπ δηπιάζηνπ αξηζκνχ ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηεηξαεηήο (4εηήο) αξρίδεη απφ ηελ εθινγή ηνπο ιήγεη κεηά απφ
ηέζζεξα (4) ρξφληα, κπνξεί δε λα παξαηαζεί κέρξη ηελ κέρξη ηελ πξψηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηελ ιήμε ηεο
ζεηείαο, ε νπνία δελ κπνξεί φκσο λα πεξάζεη ηελ πεληαεηία (5εηία).
Οη χκβνπινη πνπ εμέξρνληαη είλαη επαλεθιέμηκνη.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ρσξίδνληαη ζε εθηειεζηηθά κέιε, κε εθηειεζηηθά κέιε θαη
αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 3016/ 2002 θαη Ν. 3092/ 2002 πεξί Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο φπσο ηζρχνπλ.
Δάλ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν, θελσζεί ζέζε ζπκβνχινπ θαη ν αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ πνπ απνκέλνπλ παξακείλεη εληφο
ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, δχλαληαη νη ζχκβνπινη πνπ απνκέλνπλ, λα εθιέμνπλ
πξνζσξηλά αληηθαηαζηάηε γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ ζπκβνχινπ πνπ αλαπιεξψλεηαη. Δάλ φκσο ν αξηζκφο ησλ
ζπκβνχισλ πνπ απνκέλνπλ είλαη εθηφο ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, επηβάιιεηαη ζηνπο
ζπκβνχινπο πνπ απνκέλνπλ, λα εθιέμνπλ πξνζσξηλά αληηθαηαζηάηε γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ ζπκβνχινπ πνπ
αλαπιεξψλεηαη. Ζ εθινγή απηή ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ ακέζσο επφκελε Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε.
Οη πξάμεηο ηνπ ζπκβνχινπ πνπ εθιέρζεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζεσξνχληαη έγθπξεο αθφκε θαη αλ ε εθινγή ηνπ δελ
εγθξηζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε.
Ζ αδηθαηνιφγεηε απνρή ζπκβνχινπ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) κελψλ ηζνδπλακεί κε παξαίηεζε ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ..
Γελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 εηδηθά ζε φηη αθνξά ζηηο απνθάζεηο ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
8. Αξµνδηόηεηα ηνπ ∆.. ή νξηζµέλσλ µειώλ ηνπ γηα ηελ έθδνζε λέσλ µεηνρώλ ή ηελ αγνξά ηδίσλ µεηνρώλ ηεο
Δηαηξίαο ζύµθσλα µε ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/20
χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, εληφο πεληαεηίαο απφ ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο, κε απφθαζε ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ
ησλ κειψλ ηνπ, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ κέρξη ηνπ
πνζνχ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ε εμνπζία απηή απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 3α ,3β,ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3156/2003
γηα ηελ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
29 παξ. 1 θαη 2 θαη 31 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ δελ κεηαβηβάδεηαη.
ε φηη αθνξά ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ δελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην θ.λ. 2190/1920.
9. εµαληηθέο ζπµθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε
πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηόπηλ δεµόζηαο πξόηαζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
ζπκθσληώλ απηώλ.
∆ελ ππάξρνπλ ζπµθσλίεο ηεο Δηαηξίαο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο
ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
10. εκαληηθέο ζπκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γ. ή ην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο πνπ ε εηαηξεία έρεη ζπλάςεη κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, νη
νπνίεο πξνβιέπνπλ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο
ή ηεο απαζρφιεζεο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο εξγαζίαο πξνζψπσλ πνπ εξγάδνληαη
ζηελ Δηαηξεία ζε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ηζρχνπλ νη απνδεκηψζεηο απφ ην Νφκν.

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη επελδπηέο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ www.nel.gr, φπνπ
είλαη αλαξηεκέλεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2009, θαζψο θαη ε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε.
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Ν. 3401/2005
Οη εηαηξηθέο αλαθνηλψζεηο ηνπ 2009 πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζην Ζκεξήζην Γειηίν Σηκψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ
έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (http://www.ase.gr) παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηεο
παξνχζαο Έθζεζεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα.
(http://www.nel.gr/index.asp?a_id=83) ηεο εηαηξείαο.

Μπηηιήλε, 24 Μαξηίνπ 2010

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.
θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Μηιηηάδεο- Μηραήι Βάγγεξ
Α.Σ. ΑΕ615419

Ο Αληηπξφεδξνο Γ.

Λχζζαλδξνο-Γεψξγηνο ΣδηιφγινπΣδηιίδεο
Α.Σ. Φ010439

Σν Μέινο ηνπ Γ..

Αζελαίνο Απφζηνινο
Α.Σ. Υ918699
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)

ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
Πξνο ηνπο Με ηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο
‘ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.’
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ηεο „ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΛΔΒΟΤ‟ (ε Δηαηξεία) πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο
Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο,
κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε
ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο
απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά
απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε
ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη
απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε
ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ
θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε
απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο
δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη
κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε
ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ
θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009, ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα
κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 37, 43 α θαη 107 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920.

Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2010
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Θεφδσξνο Εεξβφο
Α.Μ. ΟΔΛ 17591

BDO Α.Δ
Παηεζίσλ 81 & Υέπδελ, 104 34 Αζήλα
Α.Μ ΟΔΛ 111

Σελίδα 14 από 58

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑE
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ
31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ (Γ.Π.Υ.Π.)
ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΖ 2009
ΟΜΗΛΟ
εκ.

2009

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2008

2009

2008

Πσιήζεηο

25

39.378.711,63

33.007.926,44

38.187.280,69

27.599.553,62

Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο

26

3.702.519,85

3.585.366,47

3.197.437,89

3.556.235,39

πλνιηθά έζνδα
Αλαιψζεηο πιηθψλ – θαχζηκα

43.081.231,48

36.593.292,91

41.384.718,58

31.155.789,01

(15.551.335,33)

(17.981.582,61)

(15.117.533,22)

(15.768.628,56)

Κφζηνο ακνηβψλ πξνζσπηθνχ

27

(15.396.479,98)

(13.636.931,30)

(14.222.917,73)

(10.784.058,91)

Απνζβέζεηο

28

(6.476.613,34)

(3.505.968,57)

(5.170.395,26)

(2.741.468,60)

Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο

29

(19.709.716,12)

(22.434.045,68)

(18.226.632,45)

(15.514.503,06)

Απνηειέζκαηα αλαπξνζαξκνγήο αμίαο πινίσλ
Εεκίεο πξν θφξσλ θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο

30

2.906.668,55

(3.485.202,63)

2.935.414,21

(6.183.122,77)

(11.146.244,74)

(24.450.437,88)

(8.417.345,87)

(19.835.992,89)

(9.174.304,75)

(6.741.322,76)

(6.454.528,96)

(4.696.694,15)

31

Κέξδε απφ πψιεζε κεηνρψλ
Εεκίεο ρξήζεο πξν θφξσλ
Έμνδν θφξνπ

32

Εεκίεο ρξήζεο κεηά από θόξνπο

-

2.100.000,00

-

-

(20.320.549,49)

(29.091.760,64)

(14.871.874,83)

(24.532.687,04)

(143.567,00)

0,00

(143.567,00)

0,00

(20.464.116,49)

(29.091.760,64)

(15.015.441,83)

(24.532.687,04)

(20.267.104,51)

(29.105.039,18)

(15.015.441,83)

(24.532.687,04)

(197.011,98)

13.278,54

-

-

(0,1428)

(0,2156)

(0,1058)

(0,1817)

141.921.981

135.020.357

141.921.981

135.020.357

(4.659.126,00)

(16.267.252,66)

(3.236.445,21)

(14.166.698,28)

Οη Εεκίεο θαηαλέκνληαη ζε:
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
Εεκίεο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)

33

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ-βαζηθφο
Εεκίεο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΥΡΖΖ 2009
ΟΜΗΛΟ
Εεκίεο ρξήζεο κεηά από θόξνπο
Απνηειέζκαηα αλαπξνζαξκνγήο αμίαο πινίσλ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/ (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2009

2008

2009

2008

(20.464.116,49)
(852.511,79)
-

(29.091.760,64)
(955.219,05)
-

(15.015.441,83)
72.234,39
-

(24.532.687,04)
(9.674,69)
-

(852.511,79)

(955.219,05)

72.234,39

(9.674,69)

πλνιηθέο δεκίεο ρξήζεο

(21.316.628,28)

(30.046.979,69)

(14.943.207,44)

(24.542.361,73)

Οη ζπλνιηθέο δεκίεο ρξήζεο θαηαλέκνληαη ζε:
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

(21.119.616,30)
(197.011,98)

(30.060.258,23)
13.278,54

(14.943.207,44)
-

(24.542.361,73)
-

Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ
31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009
εκ.
ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Λνηπά πάγηα ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Απνζέκαηα
Πειάηεο
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Λνηπέο Απαηηήζεηο
Πξνθαηαβνιέο
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πξννξηδφκελα γηα πψιεζε
ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ
ύλνιν ελεξγεηηθνύ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην
Ίδηεο κεηνρέο
Εεκίεο εηο λένλ θαη ινηπά απνζεκαηηθά
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηξηθήο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Λνηπέο πξνβιέςεηο
Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Πξνβιέςεηο γηα δεδνπιεπκέλα έμνδα
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008

6
7
8
9
10

10.370,64
176.051.656,17
223.000,00
752.049,10
14.954,70
177.052.030,61

26.431,95
180.402.115,27
223.000,00
2.106.826,14
15.306,29
182.773.679,65

10.370,64
142.019.424,81
223.000,00
680.511,04
22.415,00
14.954,70
142.970.676,19

25.866,03
144.138.959,91
223.000,00
1.884.244,52
22.415,00
14.606,29
146.309.091,75

11
12
13
14
15

765.497,50
6.807.392,35
1.308.561,11
3.751.771,70

711.616,89
3.836.102,28
3.763.451,63
3.665.604,60

628.526,73
4.277.275,18
10.864.059,14
1.045.650,08
3.448.753,86

621.840,13
2.282.845,92
8.452.986,85
1.718.531,51
3.209.881,65

16
17

73.143,04
8.365.220,17

75.707,43
1.806.479,32

73.143,04
7.025.956,53

75.707,43
855.126,80

-

502.539,97

-

-

21.071.585,87
198.123.616,48

14.361.502,12
197.135.181,77

27.363.364,56
170.334.040,75

17.216.920,29
163.526.012,04

42.597.741,90
38.423.247,40
(56.143,92)
(61.038.689,56)
19.926.155,82
(142.483,44)

42.597.741,90
38.423.247,40
(56.143,92)
(39.919.073,26)
41.045.772,12
54.528,54

42.597.741,90
38.423.247,40
(56.143,92)
(47.618.556,51)
33.346.288,87
-

42.597.741,90
38.423.247,40
(56.143,92)
(32.675.349,07)
48.289.496,31
-

19.783.672,38

41.100.300,66

33.346.288,87

48.289.496,31

19
20
21

121.634.770,64
417.215,00
8.952.259,07
131.004.244,71

108.007.992,41
227.137,00
6.938.953,92
115.174.083,33

91.520.218,75
417.215,00
8.806.659,07
100.744.092,82

38.616.500,00
227.137,00
6.793.353,92
45.285.951,97
90.922.942,89

22
19
23

13.009.106,97
34.289.592,42
37.000,00

17.606.386,64
23.133.043,55
121.367,59

11.007.439,38
24.429.136,13
807.083,55
-

12.788.212,55
9.496.619,29
1.986.741,00
42.000,00

47.335.699,39
178.339.944,10
198.123.616,48

40.860.797,78
156.034.881,11
197.135.181,77

36.243.659,06
136.987.751,88
170.334.040,75

24.313.572,84
115.236.515,73
163.526.012,04

18
18
18
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΥΡΖΖ 2009
ΟΜΗΛΟ
Τπφινηπν 1.1.2009
Εεκίεο Υξήζεο
Αλαπξνζαξκνγή αμίαο πινίσλ
πλνιηθέο Εεκίεο Υξήζεο
Τπφινηπν 31.12.2009

Μεηνρηθό
Κεθάιαην
42.597.741,90
0,00
0,00
0,00
42.597.741,90

Τπφινηπν 1.1.2008
Εεκίεο Υξήζεο
Αλαπξνζαξκνγή αμίαο πινίσλ
πλνιηθέο Εεκίεο Υξήζεο
Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ
Γαπάλεο Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ
Τπφινηπν 31.12.2008

35.448.701,10
7.149.040,80
42.597.741,90

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Τπφινηπν 1.1.2009
Εεκίεο Υξήζεο
Αλαπξνζαξκνγή αμίαο πινίσλ
πλνιηθέο Εεκίεο Υξήζεο
Τπφινηπν 31.12.2009

Τπφινηπν 1.1.2008
Εεκίεο Υξήζεο
Αλαπξνζαξκνγή αμίαο πινίσλ
πλνιηθέο Εεκίεο Υξήζεο
Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ
Γαπάλεο Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ
Τπφινηπν 31.12.2008

Τπέξ άξηην

Εεκίεο εηο λένλ

38.423.247,40
0,00
0,00
0,00
38.423.247,40

Αγνξά ηδίσλ
κεηνρώλ
(56.143,92)
0,00
0,00
0,00
(56.143,92)

28.986.496,49
9.532.054,40
(95.303,49)
38.423.247,40

(56.143,92)
(56.143,92)

Μεηνρηθό
Κεθάιαην
42.597.741,90
42.597.741,90

35.448.701,10
7.149.040,80
42.597.741,90

Τπέξ άξηην

(52.965.339,43)
(20.267.104,51)
0,00
(20.267.104,51)
(73.232.443,94)

Λνηπά
Απνζεκαηηθά
13.046.266,17
0,00
(852.511,79)
(852.511,79)
12.193.754,38

(23.860.300,25)
(29.105.039,18)
(29.105.039,18)
(52.965.339,43)

14.001.485,22
(955.219,05)
(955.219,05)
13.046.266,17

38.423.247,40
38.423.247,40

Αγνξά ηδίσλ
κεηνρώλ
(56.143,92)
(56.143,92)

28.986.496,49
9.532.054,40
(95.303,49)
38.423.247,40

(56.143,92)
(56.143,92)

ύλνιν
41.045.772,12
(20.267.104,51)
(852.511,79)
(21.119.616,30)
19.926.155,82

Γηθαηώκαηα
Μεηνςεθίαο
54.528,54
(197.011,98)
(197.011,98)
(142.483,44)

ύλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ
41.100.300,66
(20.464.116,49)
(852.511,79)
(21.316.628,28)
19.783.672,38

54.520.238,64
(29.105.039,18)
(955.219,05)
(30.060.258,23)
16.681.095,20
(95.303,49)
41.045.772,12

013.278,54
0,00
13.278,54
41.250,00
54.528,54

54.520.238,64
(29.091.760,64)
(955.219,05)
(30.046.979,69)
16.722.345,20
(95.303,49)
41.100.300,66

Εεκίεο εηο λένλ
(44.013.585,42)
(15.015.441,83)
(15.015.441,83)
(59.029.027,25)

Λνηπά
Απνζεκαηηθά
11.338.236,35
72.234,39
72.234,39
11.410.470,74

ύλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ
48.289.496,31
(15.015.441,83)
72.234,39
(14.943.207,44)
33.346.288,87

(19.480.898,38)
(24.532.687,04)
(24.532.687,04)
(44.013.585,42)

11.347.911,04
(9.674,69)
(9.674,69)
11.338.236,35

56.246.066,33
(24.532.687,04)
(9.674,69)
(24.542.361,73)
16.681.095,20
(95.303,49)
48.289.496,31
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΖΖ 2009
ΟΜΗΛΟ
Έκκεζε κέζνδνο
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Εεκίεο πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο)
Πιένλ /κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Λνηπέο κε ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο
Aπνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
(Αχμεζε)/κείσζε απνζεκάησλ
(Αχμεζε)/κείσζε απαηηήζεσλ
Αχμεζε/(κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ)
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
χλνιν εθξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ
επελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ
ζηνηρείσλ
Δηζξνέο απφ πψιεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Σύνολο ειζροών/(εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
χλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

εκ.

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2009

2008

2009

2008

32

(20.320.549,49)

(29.091.760,64)

(14.871.874,83)

(24.532.687,04)

28

6.476.613,34
1.355.477,03

3.505.968,57
6.407.114,91

5.170.395,26
1.203.733,48

2.741.468,60
1.203.733,72

30

(2.906.668,55)
837.933,39
(14.151,61)

3.485.202,63
2.300.482,35
(71.834,56)

(2.935.414,21)
855.433,39
(49.117,31)

3.446.722,77
4.811.914,76
(79.459,06)

(452.127,18)
9.174.304,75

(2.040.076,48)
6.822.935,84

6.454.528,96

60.805,50
4.778.232,56

(53.880,61)
(4.445.896,50)
405.742,79
(1.599.649,90)
(11.542.852,54)

372.838,68
2.853.950,79
(8.199.516,32)
(5.959.135,56)
(19.613.829,79)

(6.686,60)
(3.971.492,33)
(1.795.483,47)
(1.546.032,30)
(11.492.009,96)

389.493,83
(3.495.179,48)
(163.600,04)
(4.236.598,82)
(15.075.152,70)

(72.832,49)

(205,59)
(288.218,39)

(44.612,50)

(2.222.620,59)
(282.841,04)

916.547,92
54.994,21
898.709,64

77.500,00
5.600.000,00
4.392,49
110,00
5.393.578,51

16.547,92
54.776,63
26.712,05

77.500,00
3.510,51
110,00
(2.424.341,12)

24.511.056,33
(7.308.172,58)
17.202.883,75

16.722.345,20
(95.303,49)
34.611.079,68
(39.824.083,35)
11.414.038,04

24.511.056,33
(6.874.928,69)
17.636.127,64

16.681.095,20
(95.303,49)
18.801.907,51
(19.059.628,64)
16.328.070,58

6.558.740,85
1.806.479,32

(2.806.213,24)
4.612.692,56

6.170.829,73
855.126,80

(1.171.423,24)
2.026.550,04

8.365.220,17

1.806.479,32

7.025.956,53

855.126,80

31

11
12-16
22-23
31

6

19
19

17
17
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Σημειώζεις επί ηων εηήζιων οικονομικών καηαζηάζεων
1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
Ζ κεηξηθή εηαηξεία „ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.‟ είλαη λαπηηιηαθή εηαηξεία θαη δξαζηεξηνπνηείηαη
ζηνλ θιάδν ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο ζε αθηνπιντθέο γξακκέο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Έρεη ηελ κνξθή ηεο
Αλσλχκνπ Δηαηξείαο θαη είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Γηεχζπλζε Δι. Βεληδέινπ 5 ζην Γήκν Μπηηιήλεο ηεο Νήζνπ
Λέζβνπ. Ζ δηεχζπλζε (site) ηεο εηαηξείαο ζην δηαδίθηπν είλαη www.nel.gr. Δίλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην
Αζελψλ, ζηελ θαηεγνξία ηεο „Μεζαίαο θαη Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο‟ ζην θιάδν „Σαμίδηα θαη αλαςπρή-Σαμίδηα
θαη ηνπξηζκφο‟.
Σν ζχλνιν ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ηελ 31.12.2009 ήηαλ 141.992.473. Κάζε κεηνρή έρεη
δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο απφ 1.9.2008. Ζ εηαηξεία
έρεη εθδψζεη ηελ 2 Μαξηίνπ 2010 θαη έρεη θαηαζέζεη ζην ΥΑ, Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ζθνπφ ηελ άξζε ηεο
ππαγσγήο ησλ κεηνρψλ ηεο απφ ην θαζεζηψο αλαζηνιήο δηαπξαγκάηεπζεο. Μέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο
εηήζηαο έθζεζεο νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο παξακέλνπλ ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΥΑ.
Οη ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
έρνπλ φιεο ηελ ίδηα εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνχ θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο πνπ θαηέρεη ε κεηξηθή
εηαηξεία άκεζα ή έκκεζα ζ‟ απηέο είλαη:
α) Ζ „ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΔΛ‟ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Γηεχζπλζε Δι. Βεληδέινπ 5 ζην Γήκν
Μπηηιήλεο ηεο Νήζνπ Λέζβνπ. Αληηθείκελν ηεο θνηλνπξαμίαο είλαη ε απφ θνηλνχ εθκεηάιιεπζε ζπγθνηλσληαθψλ
γξακκψλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνληαη νη πσιήζεηο δηα ηεο ππάξμεσο εληαίνπ δηθηχνπ πξαθηφξσλ θαη δηα ηεο
εθδφζεσο εληαίνπ εηζηηεξίνπ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο (άκεζεο θαη έκκεζεο) ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο είλαη 100% θαη
ε ελζσκάησζε έγηλε κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ζ θνηλνπξαμία ηδξχζεθε ηελ 27.3.2006 κεηαμχ ηεο
κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο „„Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ‟.
β) Ζ εηαηξεία „Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ‟ είλαη λαπηηιηαθή εηαηξεία θαη είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Γηεχζπλζε
Κνινθνηξψλε 116 ζηνλ Πεηξαηά. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο είλαη 100% θαη ε ελζσκάησζε
έγηλε κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ηελ 1.7.2002.
γ) Ζ εηαηξεία „SILVER FIN SHIPPING LTD‟ είλαη λαπηηιηαθή εηαηξεία, έρεη ηδξπζεί ηελ 9.7.2008 θαη είλαη
εγθαηεζηεκέλε ζηελ Μάιηα. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο είλαη 100% θαη ε ελζσκάησζε έγηλε
κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.
δ) Ζ εηαηξεία „NEL EGYPT S.A.E‟ είλαη εηαηξεία δηαρείξηζεο πινίσλ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην Κάηξν ηεο
Αηγχπηνπ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο είλαη 34%, έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο εηαηξείαο θαη ε
ελζσκάησζε έγηλε κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ηελ 4.8.2008.
ε) Ζ εηαηξεία „WAVES SHIPPING S.A‟ είλαη λαπηηιηαθή εηαηξεία. Ζ απφθηεζή ηεο έγηλε ηελ 28.11.2008 θαη είλαη
εγθαηεζηεκέλε ζηνλ Παλακά. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο είλαη 100% θαη ελνπνηήζεθε κε ηελ
κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο .
Καηά ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε ρξήζε 1.1.2008-31.12.2008 ζηελ ελνπνίεζε ζπκκεηείραλ ε „ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΔΛ‟ θαη νη εηαηξείεο „Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ‟, „SILVER FIN SHIPPING LTD‟, „NEL EGYPT
S.A.E‟ θαη „WAVES SHIPPING SA‟.
Γελ ππάξρνπλ εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο πνπ δελ ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ
ηξέρνπζα ρξήζε, ελψ είραλ ελζσκαησζεί

ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ρξήζε. Γελ ππάξρνπλ εηαηξείεο ή

θνηλνπξαμίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε
κεηαβνιήο ηεο κεζφδνπ ελζσκάησζεο θάπνηαο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο απφ ρξήζε ζε ρξήζε.
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
Οη ελ ιφγσ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ ηεο ρξήζεο

πνπ έιεμε ηελ 31

Γεθεκβξίνπ 2009 εγθξίζεθαλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 24 Μαξηίνπ 2010. Ζ ζχλζεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
είρε σο εμήο:
Ολνκαηεπώλπκν

Ηδηόηεηα

Βάγγεξ Μηιηηάδεο-Μηραήι

Πξφεδξνο Γ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο- Δθηειεζηηθφ κέινο

Σδηιφγινπ-Σδηιίδεο Λχζζαλδξνο-Γεψξγηνο

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ- Δθηειεζηηθφ κέινο

Αζελαίνο Απφζηνινο

Με Δθηειεζηηθφ κέινο

Ρεθνχκεο Ησάλλεο

Με Δθηειεζηηθφ κέινο

Γεκφπνπινο Γεψξγηνο

Με Δθηειεζηηθφ κέινο

Κνπληζνχξνο Μηραήι

Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο

Παπαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο

Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο

Ζ ζεηεία ηνπ αλσηέξσ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη ηελ 30/06/2014.
2.Λνγηζηηθέο Αξρέο
Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Απηέο νη αξρέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο θαη ρξήζεηο πνπ
παξνπζηάδνληαη.
2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Δήλωζη Σσμμόρθωζης
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ)
θαη ηηο εξκελείεο ησλ ΓΠΥΠ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ
31.12.2009.
Προεηοιμαζία ηων Ενοποιημένων Οικονομικών Καηαζηάζεων
Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή
έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο θαηά
ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ απφ ηνλ Όκηιν. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο παξαδνρέο πνπ έγηλαλ αλαθέξνληαη
ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, φπνπ εθξίζε ζθφπηκν. εκεηψλεηαη φηη, παξά ην γεγνλφο φηη νη
εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζε ζρέζε
κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηέο. Οη
ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ
παξνπζηάδνληαη.
Δλνπνίεζε
(α) Θπγαηξηθέο
Θπγαηξηθέο εηαηξίεο είλαη εθείλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ εηδηθνχ ζθνπνχ) ζηηο νπνίεο
ν Όκηινο έρεη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κεγαιχηεξν ηνπ κηζνχ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
θαηεπζχλεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αξρέο πνπ αθνινπζνχληαη.
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
Ζ χπαξμε ελδερφκελσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ, ιακβάλνληαη ππφςε,
φηαλ ν Όκηινο αμηνινγεί εάλ έρεη ηνλ έιεγρν κηαο εηαηξίαο.
Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρφο ηνπο κεηαβηβάδεηαη ζηνλ Όκηιν θαη παχνπλ
λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δηαθφπηεηαη ν έιεγρνο. Ζ ινγηζηηθή κέζνδνο εμαγνξάο ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ εμαγνξαδφκελσλ ζπγαηξηθψλ.
Ζ παξάγξαθνο 2.3(β) πεξηγξάθεη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ππεξαμίαο. Σν θφζηνο κηαο εμαγνξάο ππνινγίδεηαη
σο ην άζξνηζκα ησλ εχινγσλ αμηψλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
πξνζθέξνληαη, ησλ κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πθίζηαληαη ή αλαιακβάλνληαη πιένλ
νπνηνπδήπνηε θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εμαγνξά. Σα απνθηψκελα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, νη ππνρξεψζεηο
θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο,
αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ πνζνζηνχ ηεο κεηνςεθίαο.
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο εμαγνξάο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ
ππνρξεψζεσλ ησλ απνθηφκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο ζπγαηξηθήο πνπ απνθηήζεθε, αλαγξάθεηαη σο ππεξαμία.
Όηαλ ην θφζηνο ηεο εμαγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ απνθηψκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ,
ππνρξεψζεσλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο πνπ απνθηήζεθε, ε δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη άκεζα
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Οη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα ινγαξηαζκψλ θαη ηα κε
πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, απαιείθνληαη. Οη κε
πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο απαιείθνληαη επίζεο, εθηφο εάλ ην θφζηνο ηνπο δελ κπνξεί λα αλαθηεζεί. Οη ινγηζηηθέο
αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί φπνηε θξίζεθε αλαγθαίν έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα
κε ηηο νγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ Όκηιν. Ζ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ησλ ζπγαηξηθψλ ζπκπίπηεη κε απηή ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο.
Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο αληηπξνζσπεχνπλ ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ δελ
αλαινγνχλ ζηνλ Όκηιν. Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο παξνπζηάδνληαη δηαθξηηά ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ζε δηαθξηηή γξακκή ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο
ηζνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε εμαγνξάο δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο απφ ηελ Δηαηξία, ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο
εμαγνξάο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο πνπ εμαγνξάδεηαη αλαγλσξίδεηαη σο ππεξαμία.
ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξίαο νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εκθαλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο κείνλ ηηο πξνβιέςεηο γηα
απαμίσζε, εθφζνλ ππάξρνπλ.
(β) πγγελείο επηρεηξήζεηο
πγγελείο επηρεηξήζεηο απνθαινχληαη νη λνκηθέο νληφηεηεο φπνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ, κεηά δηθαησκάησλ
ςήθνπ, είλαη κεηαμχ 20% θαη 50%, θαζψο θαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ν Όκηινο αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή αιιά δελ
ηηο ειέγρεη. Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη αξρηθά
θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο. Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο εκπεξηέρνπλ ηελ ππεξαμία
(θαζαξή απφ νπνηεζδήπνηε δεκίεο απφ απαμίσζε) πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά ηελ εμαγνξά. χκθσλα κε ηελ
παξαπάλσ κέζνδν ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζηα θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ εμαγνξά ησλ ζπγγελψλ
εηαηξηψλ αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ επί ησλ απνζεκαηηθψλ πνπ
ζρεκαηίδνληαη κεηά απφ ηελ εμαγνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά απνζεκαηηθά ηνπ Οκίινπ. Οη ζσξεπηηθέο, κεηά απφ
ηελ εμαγνξά, κεηαβνιέο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηξνπνπνηνχληαη έλαληη ηνπ εκθαληδφκελνπ
πνζνχ ηεο επέλδπζεο. Σα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπγγελψλ
επηρεηξήζεσλ απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηηο εηαηξίεο απηέο. Οη κε
πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο απαιείθνληαη επίζεο, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη έλδεημε απαμίσζεο ησλ ζηνηρείνπ
ελεξγεηηθνχ φπνπ κεηαθέξζεθε. Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο εκπεξηέρνπλ
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ππεξαμία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εμαγνξά ηνπο. Όηαλ ε αλαινγία ηνπ Οκίινπ ζηηο δεκηέο κηαο ζπγγελνχο
επηρείξεζεο ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ην πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ, ηφηε ν Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκηέο, εθηφο
εάλ έρεη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ή πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ησλ εηαηξηψλ απηψλ.
Τροποποιήζεις ποσ αθορούν ηα δημοζιεσμένα ζηοιτεία ηοσ Ομίλοσ και ηης μηηρικής εηαιρείας
Σν εηαηξηθφ θνλδχιη ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 31.12.2008 ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνζνχ € 144.361.959,91
δηαρσξίζηεθε γηα ιφγνπο θαιχηεξεο ελεκέξσζεο ζε ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνζνχ € 144.138.959,91 θαη
επελδχζεηο ζε αθίλεηα πνζνχ € 223.000,00.
Σν εηαηξηθφ θνλδχιη ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο 31.12.2008, ινηπέο απαηηήζεηο πνζνχ € 10.171.518,36
δηαρσξίζηεθε γηα ιφγνπο θαιχηεξεο ελεκέξσζεο ζε απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πνζνχ €
8.452.986,85 θαη ζε ινηπέο απαηηήζεηο πνζνχ € 1.718.531,51.
Απφ ην εηαηξηθφ θνλδχιη ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο 31.12.2008 πξνβιέςεηο γηα δεδνπιεπκέλα έμνδα
πνζνχ € 1.252.673,12 γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαθέξζεθε πνζφ € 1.210.673,12 ζην θνλδχιη βξαρππξφζεζκεο
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο.
Σν εηαηξηθφ θνλδχιη ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο 31.12.2008 πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
πνζνχ € 14.774.953,55 δηαρσξίζηεθε γηα ιφγνπο θαιχηεξεο ελεκέξσζεο ζε ππνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο πνζνχ € 1.986.741,00 θαη ζε πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο πνζνχ € 12.788.212,55.
Σν θνλδχιη ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ νκίινπ ηεο 31.12.2008 ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνζνχ € 180.625.115,27
δηαρσξίζηεθε γηα ιφγνπο θαιχηεξεο ελεκέξσζεο ζε ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνζνχ € 180.402.115,27 θαη
επελδχζεηο ζε αθίλεηα πνζνχ € 223.000,00.
Απφ ην θνλδχιη ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ ηεο 31.12.2008 πξνβιέςεηο γηα δεδνπιεπκέλα
έμνδα πνζνχ € 7.390.580,00 γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο, κεηαθέξζεθε πνζφ

€ 7.269.212,41 ζην θνλδχιη

βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο.
2.2. Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο:
πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά
γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ
Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ
παξαηίζεηαη παξαθάησ.
Πρόησπα σποτρεωηικά για ηη τρήζη 31 Δεκεμβρίοσ 2009
Γ.Λ.Π. 1 (Αλαζεσξεκέλν) Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (εθαξκφδεηαη ληα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009)
Σν Γ.Λ.Π. 1 έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο είλαη: ε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ λα πεξηιακβάλεη
κφλν ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο, ε εηζαγσγή κηαο θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ ζπλδπάδεη φια
ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε ηα «ινηπά εηζνδήκαηα»
θαη επαλαδηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ λα
παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο λσξίηεξα ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ.
Ο Όκηινο εθάξκνζε ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο θαη έθαλε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ
νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ ρξήζε 2009.
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Γ.Λ.Π. 23 (Σξνπνπνίεζε) Κόζηνο Γαλεηζκνύ (εθαξκφδεηαη ληα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009)
Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ Γ.Λ.Π. 23. Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε
έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο αλαγλψξηζεο σο εμφδνπ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.
Γ.Λ.Π. 32 (Σξνπνπνίεζε) Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε θαη Γ.Λ.Π. 1 (Σξνπνπνίεζε) Παξνπζίαζε
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν (εθαξκφδνληαη ζηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009)
Ζ ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Λ.Π. 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν («puttable»)
θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Λ.Π. 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ
αλαθνξηθά κε ηα «puttable» κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
Γ.Λ.Π. 40 (Σξνπνπνίεζε) ‘Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα’ (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 16 ‘Δλζώκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο’ (εθαξκφδεηαη ληα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2009)
Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ηα αθίλεηα πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε γηα κειινληηθή ρξήζε σο επελδπηηθά
αθίλεηα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 40. Δπνκέλσο, φπνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο ηα
αθίλεηα απηά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Όκσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία ελφο επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ππφ
θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία , ην αθίλεην επηκεηξάηαη ζην θφζηνο κέρξη ηελ λσξίηεξε κεηαμχ
ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο εκεξνκελίαο ζηελ νπνία ε εχινγε αμία θαζίζηαηαη δπλαηφ λα
επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία.
Γ.Π.Υ.Α. 2 (Σξνπνπνίεζε) Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ - Πξνϋπνζέζεηο
Καηνρύξσζεο θαη Αθπξώζεηο (εθαξκφδεηαη ληα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε
Ηαλνπαξίνπ 2009)
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ «πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρχξσζεο (vesting conditions)», κε ηελ
εηζαγσγή ηνπ φξνπ «πξνυπνζέζεηο κε θαηνρχξσζεο (non-vesting conditions)» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο
ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ
νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ
έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
Γ.Π.Υ.Α. 7 (Σξνπνπνίεζε) ‘Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα-Γλσζηνπνηήζεηο’ (εθαξκφδεηαη ληα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009)
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ηελ παξνρή πξφζζεησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο,
θαζψο θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. πγθεθξηκέλα ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ
επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ κίαο ηεξάξρεζεο ηξηψλ επηπέδσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε αθνξά ζε πξφζζεηεο
γλσζηνπνηήζεηο θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη επίδξαζε ζηα θέξδε αλά κεηνρή
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Γ.Π.Υ.Α. 8 Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2009)
Σν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π. 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε
βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 8 νη ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν/Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή
θαηεγνξηνπνίεζε. Ο Όκηινο εθάξκνζε ην ΓΠΥΑ 8 απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009.
Διερμηνείες σποτρεωηικές για ηη τρήζη 31 Δεκεμβρίοσ 2009
ΔΓΓΠΥΑ 15 – πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο
Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο πσιήζεηο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο. Μεξηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 18 (δει. φηαλ
κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θπξηφηεηαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν
αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 11. Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη
πνην πξφηππν πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.

Πρόησπα σποτρεωηικά μεηά από ηη τρήζη 31 Δεκεμβρίοσ 2009
Γ.Π.Υ.Α. 3 (Αλαζεσξεκέλν) ‘πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ’ θαη Γ.Λ.Π. 27 (Σξνπνπνηεκέλν) ‘Δλνπνηεκέλεο θαη
Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο’ (εθαξκφδεηαη ληα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009)
Σν αλαζεσξεκέλν Γ.Π.Υ.Π. 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη
νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο
πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ
κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν Γ.Λ.Π. 27 απαηηεί
ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε.
Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ
ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ
εθαξκφδνληαη κεηαγελέζηεξα απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη
ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή.
ΓΠΥΑ 9 ‘Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα’ (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο
αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο.
χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία
ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ
ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα
επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο
ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε
δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε
πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν
μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα
κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε
κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή
εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο
νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην
ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) ‘Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ’ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα,
θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ
ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ
ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ
αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Ζ
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γ.Λ.Π. 39 (Σξνπνπνηεκέλν) Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε -Αληηζηαζκηζκέλα
ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο
πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ
εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν
θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39.
Διερμηνείες σποτρεωηικές μεηά από ηη τρήζη 31 Δεκεμβρίοσ 2009
Γ.Δ.Δ.Υ.Π. 17 Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο Ηδηνθηήηεο (εθαξκφδεηαη ληα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009)
Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά ηα πιεξσηέα
κεξίζκαηα. θνπφο ηεο Γ.Δ.Δ.Υ.Π. 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα
αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα, ην πψο ζα πξέπεη λα ηα κεηξά θαζψο θαη ην πψο ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί
ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαλέκνληαη θαη ηεο ινγηζηηθή αμία
ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα. Νσξίηεξε εθαξκνγή ηεο
Γηεξκελείαο επηηξέπεηαη, αξθεί ε επηρείξεζε λα γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ ζηηο εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ θαη ηαπηφρξνλα λα εθαξκφδεη ην Γ.Π.Υ.Α. 3 (φπσο αλαζεσξήζεθε ην 2008), ην Γ.Λ.Π. 27 (φπσο
ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2008) θαη ην Γ.Π.Υ.Α. 5 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξνχζα Γηεξκελεία).
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο δελ επηηξέπεηαη. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ
ηίζεληαη ζε εθαξκνγή.
Γ.Δ.Δ.Υ.Π. 18 Μεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Πειάηεο (εθαξκφδεηαη ληα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009)
Ζ Γ.Δ.Δ.Υ.Π. 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. θνπφο ηεο Γ.Δ.Δ.Υ.Π. 18
είλαη λα απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε
ιακβάλεη απφ έλα πειάηε ηεο, κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ (νηθφπεδα, θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ) ηνλ
νπνίν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη, είηε κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνηειέζεη κέξνο ελφο δηθηχνπ ή κε
ζθνπφ ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα παξνρή
ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο, ηα νπνία
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε
ηνπ πειάηε κε ην δίθηπν ή ηε παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ή θαη ζηα δχν
ηαπηφρξνλα. Ζ Γ.Δ.Δ.Υ.Π. 18 απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ ελζψκαηνπ
παγίνπ, ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
κπνξεί λα γίλεη ε εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, κε αληάιιαγκα ην ελζψκαην
πάγην, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνλ κεηξεηψλ πνπ
ιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.
2.2. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεψο ηνπο ή
ζην θφζηνο αληηθαηαζηάζεψο ηνπο. Οη αμίεο απηέο απεηθνλίδνληαη κεησκέλεο: (α) θαηά ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
θαη (β) ηελ ηπρφλ απαμίσζε ησλ παγίσλ.
Σν αξρηθφ θφζηνο θηήζεο θάπνηνπ αθηλήηνπ, εγθαηάζηαζεο ή εμνπιηζκνχ απνηειείηαη απφ ηελ ηηκή αγνξάο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαζκψλ εηζαγσγήο θαη ησλ κε επηζηξεθφκελσλ θφξσλ αγνξάο θαζψο θαη νπνηνδήπνηε
αλαγθαίν θφζηνο ψζηε λα θαηαζηεί ην πάγην ιεηηνπξγηθφ θαη έηνηκν γηα ηελ θαηά πξννξηζκφ ρξήζε ηνπ. Οη
κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο, πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θεθαιαηνπνηνχληαη
κφλνλ φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε
ησλ επεξεαδφκελσλ ζηνηρείσλ. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο επηζθεπψλ, ζπληεξήζεσλ θιπ. ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη
ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνχληαη. Καηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε
ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο.
Οη απνζβέζεηο επηβαξχλνπλ ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο,
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Σα πινία αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κείνλ ηηο κεηαγελέζηεξεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο. Οη
επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο φισλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ
πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ησλ δαπαλψλ ησλ αλά ηεηξαεηία ηαθηηθψλ επηζεσξήζεσλ ησλ πινίσλ νη νπνίεο
θεθαιαηνπνηνχληαη θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηζνκεξψο ζε ρξνληθφ νξίδνληα ηεηξαεηίαο.
Οη Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην ΓΛΠ 16.
Δηδηθφηεξα γηα ηα πινία ζεκεηψλεηαη φηη κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 124/2006 δελ ηζρχεη πιένλ ν πεξηνξηζκφο
ζρεηηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ πινίσλ (30 - 35 έηε) εθφζνλ απηά έρνπλ πξνζαξκνζηεί πιήξσο κε ηε πλζήθε ηεο
ηνθρφικεο. Ο παξαπάλσ πεξηνξηζκφο ηεο σθέιηκεο δσήο είρε ηεζεί απφ ην Ν.2932/01 αξζξ.3 παξ 2γ θαη αθνξνχζε
ηε ηθαλφηεηα δξνκνιφγεζεο αθηνπιντθψλ πινίσλ ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο. Όια ηα πινία ηνπ νκίινπ έρνπλ
πξνζαξκνζζεί ζηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηεο ηνθρφικεο. Ο φκηινο παξφηη δελ πθίζηαηαη πιένλ ν παξαπάλσ
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πεξηνξηζκφο ζηελ σθέιηκε δσή ησλ πινίσλ ππνινγίδεη ηηο απνζβέζεηο ησλ πινία ηνπ κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν
θαη ζε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε 30 – 40 έηε απφ ηνλ ρξφλν ηεο λαππήγεζεο ηνπο.
Μέρξη ηελ ηζρχ ηνπ Ν.2932/01 νη σθέιηκεο δσέο ησλ πινίσλ ηνπ νκίινπ πξνζδηνξίδνληαλ ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξαπάλσ λφκνπ. Μεηά ηελ άξζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ε σθέιηκε δσή ησλ πινίσλ εθηηκάηαη απφ αλεμάξηεηνπο
πξαγκαηνγλψκνλεο. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο αμίαο θηήζεσο (ή κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε επί ηεο
εχινγεο αμίαο) κεησκέλεο θαηά ην πνζφ ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπ πινίνπ θαηά ηε ιήμε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ.
Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία φισλ ησλ πινίσλ ηνπ νκίινπ εθηηκάηαη απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή.
Σα ελζψκαηα πάγηα ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία
κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο (κεησκέλεο
κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο) θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεσο. Εεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε
αλαθηήζηκε αμία είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αλαπφζβεζηε ινγηζηηθή αμία. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο
έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ.
Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο, θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο εμήο:
Κηίξηα – εγθαη/ζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ

20 έηε

Πινία

30-40 έηε

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

3- 5 έηε

2.3.

Αζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

α) Λογιζμικά ππογπάμμαηα
Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ
αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία.
Οη απνζβέζεηο ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ επηβαξχλνπλ ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ κε ηελ κέζνδν ηεο
ζηαζεξήο απφζβεζεο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ
ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θπκαίλεηα απφ 3 έσο 5 έηε.
β) Υπεπαξία
Ζ ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη ην επηπιένλ ηίκεκα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Όκηιν γηα ηελ απφθηεζε λέσλ
ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ, θνηλνπξαμηψλ θαζψο θαη ζπγγελψλ εηαηξηψλ. Πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ηηκήκαηνο πνπ
θαηαβάιιεηαη γηα ηελ απφθηεζε κηαο λέαο εηαηξίαο κε ηελ αλαινγνχζα ζηνλ Όκηιν εχινγε αμία ησλ απνθηεκέλσλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεψλ ηεο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
απφθηεζεο. Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απφθηεζε λέσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ θαη θνηλνπξαμηψλ εκθαλίδεηαη
ζηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Κάζε ρξφλν δηελεξγείηαη έιεγρνο ηεο ππεξαμίαο γηα ηπρφλ απνκείσζε, ε νπνία
κεηψλεη ην αξρηθφ πνζφ φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε ζπκκεηνρψλ, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηπρφλ ππεξαμία ηεο πξνο πψιεζε εηαηξίαο.
Γηα ηελ επρεξέζηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ ειέγρσλ απνκείσζεο (impairment test), ην πνζφ ηεο ππεξαμίαο θαηαλέκεηαη
ζε κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Ζ κνλάδα ηακηαθψλ ξνψλ είλαη ε κηθξφηεξε πξνζδηνξίζηκε νκάδα
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ δεκηνπξγεί αλεμάξηεηεο ηακηαθέο ξνέο θαη αληηπξνζσπεχεη ην επίπεδν ζην νπνίν ν
Όκηινο ζπιιέγεη θαη παξνπζηάδεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο Ζ απνκείσζε γηα
ηελ ππεξαμία, θαζνξίδεηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ απφ ηηο κνλάδεο ηακηαθήο ξνήο κε ηηο νπνίεο
ζπλδέεηαη ε ππεξαμία. Εεκίεο απνκείσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξαμία, δελ κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ ζε
κειινληηθέο πεξηφδνπο. Ο Όκηινο πξαγκαηνπνηεί ηνλ εηήζην έιεγρν γηα απνκείσζε ππεξαμίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
ηεο εθάζηνηε ρξήζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε εχινγε αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο κίαο εηαηξίαο είλαη
κεγαιχηεξε απφ ην ηίκεκα πνπ δφζεθε γηα ηελ απφθηεζή ηεο, ηφηε πξνθχπηεη αξλεηηθή ππεξαμία (έζνδν), ε νπνία
θαηαρσξείηαη απεπζείαο σο έζνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
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2.4. Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ
Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηα νπνία έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν
απνκείσζεο θαη φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη
αλαθηήζηκε. Οπνηεδήπνηε ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε
αληίζηνηρε δεκηά απνκείσζεο ηνπ, θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εθηηκψκελεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηνχ.
Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ε εθηθηή πξφζνδνο απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα
κίαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη ελεξγνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ
αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
Αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο
εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Δάλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εθηηκεζεί ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ, ηφηε πξνζδηνξίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο
κνλάδαο πνπ δεκηνπξγεί ηακεηαθέο ξνέο ζηελ νπνία αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Αληηινγηζκφο δεκηάο
απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζζεθε ζε πξνεγνχκελα έηε, γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ
ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνκείσζε απηή δελ ππάξρεη πιένλ ή έρεη κεησζεί. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ
αληηινγηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν.
2.5. Δπελδύζεηο
Οη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο αθνξνχλ επελδχζεηο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα δηαξθέζνπλ γηα κηα αφξηζηε
ρξνληθή πεξίνδν, αιιά πνπ κπνξνχλ λα πσιεζνχλ άκεζα ζε πεξίπησζε αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ή αιιαγήο ζηα
επηηφθηα. Οη αγνξνπσιεζίεο επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη κε ην θφζηνο αγνξάο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία εκπνξηθήο
ζπλαιιαγήο, ε νπνία είλαη ε εκεξνκελία φπνπ ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν. Σν θφζηνο αγνξάο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο ζπλαιιαγήο.
Οη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Σα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε
(δεκίεο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξενγξάθσλ πνπ ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηε θαζαξή ζέζε.
Ζ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ βαζίδεηαη ζηε ηηκή πξνζθνξάο ή ζηα πνζά πνπ παξάγνληαη απφ ηα κνληέια
ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη εχινγεο αμίεο γηα ηα κεηνρηθά ρξεφγξαθα κε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ππνινγίδνληαη
ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο ηηκήο πξνο θέξδε ή ηηκήο πξνο ηακεηαθέο ξνέο, πξνζαξκνζκέλνπο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηζηάζεηο ηνπ εθδφηε.

Σα κεηνρηθά ρξεφγξαθα, ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε

αθξίβεηα, αλαγλσξίδνληαη ζηε ηηκή θφζηνπο κείνλ ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο απηψλ. Όηαλ ηα ρξεφγξαθα πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πσινχληαη ή απνκεηψλνληαη, νη ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο
εχινγεο αμίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ σο θέξδε ή δεκίεο απφ ρξεφγξαθα
επελδχζεσλ.
2.6. Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα απεηθνλίδνληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο
ηνπο αμίαο. Καζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο, κεησκέλε θαηά ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ
απνζεκάησλ. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν Πξψηεο Δηζαγσγήο - Πξψηεο Δμαγσγήο
(F.I.F.O) θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο απφθηεζεο ησλ απνζεκάησλ.
2.7. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ ηελ πξφβιεςε γηα κείσζε
ηεο αμίαο ηνπο.
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπφζβεζηε αμία ή ην θφζηνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα
αμία, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ απνηηκάηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ, δειαδή ζηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ
ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ αξρηθφ επηηφθην. Ζ ζρεηηθή δεκία
κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο, δειαδή φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή
έλδεημε φηη ν Όκηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο,
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
2.8. Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα
Ζ Δηαηξεία ζεσξεί ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη άιιεο πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο κε αξρηθή ιήμε
κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ σο ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Γηα ηε ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα
ρξεκαηηθά δηαζέζηκα απνηεινχληαη απφ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαζψο θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα φπσο
πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ. Σα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη
ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.
2.9. πλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα
Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ
πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν Όκηινο (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο
ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο. Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε
ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ
ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σα ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο
ζε μέλν λφκηζκα κεηαθξάδνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ηεο ηζνηηκίαο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία
ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ.

2.10.

Μεηνρηθό θεθάιαην

Οη θνηλέο κεηνρέο ραξαθηεξίδνληαη σο θεθάιαην. Σν πξνζαπμεκέλν εμσηεξηθφ θφζηνο άκεζα απνδνηέν ζηελ
έθδνζε λέσλ κεηνρψλ εκθαλίδεηαη ζην θεθάιαην αθαηξεηηθά ηνπ εηζπξαθηένπ πνζνχ. Όηαλ ε Δηαηξεία αγνξάδεη
ηκήκα ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, ην ηίκεκα ζπλ νπνηνπδήπνηε πξνζαπμεκέλνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο πιελ ησλ
εηζνδεκαηηθψλ θφξσλ, αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην σο ίδηεο κεηνρέο έσο φηνπ απηέο αθπξσζνχλ.
Όπνπ ηέηνηεο (ίδηεο) κεηνρέο πσινχληαη ή επαλεθδίδνληαη κεηαγελέζηεξα, νπνηνδήπνηε ιακβαλφκελν ηίκεκα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα
γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.

2.11.

Γάλεηα

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο ην νπνίν είλαη ε εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. Σπρφλ δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Σα δάλεηα ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ν Όκηινο έρεη ην νξηζηηθφ δηθαίσκα λα
αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σξαπεδηθέο
ππεξαλαιήςεηο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζηηο επελδπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ.
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2.12. Μηζζώζεηο
Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο κεηαβηβάδνπλ ζηελ Δηαηξεία νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα
νθέιε πνπ αθνινπζνχλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ, θαηαρσξνχληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία µε πνζφ
ίζν θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο µε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή, αλ είλαη
ρακειφηεξε, ηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Σα κηζζψκαηα επηκεξίδνληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
έμνδα θαη ζε κείσζε ηεο αλεμφθιεηεο ππνρξέσζεο, έηζη ψζηε λα πξνθχπηεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην πάλσ
ζην ελαπνκέλνλ ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ρξεψλνληαη θαηεπζείαλ ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Σα µηζζσµέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη βάζεη ηεο σθέιηµεο δσήο απηψλ.
Μηζζψζεηο φπνπ ν εθµηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φια ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνµνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσµέο µηζζσµάησλ γηα
ιεηηνπξγηθέο µηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζµαηα ρξήζεσο ζε ζπζηεµαηηθή βάζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο µίζζσζεο.
2.13. Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο)
χκθσλα κε ην Ν. 27/1975 νη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία πιεξψλνπλ θφξν γηα ηα πινία
ηνπο βάζεη ησλ θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο αλεμάξηεηα αλ έρνπλ θέξδε ή δεκίεο . Με ηελ πιεξσκή ηνπ παξαπάλσ
θφξνπ εμαληιείηαη θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο απφ λαπηηιηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Οκίινπ, ν θφξνο απηφο έρεη ηα ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ηεο εηζθνξάο, θαζφηη
δελ επηβάιιεηαη, νχηε βαζίδεηαη ζε θνξνινγεηέα θέξδε θαη σο εθ ηνχηνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Σα
θέξδε απφ κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (αλ ππάξμνπλ) θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
2.14. Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Σα πιεξσηέα κεξίζκαηα απεηθνλίδνληαη σο ππνρξέσζε θαηά ηνλ ρξφλν έγθξηζεο ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ Μεηφρσλ.
2.15. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο: Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο
ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηήζεη ε εηαηξεία θάλεη πξφβιεςε ζηεξηδφκελε ζε
αλαινγηζηηθή κειέηε αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο αλαινγηζηψλ.
2.16. Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα
παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ ψζηε λα ηαθηνπνηεζεί ε ππνρξέσζε, θαη
κπνξεί λα γίλεη κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη
πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη
αλαγθαίν, πξνεμνθινχληαη κε βάζε έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ
θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο θαη αλ ε πηζαλφηεηα γηα εθξνή πφξσλ
πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή.
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2.17. Δπηρνξεγήζεηο
Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα:
α) Τπάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο
φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη
β) πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Καηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη
αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα
αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ.
Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο σο έζνδν επφκελσλ
ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ
επηρνξεγεζέλησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
2.18. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία
κέζσ απνηειεζκάησλ, επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε θαη δάλεηα θαη απαηηήζεηο . Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ
ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε επέλδπζε.
Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
(α) Χπημαηοοικονομικά ζηοισεία ζε εύλογη αξία μέζω αποηελεζμάηων
Υξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία εάλ απνθηάηαη κε ζθνπφ λα πσιεζεί ζε
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ή αλ έρεη ραξαθηεξηζηεί έηζη απφ ηε δηνίθεζε. Παξάγσγα επίζεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ
θαηεγνξία πξνο πψιεζε εθηφο εάλ πξννξίδνληαη γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ
θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είηε εμαηηίαο ηνπ φηη πξννξίδνληαη πξνο πψιεζε είηε
πξννξίδνληαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
(β) Δάνεια και απαιηήζειρ
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα
νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο απηψλ. Πεξηιακβάλνληαη
ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα δάλεηα θαη νη
απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ.
(γ) Διαθέζιμα ππορ πώληζη σπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ
θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα άιιε απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο.
Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα
ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο επελδχζεσλ
αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο δεζκεχεηαη λα
αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ηελ επέλδπζε. Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ
άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ
εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο
επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο
πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Σα
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζε θφζηνο κείνλ
θφζηνο απνκείσζεο θαζψο ηα εξγαιεία ηδίσλ θεθαιαίσλ δελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ κε αθξίβεηα. Γάλεηα θαη
απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Πξαγκαηνπνηεζέληα θαη
εμ απνηηκήζεσλ θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο
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(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
«ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κέζσ απνηειεζκάησλ» θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν πνπ
αλαθχπηνπλ. Σα θέξδε ή δεκηέο εμ απνηηκήζεσο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία κε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαηαρσξνχληαη απ' επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε.
Όηαλ επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε πσιεζνχλ ή απνκεησζνχλ ε ζπζζσξεπκέλε κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία
ηνπο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ζαλ θέξδε ή δεκηέο απφ επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο
πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ
πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ εμεηδηθεχνληαη λα απεηθνλίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο
ζπλζήθεο ηνπ εθδφηε. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ
λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε.
Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα
έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ
ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο
θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη δεκηέο απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ
θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
(δ) Διακπαηούμενερ μέσπι ηην λήξη επενδύζειρ
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο ή πξνζδηνξηζηέεο πιεξσκέο
θαη θαζνξηζκέλε ιήμε, ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη κέρξη ηε ιήμε ηνπο.
2.19. Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
Έζνδα: Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηηο επηβαξχλζεηο ππέξ
ηξίησλ. Βάζε θαηαρψξεζεο είλαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εηζηηεξίνπ.
Κέξδε από πώιεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ: Σα ζπγθεθξηκέλα θέξδε (γηα παξάδεηγκα ηα θέξδε απφ ηελ πψιεζε
παγίσλ ηνπ νκίινπ), ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμεο ηεο πψιεζεο. Σα εθάζηνηε
πνζά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη «Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο».
Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσµέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
γηα ιεηηνπξγηθέο µηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα. Οη πιεξσµέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα
ρξεκαηνδνηηθέο µηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα κφλν σο πξνο ην κέξνο πνπ αθνξά ζε ηφθν,
θαηά ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ µηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.
2.20. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ παξέρνπλ πξντφληα θαη
ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ
ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο
θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο.
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3.Γηαρείξεζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κηλδύλσλ
3.1 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ.
Ο φκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν αγνξάο, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν
ξεπζηφηεηαο. Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εζηηάδεη ζην κε πξνβιέςηκν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη
επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη πηζαλέο δπζκελείο επηδξάζεηο ζηηο επηδφζεηο ηεο εηαηξείαο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεδίν.
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ δηελεξγείηαη απφ ην θεληξηθφ ηκήκα δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο
„ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.‟ νη πνιηηηθέο ηνπ νπνίνπ εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ
εηαηξεηψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη αξρέο γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαζψο θαη πνιηηηθέο πνπ
θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο φπσο ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν επηηνθίνπ θαη πηζησηηθφ θίλδπλν.

α) Κίλδπλνο αγνξάο
i) Κίνδςνορ ηιμών
Ο Όκηινο δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκψλ ρξενγξάθσλ δηφηη ηελ 31.12.2009 δελ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ζεκαληηθφ
αξηζκφ ρξενγξάθσλ εηζεγκέλα ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Ο φκηινο εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη. Ο θίλδπλνο απηφο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ αλάινγε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη. εκεηψλνπκε επίζεο φηη ε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην
ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ πινίσλ θαζψο ε ζπκκεηνρή ηνπ θαηά κέζν φξν ζην ζπλνιηθφ θφζηνο εθκεηάιιεπζεο ησλ
πινίσλ ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 35% πεξίπνπ.
ii) Κίνδςνορ ηαμειακών ποών και κίνδςνορ μεηαβολών εύλογηρ αξίαρ λόγω μεηαβολήρ ηων επιηοκίων
Ο Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο ην εηζφδεκα θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο
ξνέο ηνπ είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηεο απφ ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά ησλ επηηνθίσλ. Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ ηνπ Οκίινπ
απμάλεηαη απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ ζηα δάλεηα κε κεηαβιεηφ
επηηφθην εθζέηνπλ ηνλ φκηιν (θπξίσο ηελ κεηξηθή εηαηξεία) ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ. Ο φκηινο θαηά ηελ
31.12.2009 είρε δαλεηζκφ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 115.949.354,88 ν νπνίνο είρε κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ πνπ αλέξρεηαη ζε
6,02% εηεζίσο θαη είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ
ηνπ. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
ζε κία ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +0,50% ή -0,50% (2008: +0,50% ή -0,50%). Οη αιιαγέο ζηα
επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
Μεηαβολή επιηοκίοσ

Όκηινο

Όκηινο

Δηαηξεία

Δηαηξεία

2009

2008

2009

2008

+0,50%

+0,50%

+0,50%

+0,50%

Εεκία ρξήζεο (αχμεζε)

(559.008,23)

(486.348,70)

(484.950,35)

(338.598,90)

Ίδηα Κεθάιαηα (κείσζε)

(559.008,23)

(486.348,70)

(484.950,35)

(338.598,90)

-0,50%

-0,50%

-0,50%

-0,50%

Εεκία ρξήζεο (κείσζε)

559.008,23

486.348,70

484.950,35

338.598,90

Ίδηα Κεθάιαηα (αχμεζε)

559.008,23

486.348,70

484.950,35

338.598,90

Σν ζχλνιν ησλ καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο πξνο ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο έρνπλ ζπκθσλεζεί λα
εθηνθίδνληαη κε θπκαηλφκελν επηηφθην. Σα επηηφθηα απηά απνηεινχλ ην άζξνηζκα ηνπ δηαηξαπεδηθνχ επηηνθίνπ
Euribor, ην νπνίν κεηαβάιιεηαη θαζεκεξηλψο, πιένλ ελφο πηζησηηθνχ πεξηζσξίνπ (margin). Οπνηαδήπνηε ζεκαληηθή
κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ Euribor επεξεάδεη ηελ εηήζηα ρξεκαηννηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο Δηαηξείαο ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ. εκεηψλεηαη φηη ε εηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί εηδηθά ζπκβφιαηα θάιπςεο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε κεηαβνιή ησλ
επηηνθίσλ (hedging).
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iιi) Σςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ
Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, είλαη ζε Δπξψ, νπφηε
δελ πθίζηαηαη νπζηψδεο θίλδπλνο ιφγσ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ. Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο
Δηαηξείαο πξνο ηηο δαλείζηξηεο Σξάπεδεο είλαη φιεο ζε Δπξψ, πέξαλ ελφο δαλείνπ ηεο MILLENNIUM BANK. πνπ
είλαη ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α. Λφγσ ηεο κηθξήο ζπκκεηνρήο ηνπ ελ ιφγσ δαλείνπ ζην ζχλνιν ησλ καθξνπξνζέζκσλ
ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο εθηηκάηαη, απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο, φηη ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ακειεηένο.
β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο δηαρεηξίδεηαη ζε επίπεδν Οκίινπ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηακεηαθά ηζνδχλακα, ηηο θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο, θαζψο επίζεο θαη πηζησηηθέο εθζέζεηο γηα ηνπο ζεκαληηθνχο
πειάηεο, νη νπνίνη θαηά θχξην ιφγν είλαη νη πξάθηνξεο πνπ κεζνιαβνχλ γηα ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ. Ο θίλδπλνο απηφο
δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο θαζψο ν Όκηινο έρεη νξίζεη πηζησηηθά φξηα θαη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πηζησηηθήο πνιηηηθήο
γηα φινπο ηνπ πειάηεο-πξάθηνξεο. Δλψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα κεγαιχηεξε εμαζθάιηζε ιακβάλεη εγγπεηηθέο
επηζηνιέο ηξαπεδψλ.
Σν ηκήκα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αμηνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε ιακβάλνληαο ππ‟ φςε
ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο θαη άιιεο παξακέηξνπο. Σα πηζησηηθά φξηα πειαηψλ
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα πάληα κε φξηα πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Γηνίθεζε. Ζ ρξήζε πηζησηηθψλ νξίσλ παξαθνινπζείηαη
ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Οη πσιήζεηο ζε πειάηεο ιηαληθήο εμνθινχληαη κε κεηξεηά. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ
θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία θάζε θαηεγνξίαο εηζπξαθηέσλ σο αλαθέξεηαη παξαπάλσ.

γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
πλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη επαξθείο εμαζθαιίζεηο ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ
δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ επαξθψλ πηζησηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζείηαη
απφ ηελ Γηνίθεζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κε ηηο ιήμεηο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ:

31.12.2009-ΟΜΗΛΟ

Έσο 1 έηνο

Γαλεηζκφο

34.289.592,42

68.734.423,97

52.900.346,67

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

13.009.106,97

-

-

31.12.2008-ΟΜΗΛΟ

Έσο 1 έηνο

Γαλεηζκφο

23.133.043,55

72.113.959,39

35.894.033,02

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

17.606.386,64

-

-

31.12.2009-ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Έσο 1 έηνο

Γαλεηζκφο

24.429.136,13

49.235.293,65

42.284.925,10

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

11.007.439,38

-

-

31.12.2008-ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Έσο 1 έηνο

Γαλεηζκφο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Από 1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

9.496.619,29

14.400.000,00

24.216.500,00

12.788.212,55

-

-
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3.2 Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ
Οη ζηφρνη ηνπ νκίινπ ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην κέιινλ κε ζθνπφ λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο ζηνπο κεηφρνπο θαη λα δηαηεξήζεη
ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο θεθαιαίνπ.
Σν θεθάιαην επηζθνπείηαη κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή κφριεπζεο. Ο ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη σο ην θαζαξφ ρξένο
δηαηξνχκελν κε ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα. Σν θαζαξφ ρξένο ππνινγίδεηαη σο ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο
(ζπκπεξηιακβάλνληαη βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ) κείνλ ηα
ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Σα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη
ζηνλ ηζνινγηζκφ ζπλ ην θαζαξφ ρξένο.
ΟΜΗΛΟ
31.12.2009

ΟΜΗΛΟ
31.12.2008

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2008

χλνιν δαλεηζκνχ (εκ. 19)

155.924.363,06

Μείνλ: Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα
(εκ.17)
Καζαξόο δαλεηζκόο

8.365.220,17

1.806.479,32

7.025.956,53

855.126,80

147.559.142,89

129.334.556,64

108.923.398,35

47.257.992,49

19.926.155,82

41.045.772,12

33.346.288,87

48.289.496,31

167.485.298,71

170.380.328,76

142.269.687,22

95.547.488,80

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο
ηεο κεηξηθήο
πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα
πληειεζηήο κόριεπζεο

131.141.035,96

88,10%

75,91%

115.949.354,88

76,56%

48.113.119,29

49,46%

3.3 Δπηρεηξεκαηηθνί Κίλδπλνη


Κίλδπλνο λαπηηθνύ αηπρήκαηνο

Πηζαλφ λαπηηθφ αηχρεκα ζε πινίν ηεο εηαηξείαο ή θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο είηε κε είηε ρσξίο επζχλε ηεο εηαηξείαο,
ελδέρεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο ηα απνηειέζκαηα ηελ θήκε θαη ηελ πειαηεία ηεο. Γηα
ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ε εηαηξεία κεξηκλά γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε θαη ηελ επάλδξσζε ησλ
πινίσλ κε ηθαλά θαη απνηειεζκαηηθά πιεξψκαηα. Δπίζεο έρεη δεκηνπξγήζεη εηδηθή νκάδα αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ
πεξηζηαηηθψλ.


Δπνρηθόηεηα επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα, γεγνλφο πνπ έρεη
επίπησζε ζηα έζνδα θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
δηαθίλεζε επηβαηψλ θαη Η.Υ. επηβαηεγψλ νρεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ιφγσ ηεο
ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, θαη θαηά ηηο ενξηαζηηθέο πεξηφδνπο, ελψ ε δηαθίλεζε θνξηεγψλ παξνπζηάδεη ζρεηηθά κηθξή
δηαθχκαλζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο λα
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ην ηξίην ηξίκελν θάζε ρξήζεο. Ζ εηαηξεία έρεη επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κε ηελ
αλάιεςε άγνλσλ, επηδνηνχκελσλ γξακκψλ κε ζθνπφ λα πεξηνξίζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ.


Πηζαλή απνδξνκνιόγεζε ιόγσ βιάβεο ζε πινίν ηεο Δηαηξείαο

Ο θχθινο εξγαζηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηεο θαη ηελ
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. Πηζαλή αδπλακία εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ εμαηηίαο
βιάβεο ζε πινίν ηεο Δηαηξείαο, εηδηθά ζε πεξίνδν αηρκήο, ζα είρε σο απνηέιεζκα αθελφο ηελ άκεζε απψιεηα
εζφδσλ ηφζν ζε φθεινο αληαγσληζηηθψλ αθηνπιντθψλ εηαηξηψλ φζν θαη ζε επίπεδν επηιεγφκελνπ κεηαθνξηθνχ
κέζνπ απφ πιεπξάο επηβαηψλ ζε φθεινο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη αθεηέξνπ ηξψζε ζηε θήκε θαη πειαηεία ηεο
Δηαηξείαο.

Όια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα έρνπλ δπζκελή επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, ηελ

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο. Γηα ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ε εηαηξεία
κεξηκλά γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ησλ πινίσλ θαη ηελ επάλδξσζε ηνπο κε ηθαλά θαη απνηειεζκαηηθά πιεξψκαηα
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Δλαξκόληζε κε ελδερόκελεο λέεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή θαη αιιαγέο ζην όξην ειηθίαο ησλ πινίσλ

Ζ πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ πινίσλ ζε λέεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ελδέρεηαη λα ζεζπηζηνχλ ζε Δπξσπατθφ
ή Δζληθφ επίπεδν κπνξεί λα απαηηήζνπλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο ή θαη λα θαηαζηήζνπλ αδχλαηε ηελ εθηέιεζε
δξνκνινγίσλ. Δπίζεο αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ειηθία ησλ πινίσλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη
απνδξνκνιφγεζε πινίσλ απφ ηα δξνκνιφγηα εζσηεξηθνχ. Σα σο άλσ ελδερφκελα κπνξεί λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ
νκαιή εθηέιεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ κε επηπηψζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ. Ζ
εηαηξεία θξνληίδεη ψζηε ηα πινία θαηά ηηο πεξηφδνπο ζπληήξεζεο λα αλαβαζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο λέεο
απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο λαπηηθήο ηερλνινγίαο φπνπ απαηηείηαη.


πληήξεζε πινίσλ

Ζ δηελέξγεηα δξνκνινγίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα θαη ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ησλ πινίσλ. ε
πεξίπησζε κε έγθαηξεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ θαη ησλ ειέγρσλ ησλ πινίσλ ηνπ
ζηφινπ ελδέρεηαη λα κελ ιάβνπλ έγθαηξα ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά αμηνπινΐαο κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ
δπζκελείο επηπηψζεηο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, γεγνλφο πνπ δχλαηαη λα επεξεάζεη δπζκελψο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο. Γηα ηελ κείσζε ησλ
αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ε εηαηξεία κεξηκλά γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε θαη ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ κε ηθαλά θαη
απνηειεζκαηηθά πιεξψκαηα


Πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο

ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, φπσο ζεηζκφο, ηξνκνθξαηία, πιεκκχξεο, θιπ., ε Δηαηξεία ελδέρεηαη λα επεξεαζηεί
αξλεηηθά, φπσο ζα επεξεαζηεί θαη νπνηαδήπνηε άιιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Ζ εηαηξεία έρεη δεκηνπξγήζεη εηδηθή νκάδα αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ε νπνία έρεη απνδείμεη ηελ αμία
ηεο θαη έρεη πξνζηαηεχζεη απνηειεζκαηηθά ηελ θήκε ηεο,

ζε γεγνλφηα φπσο ην λαπηηθφ αηχρεκα ηνπ πινίνπ

ΘΔΟΦΗΛΟ.

3.4 Πξνζδηνξηζκόο ησλ επιόγσλ αμηώλ
Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο ρξεκαηαγνξέο (φπσο νη
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη δηαζέζηκνη γηα πψιεζε ηίηινη), είλαη βαζηζκέλε ζηηο ηηκέο αγνξάο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε
ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε
δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σηκέο αγνξάο ή ηηκέο δηαπξαγκαηεπηψλ γηα παξφκνηα
ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην καθξνρξφλην δαλεηζκφ. Άιιεο ηερληθέο φπσο ε πξνεμφθιεζε κειινληηθψλ
ρξεκαηνξνψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ
νλνκαζηηθή αμία κείνλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη ηελ
πξαγκαηηθή ηνπο αμία. Οη πξαγκαηηθέο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο εκθάληζήο ηνπο
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα ηνλ
φκηιν γηα ηε ρξήζε παξφκνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ.
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4. εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Παξαδνρέο
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ηνλ ζρεκαηηζκφ
θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηηο
ππνρξεψζεηο, φπσο επίζεο ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο.
Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο
επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ηφζν ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ζε άιινπο παξάγνληεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά κε βάζε ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.
4.1 Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο
πγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη ζρεηηθέο
γλσζηνπνηήζεηο πξέπεη λα εθηηκψληαη, απαηηψληαο ηνλ ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο πνπ δελ
είλαη δπλαηφ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ωο
ζεκαληηθή ινγηζηηθή εθηίκεζε, ζεσξείηαη κία ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο
εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά
σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο.
Ο Όκηινο αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ
εκπεηξία, ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ηάζεηο θαη άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο καο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ. ηε
ζεκείσζε 3 „Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο‟ αλαθέξνληαη νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ Όκηιν.
4.2 Δθηηκώκελε απνκείσζε ππεξαμίαο
Ο Όκηινο δηελεξγεί ζε εηήζηα βάζε έιεγρν γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο θαη ελδηάκεζα, φηαλ ηα γεγνλφηα ή νη
ζπλζήθεο θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε απνκείσζεο (π.ρ. κία ζεκαληηθή δπζκελήο αιιαγή ζην εηαηξηθφ θιίκα ή κία
απφθαζε γηα πψιεζε ή δηάζεζε ελφο θαηαζηήκαηνο). Ο θαζνξηζκφο ηεο χπαξμεο απνκείσζεο απαηηεί ηελ απνηίκεζε
ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο, ε νπνία εθηηκάηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ.
Όηαλ απηφ θξίλεηαη δηαζέζηκν θαη απαξαίηεην, ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεηηθνί ζπληειεζηέο πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο αγνξάο,
πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο. Δθαξκφδνληαο απηή ηε
κεζνδνινγία, ε εηαηξεία βαζίδεηαη ζε κία ζεηξά απφ παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα πξαγκαηηθά
ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα, ηα κειινληηθά εηαηξηθά ζρέδηα, νη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο θαη ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. Ο
φκηινο εηεζίσο δηελεξγεί έιεγρν γηα απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο, ζχκθσλα κε ηελ ινγηζηηθή πνιηηηθή, φπσο απηή
αλαθέξεηαη ζηε εκείσζε 2.4.
4.3 Φόξνη εηζνδήκαηνο
χκθσλα κε ην Ν. 27/1975 νη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία πιεξψλνπλ θφξν γηα ηα πινία ηνπο
βάζεη ησλ θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο αλεμάξηεηα αλ έρνπλ θέξδε ή δεκίεο . Με ηελ πιεξσκή ηνπ παξαπάλσ θφξνπ
εμαληιείηαη θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο απφ λαπηηιηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Σα θέξδε απφ κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (αλ ππάξμνπλ) θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο
δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Δθηηκήζεηο απαηηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξνπο
εηζνδήκαηνο. Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία αλαγλσξίδνπλ ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ,
βαζηδφκελνη ζε εθηηκήζεηο ηνπ θαηά πφζν ζα νθείινληαη επηπιένλ θφξνη. Όηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο
απηψλ ησλ ππνζέζεσλ δηαθέξεη απφ ηα πνζά πνπ είραλ αξρηθά ινγηζηεί, ηέηνηεο δηαθνξέο ζα έρνπλ επίδξαζε ζην θφξν
εηζνδήκαηνο.
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4.4 Πξνβιέςεηο
Οη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Μφιηο γίλεη γλσζηφ φηη
έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε θίλδπλν κεγαιχηεξν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ. ρακειή
πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηεο απαίηεζεο ή ην πνζφ απηήο θ.ιπ.), ηφηε ν
ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηαγξάθεηαη εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε.
4.5 Δλδερόκελα γεγνλόηα
Ο Όκηινο εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Ζ
δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο
Δηαηξείαο, ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Παξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κία πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο
πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Μεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο
δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κία αχμεζε ή κία κείσζε ησλ επίδηθσλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ ζην κέιινλ.
5.Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Επιτειρημαηικοί ηομείς
Ο Όκηινο επηρεηξεκαηηθά απαζρνιείηαη ζην ηνκέα ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέρζεθε ε πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα λα δίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ γεσγξαθηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ .
Απφ ηνλ Μάην ηνπ 2007 θαη κεηά ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη
σο εθ ηνχηνπ ε γεσγξαθηθή θαηάηκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ γίλεηαη σο εμήο:
α) Διιεληθή Αθηνπινΐα
β) Δξπζξά Θάιαζζα
Σα πινία ηνπ Οκίινπ δηαθηλνχλ επηβάηεο θαη Η.Υ. απηνθίλεηα πνπ αλαθέξεηαη σο «επηβαηηθή ή ηνπξηζηηθή» θίλεζε
θαζψο θαη θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ δηαθηλνχλ εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξεηαη σο «εκπνξεπκαηηθή» θίλεζε .Ζ επηβαηηθή
θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα κε ηελ πςειφηεξε θίλεζε λα εκθαλίδεηαη ζηνπο κήλεο Ηνχλην έσο
επηέκβξην θαη ηελ ρακειφηεξε θίλεζε λα εκθαλίδεηαη ζηνπο κήλεο Ννέκβξην έσο Φεβξνπάξην. Ζ εκπνξεπκαηηθή
θίλεζε εκθαλίδεηαη θαηαλεκεκέλε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε πνιχ κηθξφηεξε επνρηθφηεηα.
Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2009 έρνπλ σο εμήο:
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο αλαιχεηαη αλά θαηεγνξία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
Έζνδα απφ ζαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο
Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο βάζεη ζχκβαζεο
Καηαζηήκαηα γεληθψλ πσιήζεσλ

31.12.2009
38.501.595,63
877.116,00
-

31.12.2008
31.761.845,27
1.245.197,17
884,00

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Έζνδα απφ ζαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο
Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο βάζεη ζχκβαζεο
Καηαζηήκαηα γεληθψλ πσιήζεσλ

31.12.2009
37.316.333,82
870.946,87
-

31.12.2008
26.510.335,03
1.088.334,59
884,00
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Πσιήζεηο-Αλάιπζε δξαζηεξηόηεηαο θαηά γεσγξαθηθό ηνκέα

ΟΜΗΛΟ
Γεσγξαθηθφο ηνκέαο

Διιεληθή αθηνπινΐα

Δξπζξά ζάιαζζα

χλνιν

Διιεληθή αθηνπινΐα

01/01-31/12/2009
Έζνδα απφ λαχινπο
Έζνδα απφ δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο βάζεη
ζχκβαζεο (θαηαζηήκαηα πινίσλ)
Έζνδα απφ θαηαζηήκαηα γεληθψλ πσιήζεσλ
χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ
Μηθηά απνηειέζκαηα
Κέξδε /(Εεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,
επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ
Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θφξσλ
Κέξδε/(Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο
Αμίεο πινίσλ αξρήο ρξήζεο
Πξνζζήθεο –αγνξέο πινίσλ ρξήζεο
Πσιήζεηο πινίσλ ρξήζεο
Απαινηθή ελδνεηαηξηθήο απφθηεζεο
Απμήζεηο/(κεηψζεηο) πινίσλ
Απνζβέζεηο πινίσλ ρξήζεο
Αιιαγή δξνκνιφγεζεο πινίσλ
Πινία πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε
Απνζβέζεηο πινίσλ πξνο πψιεζε
Αλαπξνζαξκνγή αμίαο πινίσλ ρξήζεο
Αλαπφζβεζηε αμία πινίσλ ηελ 31/12

Δξπζξά ζάιαζζα

χλνιν

01/01-31/12/2008

38.441.595,63

60.000,00

38.501.595,63

30.121.233,27

1.640.612,00

31.761.845,27

877.116,00
39.318.711,63
1.844.953,74

60.000,00
(298.503,00)

877.116,00
39.378.711,63
1.546.450,74

1.245.197,17
884,00
31.367.314,44
(4.959.211,97)

1.640.612,00
(448.079,25)

1.245.197,17
884,00
33.007.926,44
(5.407.291,22)

(4.362.468,00)

(296.658,00)

(4.659.126,00)

(15.679.823,53)

(587.429,13)

(16.267.252,66)

(20.022.046,49)

(298.503,00)

(20.320.549,49)

(28.197.863,91)

(893.896,73)

(29.091.760,64)

(20.165.613,49)
179.395.073,45
494,17
3.460.000,00
(6.285.935,09)
(1.405.843,24)
175.163.789,29

(298.503,00)

(20.464.116,49)
179.395.073,45
494,17
3.460.000,00
(6.285.935,09)
(1.405.843,24)
175.163.789,29

(28.197.863,91)
99.634.368,12
104.722.404,52
(16.963.789,29)
(36.210,71)
(3.319.722,77)
(2.532.833,72)
(28.525.203,40)
(452.642,10)
4.769.,28
(556.312,27)
151.974.827,66

(893.896,73)
42.035,89
(748.086,72)
28.525.203,40
(398.906,78)
27.420.245,79

(29.091.760,64)
99.634.368,12
104.722.404,52
(16.963.789,29)
(36.210,71)
(3.319.722,77)
(2.532.833,72)
(28.525.203,40)
(452.642,10)
4.769.,28
(556.312,27)
179.395.073,45

-
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Πσιήζεηο-Αλάιπζε δξαζηεξηόηεηαο θαηά γεσγξαθηθό ηνκέα

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Γεσγξαθηθφο ηνκέαο

Διιεληθή αθηνπινΐα

Δξπζξά ζάιαζζα

χλνιν

Διιεληθή αθηνπινΐα

01/01-31/12/2009

Δξπζξά ζάιαζζα

χλνιν

01/01-31/12/2008

Έζνδα απφ λαχινπο

37.316.333,82

-

37.316.333,82

24.869.723,03

1.640.612,00

26.510.335,03

Έζνδα απφ δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο βάζεη
ζχκβαζεο (θαηαζηήκαηα πινίσλ)
Έζνδα απφ θαηαζηήκαηα γεληθψλ πσιήζεσλ
χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ
Μηθηά απνηειέζκαηα
Εεκίεο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ

870.946,87
38.187.280,69
2.068.388,43

-

870.946,87
38.187.280,69
2.068.388,43

1.088.334,59
884,00
25.958.941,62
(3.076.401,31)

1.640.612,00
(448.079,25)

1.088.334,59
884,00
27.599.553,62
(3.524.480,56)

(3.326.445,21)

-

(3.326.445,21)

(13.579.269,15)

(587.429,13)

(14.166.698,28)

Εεκίεο πξν θφξσλ

(14.871.874,83)

-

(14.871.874,83)

(23.638.790,31)

(893.896,73)

(24.532.687,04)

Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο

(15.015.441,83)

-

(15.015.441,83)

(23.638.790,31)

(893.896,73)

(24.532.687,04)

Αμίεο πινίσλ αξρήο ρξήζεο
Πξνζζήθεο-αγνξέο πινίσλ ρξήζεο
Απμήζεηο/(κεηψζεηο) πινίσλ
Απνζβέζεηο πινίσλ ρξήζεο
Αιιαγή δξνκνιφγεζεο πινίσλ
Αλαπξνζαξκνγή αμίαο πινίσλ ρξήζεο
Αλαπφζβεζηε αμία πινίσλ ηελ 31/12

143.699.056,86
494,17
3.460.000,00
(5.007.199,63)
(452.351,40)
141.700.000,00

-

143.699.056,86
494,17
3.460.000,00
(5.007.199,63)
(452.351,40)
141.700.000,00

79.821.475,40
69.717.553,17
(3.319.722,77)
(1.804.523,42)
(28.525.203,40)
389.232,09
116.278.811,07

42.035,89
(748.086,72)
28.525.203,40
(398.906,78)
27.420.245,79

79.821.475,40
69.759.589,06
(3.319.722,77)
(2.552.610,14)
(9.674,69)
143.699.056,86
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6. Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο

ΟΜΗΛΟ
Κόζηνο
1.1.2009
Αγνξέο ρξήζεο
Πσιήζεηο ρξήζεο
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο
Απμήζεηο ρξήζεο
31.12.2009
Απνζβέζεηο
1.1.2009
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ
31.12.2009

Μεηαθνξηθά
κέζα
Πινία

Κηίξηα εγθαηαζηάζεηο
θηηξίσλ

Δδαθηθέο
εθηάζεηο

Λνηπά
Μεηαθνξη
θά κέζα

Έπηπια θαη
ινηπόο
Δμνπιηζκόο

ύλνιν

326.729,74
326.729,74

631.058,63
631.058,63

181.406.065,20
494,17
0,00
(1.405.843,24)
3.460.000,00
183.460.716,13

37.998,99
13.141,80
(18.645,55)
32.495,24

1.686.987,82
58.690,12
1.745.677,94

184.088.840,38
72.326,09
(18.645,55)
(1.405.843,24)
3.460.000,00
186.196.677,68

-

240.537,50
28.628,31
-

2.010.991,75
6.285.935,09
-

19.606,62
6.055,12
(2.097,63)

1.415.589,24
139.775,51
-

3.686.725,11
6.460.394,03
(2.097,63)

-

269.165,81

8.296.926,84

23.564,11

1.555.364,75

10.145.021,51

31.12.2009 (Αλαπόζβεζηε αμία)

326.729,74

361.892,82

175.163.789,29

8.931,13

190.313,19

176.051.656,17

31.12.2008 (Αλαπόζβεζηε αμία)

326.729,74

390.521,13

179.395.073,45

18.392,37

271.398,58

180.402.115,27

Δδαθηθέο
εθηάζεηο

Κηίξηα εγθαηαζηάζεηο
θηηξίσλ

ΟΜΗΛΟ
Κόζηνο
1.1.2008
Αγνξέο ρξήζεο
Πσιήζεηο ρξήζεο
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο
Μεηαθνξέο
Πινία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε
Απαινηθέο ελδνεηαηξηθψλ
απνθηήζεσλ
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ ζηελ αμία
θηήζεο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο
Μεηψζεηο ρξήζεο
31.12.2008
Απνζβέζεηο
1.1.2008
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ ζηελ αμία
θηήζεο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο
Απνζβέζεηο πινίσλ πξννξηδφκελσλ
γηα πψιεζε
31.12.2008
31.12.2008 (Αλαπόζβεζηε αμία)

Μεηαθνξηθά
κέζα
Πινία

Λνηπά
Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπόο
Δμνπιηζκόο

ύλνιν

216.729,74
237.000,00
-

906.538,49
(237.000,00)
-

101.340.431,55
104.764.440,41
(17.013.271,11)
(955.219,05)
(452.642,10)

27.342,32
166.853,67
(156.197,00)
-

1.632.276,32
54.711,50
-

104.123.318,42
104.986.005,58
(17.169.468,11)
(955.219,05)
(452.642,10)

-

-

(36.210,71)

-

-

(36.210,71)

(127.000,00)
326.729,74

(38.479,86)
631.058,63

(2.921.741,02)
(3.319.722,77)
181.406.065,20

37.998,99

1.686.987,82

(2.921.741,02)
(3.485.202,63)
184.088.840,38

-

203.589,94
36.947,56
-

1.706.063,43
3.280.920,44
(49481,82)

16.194,74
17.682,87
(14.270,99)

1.275.468,07
140.121,17
-

3.201.316,18
3.475.672,04
(63.752,81)

-

-

(2.921.741,02)

-

-

(2.921.741,02)

-

-

(4769,28)

-

-

(4.769,28)

-

240.537,50

2.010.991,75

19.606,62

1.415.589,24

3.686.725,11

326.729,74

390.521,13

179.395.073,45

18.392,37

271.398,58

180.402.115,27
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)

Δδαθηθέο
εθηάζεηο

Κηίξηα εγθαηαζηάζεηο
θηηξίσλ

89.729,74
89.729,74

239.319,85
239.319,85

Απνζβέζεηο
1.1.2009
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ

-

31.12.2009

Μεηαθνξηθά
κέζα
Πινία

Λνηπά
Μεηαθνξη
θά κέζα

Έπηπια θαη
ινηπόο
Δμνπιηζκόο

145.382.747,36
494,17
(452..351,40)
3.460.000,00
148.390.890,13

16.956,67
13.141,80
(18.645,55)
11.452,92

1.598.828,47
30.470,12
1.629.298,59

147.327.582,09
44.106,09
(18.645,55)
(452.351,40)
3.460.000,00
150.360.691,23

152.798,72
16.876,15
-

1.683.690,50
5.007.199,63
-

967,16
2.873,80
(2.097,63)

1.351.165,80
127.792,29
-

3.188.622,18
5.154.741,87
(2.097.63)

-

169.674,87

6.690.890,13

1.743,33

1.478.958,09

8.341.266,42

31.12.2009 (Αλαπόζβεζηε αμία)

89.729,74

69.644,98

141.700.000,00

9.709,59

150.340,50

142.019.424,81

31.12.2008 (Αλαπόζβεζηε αμία)

89.729,74

86.521,13

143.699.056,86

15.989,51

247.662,67

144.138.959,91

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Κόζηνο
1.1.2009
Αγνξέο ρξήζεο
Πσιήζεηο ρξήζεο
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο
Απμήζεηο ρξήζεο
31.12.2009

Δδαθηθέο
εθηάζεηο

Κηίξηα εγθαηαζηάζεηο
θηηξίσλ

89.729,74
-

239.319,85
-

89.729,74

Απνζβέζεηο
1.1.2008
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ ζηελ αμία
θηήζεο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Κόζηνο
1.1.2008
Αγνξέο ρξήζεο
Πσιήζεηο ρξήζεο
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο
Μεηαθνξά απνζβέζεσλ ζηελ αμία
θηήζεο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο
Μεηψζεηο ρξήζεο
31.12.2008

31.12.2008
31.12.2008 (Αλαπόζβεζηε αμία)

Μεηαθνξηθά
κέζα
Πινία

ύλνιν

Λνηπά
Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπόο
Δμνπιηζκόο

81.019.841,14
69.759.589,06
(9.674,69)

6.300,00
166.853,67
(156.197,00)
-

1.544.642,97
54.185,50
-

82.899.833,70
69.980.628,23
(156.197,00)
(9.674,69)

239.319,85

(2.067.285,38)
(3.319.722,77)
145.382.747,36

16.956,67

1.598.828,47

(2.067.285,38)
(3.319.722,77)
147.327.582,09

-

135.922,57
16.876,15
-

1.198.365,74
2.552.610,14
-

918,75
14319,4
(14270,99)

1.223.019,77
128.146,03
-

2.558.226,83
2.711.951,72
(14.270,99)

-

-

(2.067.285,38)

-

-

(2.067.285,38)

-

152.798,72

1.683.690,50

967,16

1.351.165,80

3.188.622,18

89.729,74

86.521,13

143.699.056,86

15.989,51

247.662,67

144.138.959,91

ύλνιν

Οη απνζβέζεηο ησλ πινίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν ζηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε
30 – 40 έηε απφ ηνλ ρξφλν ηεο λαππήγεζεο ηνπο. Οη εχινγεο αμίεο ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη νη εθηηκψκελεο
ππνιεηκκαηηθέο αμίεο απηψλ θαηά ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο αμηνινγήζεθαλ (εηήζηα εθηίκεζε) απφ αλεμάξηεην νίθν
εθηηκήζεσλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009.
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)

7. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 πνζνχ € 223.000,00 αθνξνχλ επέλδπζε ηεο
κεηξηθήο εηαηξείαο ζε δχν νηθφπεδα ζην λνκφ Υίνπ.
8. Λνηπά πάγηα ζηνηρεία
Σν πνζφ ησλ € 752.049,10 αληηπξνζσπεχεη ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ θφζηνπο ηεηξαεηνχο πεξηνδηθήο
επηζεσξήζεσο ησλ πινίσλ ηελ 31.12.2009 έλαληη πνζνχ € 2.106.826,14 ηελ 31.12.2008 θαη αλαιχεηαη σο θάησζη:

ΥΡΖΖ 2009

ΚΟΣΟ
ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ
ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ

ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ
ΑΞΗΑ 31/12/2009

ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ Η

572.961,57

293.249,90

279.711,67

ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ ΗΗ

477.888,40

289.451,25

188.437,15

ΘΔΟΦΗΛΟ

347.155,54

270.839,04

76.316,50

ΜΤΣΗΛΖΝΖ

260.116,08

189.735,11

70.380,97

ΣΑΞΗΑΡΥΖ

226.122,93

160.458,18

65.664,75

1.884.244,52

1.203.733,48

680.511,04

ΠΑΝΑΓΗΑ ΥΟΕΟΒΗΩΣΗΑ

222.581,62

151.043,56

71.538,06

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ
‘Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ’ 31/12/2009

222.581,62

151.043,56

71.538,06

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΟΜΗΛΟΤ 31/12/2009

2.106.826,14

1.354.777,04

752.049,10

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 31/12/2009

ΥΡΖΖ 2008

ΚΟΣΟ
ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ
ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ

ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ
ΑΞΗΑ 31/12/2008

ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ Η

866.211,53

293.249,96

572.961,57

ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ ΗΗ

767.339,76

289.451,36

477.888,40

ΘΔΟΦΗΛΟ

617.994,58

270.839,04

347.155,54

ΜΤΣΗΛΖΝΖ

449.851,20

189.735,12

260.116,08

ΣΑΞΗΑΡΥΖ

386.581,17

160.458,24

226.122,93

3.087.978,24

1.203.733,72

1.884.244,52

ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΖΝΟΤ

100.107,58

100.107,58

0,00

ΠΑΝΑΓΗΑ ΘΑΛΑΗΝΖ

559.586,41

559.586,41

0,00

ΠΑΝΑΓΗΑ ΥΟΕΟΒΗΩΣΗΑ

373.625,19

151.043,57

222.581,62

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ
‘Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ’ 31/12/2008

1.033.319,18

810.737,56

222.581,62

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΟΜΗΛΟΤ 31/12/2008

4.121.297,42

2.014.471,28

2.106.826,14

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 31/12/2008
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
9. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ
SILVER FIN SHIPPING LTD
WAVES SHIPPING SA
NEL EGYPT S.A.E
Πξφβιεςε απνκείσζεο
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
-

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
2.736.400,00
2.736.400,00
1.165,00
1.165,00
7.500,00
7.500,00
21.250,00
21.250,00
(2.743.900,00)
(2.743.900,00)
22.415,00
22.415,00

-

10. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Δγγπήζεηο ΓΔΖ
Δγγπήζεηο ελνηθίσλ
Λνηπέο εγγπήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
2.740,11
2.235,11
6.361,76
7.746,72
5.852,83
4.324,46
1.000,00
14.954,70
15.306,29

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
2.740,11
2.235,11
6.361,76
7.046,72
5.852,83
4.324,46
1.000,00
14.954,70
14.606,29

11. Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Καχζηκα ινηπά αλαιψζηκα
Αληαιιαθηηθά
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
445.497,50
231.616,89
320.000,00
480.000,00
765.497,50
711.616,89

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
308.526,73
141.840,13
320.000,00
480.000,00
628.526,73
621.840,13

12. Πειάηεο
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Πειάηεο
Πειάηεο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
7.507.392,35
4.536.102,28
(700.000,00)
(700.000,00)
6.807.392,35
3.836.102,28

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
4.977.275,18
2.982.845,92
(700.000,00)
(700.000,00)
4.277.275,18
2.282.845,92

Σν ππφινηπν ησλ πειαηψλ ηεο 31.12.2009 ηνπ Οκίινπ πνζνχ € 6.807.392,35 (31.12.2008 πνζνχ € 3.836.102,28)
πεξηιακβάλεη θπξίσο απαηηήζεηο απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνζνχ € 2.284.064,17
(31.12.2008 ππφινηπν πνζνχ € 2.087.746,00) θαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο πνζνχ € 1.922.323,60 (31.12.2008 κεδεληθνχ ππνινίπνπ)
Σν ππφινηπν ησλ πειαηψλ ηεο 31.12.2009 ηεο εηαηξείαο πνζνχ € 4.277.275,18 (31.12.2008 πνζνχ €
2.982.845,92), πεξηιακβάλεη θπξίσο απαηηήζεηο απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνζνχ €
2.282.845,92

(31.12.2008

ππφινηπν

πνζνχ

€

1.615.323,15)

θαη

απφ

ην

Τπνπξγείν

Οηθνλνκίαο

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πνζνχ € 1.087.323,60 (31.12.2008 κεδεληθνχ ππνινίπνπ).
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
13. Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Οη απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Πειάηεο
Κνηλνπξαμία Γξακκψλ ΝΔΛ
SILVER FIN SHIPPING LTD
Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ
NEL EGYPT S.A.E
WAVES SHIPPING SA
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
-

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
8.384.358,58
6.110.981,77
2.235,00
1.528.784,72
682.663,00
1.797.037,56
810.985,36
10.864.059,14
8.452.986,85

14. Λνηπέο απαηηήζεηο
Οη ινηπέο απαηηήζεηο ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Απαίηεζε απφ Αζθαιηζηηθή
εηαηξεία
Απαίηεζε απφ βαζηθφ κέηνρν
Λνηπέο απαηηήζεηο
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008

1.041.084,58
0,00
267.476,53
1.308.561,11

1.041.084,58
4.565,50
1.045.650,08

1.334.050,00
1.894.911,39
534.490,24
3.763.451,63

1.334.050,00
384.481,51
1.718.531,51

Ζ απαίηεζε απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία πνζνχ € 1.041.084,58, νθείιεηαη ζηελ δεκηά πνπ ππέζηε ην πινίν
„Θεφθηινο‟, ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2008.
15. Πξνθαηαβνιέο
Οη πξνθαηαβνιέο ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
Αζθάιηζηξα επφκελεο
πεξηφδνπ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008

953.644,69

720.104,47

675.982,59

350.733,23

2.012.500,00

2.162.500,00

2.012.500,00

2.162.500,00

Πξνθαηαβνιέο πξνκεζεπηψλ

507.936,49

466.925,88

507.936,49

466.925,88

Λνηπά

277.690,52

316.074,25

252.334,78

229.722,54

3.751.771,70

3.665.604,60

3.448.753,86

3.209.881,65

Δλνίθηα επνκέλσλ ρξήζεσλ

ύλνιν

16. Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο
αθνινχζσο:
ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα
Λέζβνπ-Λήκλνπ ΤΝ.ΠΔ
Λνηπά
ύλνιν

64.915,63
8.227,41
73.143,04

64.915,63
10.791,80
75.707,43

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
64.915,63
8.227,41
73.143,04

64.915,63
10.791,80
75.707,43
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
01/01/2009 - 31/12/2009
(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
17.Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
39.034,34
132.805,96
8.326.185,83
1.673.673,36
8.365.220,17
1.806.479,32

Γηαζέζηκα ζην ηακείν
Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
ύλνιν

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
19.920,36
32.906,23
7.006.036,17
822.220,57
7.025.956,53
855.126,80

18. Μεηνρηθό Κεθάιαην, αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ, ινηπά απνζεκαηηθά θαη δεκίεο εηο λένλ
18.1. Μεηνρηθφ θεθάιαην
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ηελ 31.12.2009 απνηειείηαη απφ 141.992.473 θνηλέο νλνκαζηηθέο
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30 εθάζηε θαη πνζνχ € 42.597.741,90. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Καηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε νχηε ε κεηξηθή εηαηξεία νχηε νη
ζπγαηξηθέο ηεο πξνέβεζαλ ζε αγνξά κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο .
Απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ κεηνρψλ 141.992.473 θαηά ηελ 31.12.2009, 28.374.285 κεηνρέο είλαη ελερπξηαζκέλεο
ζηελ Millennium Bank, ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ νπνίσλ αζθνχληαη απφ ηνλ κέηνρν (εηαηξεία εθπξνζσπνχκελε
απφ ηνλ θ.Μηιηηάδε-Μηραήι Βάγγεξ, Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο ΝΔΛ Α.Δ.). Δλψ 10.461.471
κεηνρέο είλαη ελερπξηαζκέλεο ζηελ Millennium Bank ε νπνία αζθεί ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ γηα 7.947.980 κεηνρέο.
18.2. Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ
Ζ κεηξηθή εηαηξεία ,ηελ 31.12.2009, θαηέρεη 70.492 ίδηεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε αμία θηήζεο € 56.143, 92.
18.3. Λνηπά απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Σα „Λνηπά Απνζεκαηηθά‟ θαηά ηελ 31.12.2009 θαη ηελ 31.12.2008 αλαιχνληαη σο εμήο:

Έθηαθηα Απνζεκαηηθά
Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ
Απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πινίσλ
Απνζεκαηηθά δηθαησκάησλ πξναίξεζεο
Αλαπξνζαξκνγήο αμίαο αθηλήησλ
Λνηπέο Αλαπξνζαξκνγέο
Λνηπά Απνζεκαηηθά
Τπόινηπν 31.12

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
7.216.197,19
7.216.197,19
2.039.376,00
2.039.376,00
1.500.894,45
2.353.406,24
768.000,00
768.000,00
25.590,03
25.590,03
(76.709,91)
(76.709,91)
720.406,62
720.406,62
12.193.754,38
13.046.266,17

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
7.216.197,19
7.216.197,19
2.039.376,00
2.039.376,00
1.438.017,43
1.365.783,04
768.000,00
768.000,00
25.590,03
25.590,03
(76.709,91)
(76.709,91)
11.410.470,74
11.338.236,35

18.4. Εεκίεο εηο λένλ
Οη δεκηέο εηο λέν ηεο 31.12.2009 αλέξρνληαη ζε ζπλνιηθφ πνζφ € 73.232.443,94 θαη ηεο 31.12.2008 αλέξρνληαη ζε
πνζφ € 52.965.339,43.
19. Γάλεηα
Σα δάλεηα ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
ΟΜΗΛΟ
Μαθξνπξόζεζκεο
Τπνρξεώζεηο
Γάλεηα ηξαπεδψλ
Βξαρππξόζεζκεο
Τπνρξεώζεηο
Οκνινγηαθφ δάλεην
Σξαπεδηθά δάλεηα
ύλνιν δαλείσλ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

121.634.770,64
121.634.770,64

108.007.992,41
108.007.992,41

91.520.218,75
91.520.218,75

38.616.500,00
38.616.500,00

34.289.592,42
34.289.592,42
155.924.363,06

543.856,20
22.589.187,35
23.133.043,55
131.141.035,96

24.429.136,13
24.429.136,13
115.949.354,88

543.856,20
8.952.763,09
9.496.619,29
48.113.119,29
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(Τα ποζά είναι εκθραζμένα ζε Εσρώ)
Ζ ιήμε ησλ καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ έρεη σο εμήο:

Μεηαμχ 1 θαη 2 εηψλ
Μεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ
Πάλσ απφ 5 έηε
ύλνιν δαλείσλ
Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
16.778.535,08
15.672.101,13
51.955.888,89
56.441.858,26
52.900.346,67
35.894.033,02
121.634.770,64
108.007.992,41

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
12.052.941,60
5.600.000,00
37.182.352,05
8.800.000,00
42.284.925,10
24.216.500,00
91.520.218,75
38.616.500,00

δαλείσλ ηνπ Οκίινπ (καθξνπξνζέζκσλ θαη βξαρππξνζέζκσλ) εθθξάδνληαη ζηα

παξαθάησ λνκίζκαηα:

ΔΤΡΩ
USD (2.623.502,91)

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
154.107.281,12
131.141.035,96
1.817.081,94
-

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
114.132.272,94
48.113.119,29
1.817.081,94
-

Γηα ηελ εμαζθάιηζε δαλείσλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ εγγξαθεί επί ησλ πινίσλ νη παξαθάησ ππνζήθεο:
ΠΛΟΗΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΤΠΟΘΖΚΖ
USD

ΤΠΟΘΖΚΖ
EURO

ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ Η

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ

-

26.700.000,00

ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ ΗΗ
ΘΔΟΦΗΛΟ
ΣΑΞΗΑΡΥΖ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ

-

32.240.000,00
23.416.500,00

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ

9.100.000,00
-

1.430.668,00
23.416.500,00

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ
Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ
SILVER FIN.SHIPPING LTD
WAVES SHIPPING S.A

-

87.780.532,00
3.900.000,00
11.900.000,00
71.400.000,00

9.100.000,00

282.184.200,00

ΜΤΣΗΛΖΝΖ
ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ
Π. ΥΟΕΟΒΗΩΣΗΑ
Π. ΘΑΛΑΗΝΖ
RED SEA II
ΤΝΟΛΑ

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δαλείσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο € 686.720,46 επί
ησλ θηηξίσλ ηεο θαη επί ησλ θηηξίσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο „Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ‟ έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε
ππνζήθεο € 780.000,00.
20.Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Οη Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο ηεο 30.6.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Τπφινηπν 1.1
Πξφβιεςε εμφδνπ αλαγλσξηζκέλε
ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο
Τπόινηπν 31.12

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
227.137,00
220.875,00
190.078,00
417.215,00

6.262,00
227.137,00

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
227.137,00
220.875,00
190.078,00
417.215,00

6.262,00
227.137,00

Ζ ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα γηα ηελ κειινληηθή θαηαβνιή
παξνρψλ αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην
αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχκελν ζηελ παξνχζα αμία, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ. Σελ
31.12.2009 δηελεξγήζεθε, απφ εηαηξεία αλεμάξηεησλ αλαινγηζηψλ, εθηίκεζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβιεζνχλ απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηελ ρξήζε 2009.
Οη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο ηελ 31.12.2009 ήηαλ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 5,21%, πνζνζηφ
αχμεζεο ακνηβψλ 4% θαη αχμεζε δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή πνζνζηφ 2,5%.
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21. Λνηπέο πξνβιέςεηο
Οη Λνηπέο πξνβιέςεηο ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Πξνβιέςεηο δηθαησκάησλ
Κ.Α.Δ.Ο (βιέπε παξ. 35.4)
Πξνβιέςεηο ελδερνκέλσλ
εξγαηηθψλ δηαθνξψλ
λαπηνινγίσλ
Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
Λνηπέο πξνβιέςεηο θφξσλ θαη
ηειψλ
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008

6.065.628,49

5.171.353,92

6.065.628,49

5.171.353,92

401.600,00

401.600,00

256.000,00

256.000,00

256.358,00

-

256.358,00

-

2.228.672,58
8.952.259,07

1.366.000,00
6.938.953,92

2.228.672,58
8.806.659,07

1.366.000,00
6.793.353,92

22.Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Οη πξνκεζεπηέο θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Πξνκεζεπηέο
Τπνρξεψζεηο ζε εξγαδφκελνπο
Τπνρξεψζεηο γηα θφξνπο – ηέιε
θαη αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Μεξίζκαηα πξνεγ. ρξήζεσλ
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
5.829.042,71
10.085.389,59
809.222,37
557.859,19

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
4.792.255,09
6.667.433,30
601.264,48
501.068,78

4.655.327,91
453.753,62
1.139.607,03
122.153,33
13.009.106,97

4.352.159,45
0,00
1.139.607,03
122.153,33
11.007.439,38

5.218.818,28
544.780,80
1.139.607,03
59.931,75
17.606.386,64

4.424.514,03
0,00
1.139.607,03
55.589,41
12.788.212,55

Απφ ην πνζφ ππνρξεψζεσλ απφ θφξνπο-ηέιε θαη αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο € 4.352.159,45 πνζφ
3.079.000,00 αλαθέξεηαη ζε ππνρξεψζεηο παιαηνηέξσλ ρξήζεσλ πξνο ην ΝΑΣ γηα

€

Κεθάιαην Αζθάιηζεο

Δπηβαηψλ θαη Ορεκάησλ (ΚΑΔΟ) νη νπνίεο εθθξεκκνδηθνχλ (βι ζεκ. 35.4). Οη ππνρξεψζεηο ζε εξγαδφκελνπο
αθνξνχλ θπξίσο ππνρξεψζεηο απφ κηζζνχο Γεθεκβξίνπ 2009.
23. Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Οη ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ
SILVER FIN SHIPPING LTD
NEL EGYPT S.A.E
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
-

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
736.572,69
0,00
70.510,86
0,00
0,00
1.986.741,00
807.083,55
1.986.741,00

24. Πξνβιέςεηο γηα δεδνπιεπκέλα έμνδα
Οη πξνβιέςεηο γηα δεδνπιεπκέλα έμνδα ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
Πξνβιέςεηο δηαθφξσλ
δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ
ύλνιν

37.000,00
37.000,00

121.367,59
121.367,59

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
-

42.000,00
42.000,00
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25. Πσιήζεηο
Οη πσιήζεηο ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Ναχινη-Έζνδα πινίσλ
Λνηπά έζνδα πινίσλ
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
39.378.711,63
33.007.042,44
884,00
39.378.711,63
33.007.926,44

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
38.187.280,69
27.598.669,62
884,00
38.187.280,69
27.599.553,62

Ζ Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Λέζβνπ ΑΔ θαη ε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ εμππεξεηνχλ δξνκνιφγηα
άγνλσλ γξακκψλ κέζσ ζπκβάζεσλ πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηά απφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ην Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (Γηεχζπλζε Θαιαζζίσλ πγθνηλσληψλ) θαη ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο) Σν ηίκεκα αλά
δξνκνιφγην απνηειεί έζνδν γηα ηελ εηαηξεία, πιένλ ησλ εζφδσλ πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηα εθδηδφκελα εηζηηήξηα
επηβαηψλ θαη νρεκάησλ. Οη επηδνηήζεηο ησλ άγνλσλ γξακκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 12εηή ζχκβαζε γηα ηε ρξήζε
2009 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 16.000.000,00 πεξίπνπ.
26.Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
Σα άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
452.127,18
2.741.084,58
3.000.000,00
509.308,09
585.366,47
3.702.519,85
3.585.366,47

Κέξδνο απφ πψιεζε πινίσλ
Απνδεκίσζε πινίνπ
Λνηπά έζνδα
ύλνιν

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
2.741.084,58
3.000.000,00
456.353,31
556.235,39
3.197.437,89
3.556.235,39

Σν θέξδνο απφ ηελ πψιεζε πινίσλ, αθνξά ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ηνπ πινίνπ „ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΖΝΟΤ‟ ηεο
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο „Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ‟ έλαληη πνζνχ € 900.000,00 ζε αιινδαπή εηαηξεία.
Ζ απνδεκίσζε ηνπ πινίνπ „ΘΔΟΦΗΛΟ‟ αλαθέξεηαη ζην απφ 28.6.2008 λαπηηθφ αηχρεκα. Σν πινίν κεηά ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο δξνκνινγήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2009 ζε επηδνηνχκελεο γξακκέο.

27. Κόζηνο ακνηβώλ πξνζσπηθνύ
Σν θφζηνο ακνηβψλ πξνζσπηθνχ ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο
Παξεπφκελεο παξνρέο
Απνδεκηψζεηο 2112/20
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
13.156.552,74
11.894.312,10
1.834.318,24
1.402.037,23
123.156,69
257.377,06
282.452,31
83.204,91
15.396.479,98
13.636.931,30

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
12.062.070,95
9.362.213,56
1.773.347,29
1.158.290,67
107.403,41
199.669,41
280.096,08
63.885,27
14.222.917,73
10.784.058,91

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ μεξάο θαη ζάιαζζαο ηελ 31.12.2009 ήηαλ 245 άηνκα γηα ηελ
κεηξηθή εηαηξεία θαη 327 άηνκα γηα ηνλ φκηιν, ελψ ηελ 31.12.2008 ήηαλ 221 άηνκα γηα ηελ κεηξηθή εηαηξεία θαη
239 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν. Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο νθείιεηαη θπξίσο, ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
πιεξψκαηνο, ιφγσ αχμεζεο δξνκνινγίσλ ζε άγνλεο γξακκέο ην 2009 ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε
2008.
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28. Απνζβέζεηο
Οη απνζβέζεηο ηεο 31.12.2009 θαη ηεο 31.12.2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
28.628,31
36.947,56
6.285.935,09
3.280.920,44

Απνζβέζεηο θηηξίσλ
Απνζβέζεηο πινίσλ
Απνζβέζεηο ινηπψλ κεηαθ.
Μέζσλ
Απνζβέζεηο επίπισλ θαη
ινηπνχ εμνπιηζκνχ
Απνζβέζεηο ινγηζκηθνχ
ύλνιν

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
16.876,15
16.876,15
5.007.199,63
2.552.610,14

6.055,12

17.682,87

2.873,80

14.319,40

139.775,52
16.219,30
6.476.613,34

140.121,17
30.296,53
3.505.968,57

127.792,29
15.653,39
5.170.395,26

128.146,03
29.516,88
2.741.468,60

Ζ δηαθνξά ησλ απνζβέζεσλ ηεο 31.12.2009 ζε ζρέζε κε ηελ 31.12.2008 νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ
επαλέληαμε ζην ζηφιν ηνπ νκίινπ ησλ πινίσλ „ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ‟ θαη „RED SEA II‟ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο
2008.
29. Άιια έμνδα εθκεηαιιεύζεσο

Πξνκήζεηεο πξαθηφξσλ
Αζθάιηζηξα
πληεξήζεηο
Ακνηβέο ηξίησλ
Λνηπά
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
2.030.491,69
2.566.388,57
3.245.093,17
2.434.886,37
5.572.064,97
2.745.548,29
4.337.861,14
1.993.617,48
4.524.205,15
12.693.604,97
19.709.716,12
22.434.045,68

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
1.995.364,83
2.476.372,74
2.700.899,67
1.820.174,66
5.256.494,89
2.164.111,36
4.260.677,84
1.736.184,29
4.013.195,22
7.317.660,01
18.226.632,45
15.514.503,06

30. Απνηειέζκαηα από αλαπξνζαξκνγή αμίαο πινίσλ
Σα απνηειέζκαηα (θέξδνο) απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο πινίσλ ηνπ Οκίινπ πνζνχ € 2.906.668,55 ηελ 31.12.2009
αθνξά αλαζηξνθή απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ πινίνπ „ΘΔΟΦΗΛΟ‟ € 3.319.722,77 κείνλ € 413.054,22 πνπ αθνξά
δηαθνξά ιφγσ πξνζαξκνγήο ησλ πινίσλ ζηελ εχινγε ηνπο αμία.
Σα απνηειέζκαηα (θέξδνο) απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο πινίσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνζνχ € 2.935.414,21 ηελ
31.12.2009 αθνξά αλαζηξνθή απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ πινίνπ „ΘΔΟΦΗΛΟ‟ € 3.319.722,77 κείνλ

€

384.308,56 πνπ αθνξά δηαθνξά ιφγσ πξνζαξκνγήο ησλ πινίσλ ζηελ εχινγε ηνπο αμία.
Οη απνηηκήζεηο ησλ πινίσλ γίλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο νίθνπο εθηηκεηψλ. Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ησλ πινίσλ είλαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αμίαο
νκνεηδψλ πινίσλ, ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ πινίνπ, νη ηάζεηο ηεο αγνξάο, ε δηαζεζηκφηεηα πινίσλ ζηελ αγνξά, νη
πξφζθαηεο αγνξαπσιεζίεο πινίσλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε θαη ηέινο ην επίπεδν ζπληήξεζεο, ειηθία, θαη ε
γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ.
31. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο

Σφθνη θαη έμνδα δαλείσλ
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Λνηπά
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
9.013.475,43
6.822.935,84
(71.834,56)
160.829,32
(9.778,52)
9.174.304,75
6.741.322,76

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
6.312.797,06
4.778.232,56
0,00
(79.459,06)
141.731,90
(2.079,35)
6.454.528,96
4.696.694,15
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32. Φόξνη εηζνδήκαηνο
Ζ πξφβιεςε γηα ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
2009
93.567,00
-

ΟΜΗΛΟ
2008

Πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο
ύλνιν θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη
αλαβαιιόκελσλ θόξσλ

Φφξνο εηζνδήκαηνο
Αλαβαιιφκελνη θφξνη

-

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2009
93.567,00
-

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2008
-

50.000,00

-

50.000,00

-

143.567,00

-

143.567,00

-

Δληφο ηεο ρξήζεο 2010 νινθιεξψζεθε ν ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ 2005-2008 ηεο κεηξηθήο
εηαηξείαο. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ 2005-2008 νινθιεξψζεθε ην έηνο 2010 θαη πξνέθπςε
επηβάξπλζε γηα ηελ εηαηξεία € 206.358,00 (πνζφ € 93.567απφ θφξν εηζνδήκαηνο θαη πνζφ € 112.791 απφ
πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο) πνπ βάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2009.
χκθσλα κε ην Ν. 27/1975 νη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία πιεξψλνπλ θφξν γηα ηα πινία
ηνπο βάζεη ησλ θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο αλεμάξηεηα αλ έρνπλ θέξδε ή δεκίεο . Με ηελ πιεξσκή ηνπ
παξαπάλσ θφξνπ εμαληιείηαη θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο απφ
λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα θέξδε απφ κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (αλ ππάξμνπλ) θνξνινγνχληαη
ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
ε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ είλαη πηζαλφ λα επηβιεζνχλ πξφζζεηνη
θφξνη θαη πξφζηηκα ζηελ κεηξηθή εηαηξεία. Ο φκηινο ζεσξεί φηη έρεη ζρεκαηίζεη επαξθείο πξνβιέςεηο έλαληη ησλ
πξφζζεησλ θφξσλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηνπο κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη ηεο
ζρεηηθήο εκπεηξίαο απφ παιαηφηεξνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Ο φκηινο έρεη ζρεκαηίζεη επαξθείο πξνβιέςεηο
γηα ηελ αλέιεγθηε ρξήζε 2009, πνζνχ € 50.000,00.
33. Εεκίεο αλά κεηνρή
Σν θέξδνο ή ε δεκία αλά κεηνρή πνπ αλαινγεί ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο ππνινγίδεηαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο ή
ηεο δεκίαο ηεο πεξηφδνπ απφ ηε ζπλερηδφκελε εθκεηάιιεπζε κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ
κεηνρψλ ζε θπθινθνξία ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ αλά κεηνρή ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαηξείηαη ην
θέξδνο ή ε δεκία πνπ αλαινγεί ζε επίπεδν Οκίινπ ζηε κεηξηθή κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο
κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.

Εεκίεο ρξήζεο
Οη Εεκίεο αλαινγνχλ ζε:
Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
ηαζκηζκέλνο κέζνο
αξηζκφο κεηνρψλ
Εεκίεο αλά κεηνρή

ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
31.12.2008
(20.464.116,49)
(29.091.760,64)

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009
31.12.2008
(15.015.441,83)
(24.532.687,04)

(20.267.104,51)
(197.011,98)

(29.105.039,18)
13.278,54

(15.015.441,83)
0,00

(24.532.687,04)
0,00

141.921.981
(0,1428)

135.020.357
(0,2156)

141.921.981
(0,1058)

135.020.357
(0,1817)
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34. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
ΟΜΗΛΟ
31.12.2009
Έζνδα
Έμνδα
Απαηηήζεηο
Τπνρξεψζεηο
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο
Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη
κέιε ηεο Γηνίθεζεο
Τπνρξεψζεηο πξνο ηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε
θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2009

ΟΜΗΛΟ
31.12.2008

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2008

-

284.000,00
10.864.059,14
807.083,55

1.894.911,39
-

8.452.986,85
1.986.741,00

1.035.356,09

1.035.356,09

851.125,37

851.125,37

-

-

-

-

-

-

-

-

Σν πνζφ ησλ εμφδσλ πνζνχ € 284.000,00 αθνξά ακνηβή ηεο „SILVER FIN SHIPPING LTD‟ απφ ηελ κεηξηθή
εηαηξεία , ιφγσ εθνπιηζκνχ ηνπ πινίνπ „Παλαγηάο Θαιαζζηλήο‟ απφ ηελ κεηξηθή εηαηξείαο, ε νπνία βάζεη ηεο
δήισζεο εθνπιηζκνχ έρεη αλαιάβεη ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ ελ ιφγσ πινίνπ.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο € 10.864.059,14 αθνξά απαίηεζε απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ
„ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΔΛ‟ πνζνχ € 8.384.358,58, , απαίηεζε απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία „WAVES
SHIPPING S.A‟ πνζνχ € 1.797.037,56 θαη απαίηεζε απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία „NEL EGYPT S.A.‟ πνζνχ €
682.663,00.
Αληίζηνηρα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ € 807.083,55 αθνξά ππνρξέσζε πξνο ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία
„Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ‟, πνζνχ € 736.572,69 θαη ππνρξέσζε πξνο ηελ

ζπγαηξηθή εηαηξεία „SILVER FIN

SHIPPING LTD‟ πνζνχ € 70.510,86 .
Σα δηεηαηξηθά ππφινηπα κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ λαπηηιηαθψλ
εηαηξεηψλ θαη δελ απνηεινχλ ζπλαιιαγέο απφ ηηο νπνίεο λα απνξξέεη εκπνξηθφ έζνδν.
35. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
35.1. Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο
Καηά ηελ 31.12.2009 νη ηξάπεδεο είραλ εθδφζεη γηα ηνλ Όκηιν εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπλνιηθνχ πνζνχ €
5.305.365,43 νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ κεηξηθή εηαηξεία γηα ζπλνιηθφ πνζφ € 4.916.759,43 θαη γηα ηελ ζπγαηξηθή
εηαηξεία „Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ‟ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 388.606,00 γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ.
35.2. Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
Δπηπξφζζεηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ κε ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ
εθθαζαξίζεσλ λαπηνινγίσλ.
35.3. Αλέιεγθηεο ρξήζεηο
Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο θαζφζνλ ε κεηξηθή εηαηξεία
„ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.‟ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2008. Ζ εηαηξεία „Η
ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ.‟ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2007. H „ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΝΔΛ‟ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2008. Οη εηαηξείεο „SILVER FIN SHIPPING LTD‟ (ίδξπζε
9.7.2008 ), „NEL EGYPT S.A.E‟ (ίδξπζε 4.8.2008 ) θαη „WAVES SHIPPING SA‟ (απφθηεζε 28.11.2008) έρνπλ
νξηζηηθνπνηήζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2009. Γηεπθξηλίδεηαη φηη

έρνπλ

δηελεξγεζεί πξνβιέςεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ελδερφκελεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο ζπλεπεία θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, πνζνχ € 50.000,00 δηφηη ηφζν ε κεηξηθή φζν θαη νη ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα θέξδε απφ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επνκέλσο ηα
απνηειέζκαηα ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ γηα ηηο θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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35. 4 Γηθαηψκαηα ππέξ „Κεθαιαίνπ Αζθάιηζεο Δπηβαηψλ θαη Ορεκάησλ‟ (ΚΑΔΟ)
Σν Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν ζχκθσλα κε ην ππ αξηζκφ 12/28.9.2005 Φχιιν Δθθαζάξηζεο, θαηαιφγηζε ζηε
εηαηξεία σο νθεηιέο γηα δηθαηψκαηα ππέξ „Κεθαιαίνπ Αζθάιηζεο Δπηβαηψλ θαη Ορεκάησλ‟ (ΚΑΔΟ) πνζφ €
11.760.000,00 (θπξία νθεηιή € 7.030.000,00 πιένλ πξνζαπμήζεηο € 4.730.000,00), έλαληη αληίζηνηρεο
ππνρξέσζεο γηα θχξηα νθεηιή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο εηαηξείαο θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκφ
„Τπνρξεψζεηο γηα θφξνπο – ηέιε θαη αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο‟ πνζνχ € 3.079.000,00 (βι. ζεκ.22). Γεδνκέλεο
ηεο ακθηζβήηεζεο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο ηφζν ηνπ χςνπο ηνπ θαηαινγηζζέληνο πνζνχ φζν θαη ηεο νξζφηεηαο
ηεο βάζεσο ππνινγηζκνχ ηνπ, ε εηαηξεία πξνέβε ζε έλδηθα κέζα πξνζβάιινληαο ην ελ ιφγσ Φχιιν εθθαζάξηζεο,
παξάιιεια δε δήηεζε θαη ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία πεξί αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ Φχιινπ ηελ νπνία
θαη ηελ παξείρε κε ηελ απφ 1746/2005 απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Πεηξαηψο, δηαηάζζνληαο ηελ
αλαζηνιή εθηέιεζεο κέρξη έθδνζεο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο επί ηεο πξνζθπγήο. Ζ πξνζθπγή θαηά ηνπ
παξαπάλσ θχιινπ εθθαζάξηζεο πνπ είρε πξνζδηνξηζηεί γηα ηελ 11 Ηνπλίνπ 2008 ελψπηνλ ηνπ ηξηκεινχο
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά εθδηθάζηεθε θαη εθδφζεθε απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε
πξνζθπγή. Ζ εηαηξεία άζθεζε έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο θαη αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ε νπνία
θαη έγηλε δεθηή. Αλακέλεηαη φηη θαη ε έθεζε ζα έρεη ζεηηθή έθβαζε γηα ηελ εηαηξεία.
ην πιαίζην πνπ δηακφξθσζε ε παξαπάλσ ακθηζβήηεζε θαη σο απφξξνηα απηήο, γηα ιφγνπο ζπληεξεηηθφηεηαο,
ζρεκαηίζηεθαλ σο ηελ 31.12.2009 πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ππέξ ΚΑΔΟ ζπλνιηθνχ πνζνχ €
6.065.628 πεξίπνπ (βιέπε ζεκ.21). Οη πξνβιέςεηο απηέο ζα εθθαζαξηζηνχλ κε ηε ιήμε ηεο εθθξεκνδηθίαο.
35.5. Δλδερφκελεο λαπηεξγαηηθέο δηαθνξέο ηνπ Οκίινπ
Δλδερφκελεο λαπηεξγαηηθέο δηαθνξέο ηνπ Οκίινπ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 950.000,00 (εηαηξεία πνζφ € 662.000,00)
γηα ηηο νπνίεο ν φκηινο ζρεκάηηζε ζσξεπηηθά πξφβιεςε πνζνχ € 401.600,00 (εηαηξεία πνζφ € 256.000) σο ηελ
31.12.2009. Δπίζεο ελδερφκελεο δηαθνξέο απφ αγσγέο θαηά ηνπ Οκίινπ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 6.544.000,00 πεξίπνπ
(εηαηξεία πνζφ € 3.492.000,00 πεξίπνπ) γηα ηηο νπνίεο ε δηνίθεζε ζεσξεί φηη δελ ζα πξνθχςεη, κε ηελ ηειηθή ηνπο
έθβαζε, ζεκαληηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία.
36. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ζεκαληηθά γεγνλόηα
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 18.6.2009 απνθάζηζε ηελ κείσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ελλέα ζε
επηά θαη πξνέβε ζηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Νέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Καηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ηελ 11.01.2010 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα κε ηελ ζεκεξηλή
ηνπ ζχλζεζε θαη ε ζεηεία ηνπ ιήγεη ηελ 30.6.2014.
37. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ
37.1. Φνξνινγηθφο έιεγρνο
ηε ρξήζε 2010 νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο Έιεγρνο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο “Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Λέζβνπ
Α.Δ.” γηα ηηο ρξήζεηο 2005-2008 , θαζψο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο “Κνηλνπξαμία Γξακκψλ ΝΔΛ.” γηα ηηο ρξήζεηο
2006-2008.
Γηα ηελ “Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Λέζβνπ Α.Δ.” βεβαηψζεθαλ δηαθνξέο θφξσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 206.358,00 € πνπ
αλαιχνληαη σο εμήο:
ΔΣΟ

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ

2005
2006

17.574,00
19.515,00

43.077,00
9.666,00

60.651,00
29.181,00

2007
2008

15.549,00
40.929,00

42.516,00
17.532,00

58.065,00
58.461,00

Σύνολο

93.567,00

112.791,00

206.358,00
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Σν αλσηέξσ πνζφ € 206.358,00 επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο 2009. Όζνλ αθνξά ηελ “Κνηλνπξαμία
Γξακκψλ ΝΔΛ.”, ζεκεηψλνπκε φηη δελ πξνέθπςαλ δηαθνξέο.
37.2. Αλαδηνξγάλσζε ζηφινπ
Ζ Δηαηξία ήδε βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ζηφινπ ηεο, κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο
εθκεηάιιεπζεο. Ωο εθ ηνχηνπ έρεη αξρίζεη λα παξαρσξεί ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηαρχπινσλ πινίσλ ηεο (ηχπνπ
ΑΗΟΛΟ) ζε λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θφζηνπο θαπζίκσλ, ε εθκεηάιιεπζε
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηαρχπινσλ ζηελ εγρψξηα αγνξά θξίζεθε αζχκθνξε, ιφγσ ηεο πςειήο θαηαλάισζεο
θαπζίκσλ θαη ηνπ αζθπθηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.
πγρξφλσο, έρεη αξρίζεη λα κηζζψλεη ζπκβαηηθά πινία (φπσο ην AQUA JEWEL) γηα λα ππνθαηαζηήζεη ηηο
γξακκέο ησλ ηαρππιφσλ.
Σέινο, ζρεδηάδεηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, κε επέθηαζε ζε εκπνξηθά πινία (Ro-Ro) ηα
νπνία ζα δξνκνινγεζνχλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αιιά θαη ζε λέεο γξακκέο, κε ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο
εθκεηάιιεπζεο, ηφζν ζε θαχζηκα φζν θαη ζε πξνζσπηθφ, ηα νπνία ζα βειηηψζνπλ πεξαηηέξσ ην κεηθηφ πεξηζψξην
ηεο Δηαηξίαο.
37.3. Ίδξπζε απφ ηελ κεηξηθή ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο „RAINBOW MARITIME LTD‟
Ζ Rainbow Maritime LTD είλαη λαπηηιηαθή εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Μάιηαο θαη
εδξεχεη ζηε Μάιηα. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ηελ 12.1.2010 απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία „ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΛΔΒΟΤ ΑΔ‟ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%.

Ζ Rainbow Maritime Ltd, ζα ελνπνηεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο ρξήζεο 2010 κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.
37.4. Καηάζεζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ γηα άξζε θαζεζηψηνο αλαζηνιήο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ζην ΥΑ
Ζ εηαηξεία έρεη εθδψζεη ηελ 2 Μαξηίνπ 2010 θαη έρεη θαηαζέζεη ζην ΥΑ, Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ζθνπφ ηελ άξζε
ηεο ππαγσγήο ησλ κεηνρψλ ηεο απφ ην θαζεζηψο αλαζηνιήο δηαπξαγκάηεπζεο. Μέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο
ηεο εηήζηαο έθζεζεο νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο παξακέλνπλ ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ζην ΥΑ.

Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα επεξεάδνπλ
νπζησδψο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.
Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα επεξεάδνπλ
νπζησδψο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.

Μπηηιήλε, 24 Μαξηίνπ 2010
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.
θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Μηιηηάδεο- Μηραήι Βάγγεξ
Α.Σ. ΑΕ615419

Ο Αληηπξφεδξνο Γ.

Λχζζαλδξνο-Γεψξγηνο ΣδηιφγινπΣδηιίδεο
Α.Σ. Φ010439

Ο Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ

Ησάλλεο Αζαλαζίνπ
ΑΡ.ΑΓΔΗΑ 0038725
Α ΣΑΞΖ
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Ν. 3401/2005
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 ε εηαηξεία δεκνζίεπζε ηα αθφινπζα δειηία ηχπνπ – αλαθνηλψζεηο
πξνο ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ:
Ζκεξνκελία

Θέκα

Καηαρσξήζεθε
ζηελ Γηεύζπλζε

18/12/2009

Αλαθνίλσζε άιισλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ

https://hermes.ase.gr

27/11/2009

ρνιηαζκφο απνηειεζκάησλ 9κήλνπ 2009

https://hermes.ase.gr

12/11/2009

Αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ αλεμάξηεησλ κειψλ Γ.. ηεο Ναπηηιηαθήο
Δηαηξείαο Λέζβνπ Α.Δ.

https://hermes.ase.gr

04/11/2009

Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. (Ν.Δ.Λ. Α.Δ.)

https://hermes.ase.gr

16/10/2009

Αλαθνίλσζε παξαίηεζεο κειψλ Γ..

https://hermes.ase.gr

18/09/2009

Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Ν. 3556/2007

https://hermes.ase.gr

18/09/2009

Γλσζηνπνίεζε αιιαγήο Γ. - 18.09.2009

https://hermes.ase.gr

18/09/2009

Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Ν.3556/2007

https://hermes.ase.gr

17/09/2009

Μεηαηξέςηκν Οκνινγηαθφ Γάλεην-πλέρεηα ηεο 07.09.09

https://hermes.ase.gr

07/09/2009

Μεηαηξέςηκν Οκνινγηαθφ Γάλεην

https://hermes.ase.gr

26/08/2009

Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο Ν.3556/07 - Γεκνζίεπζε
ηνηρείσλ θαη Πιεξνθνξηψλ ηεο πεξηφδνπ 01/01/2009 έσο 30/06/2009

https://hermes.ase.gr

21/08/2009

πκκεηνρή Ναπηηιηαθήο Δηαηξείαο Λέζβνπ Α.Δ. ζε κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ
ΤΔΝΑΝΠ
https://hermes.ase.gr

26/06/2009

πκκεηνρή ζε κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο ΤΔΝΑΝΠ

https://hermes.ase.gr

18/06/2009

Απνθάζεηο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 18 Ηνπλίνπ 2009

https://hermes.ase.gr

28/05/2009

Γεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Α' ηξηκήλνπ 2009

https://hermes.ase.gr

27/05/2009

Πξφζθιεζε Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 18 Ηνπλίνπ 2009

https://hermes.ase.gr

21/05/2009

Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Ν.3556/2007

https://hermes.ase.gr

06/05/2009

Αλαθνίλσζε κεηαβνιήο Γ..

https://hermes.ase.gr

04/05/2009

Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/07

https://hermes.ase.gr

30/04/2009

Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Ν. 3556/2007.

https://hermes.ase.gr

15/04/2009

Αλαθνίλσζε γηα νκνινγηαθφ δάλεην

https://hermes.ase.gr

01/04/2009

Αλαθνίλσζε Αιιαγήο Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Μεηφρσλ θαη Δηαηξηθψλ
Αλαθνηλψζεσλ

https://hermes.ase.gr

10/03/2009

Αλαθνίλσζε πψιεζεο πινίνπ Παλαγία Σήλνπ

https://hermes.ase.gr

24/02/2009

Αλαθνίλσζε άιισλ εκαληηθψλ Γεγνλφησλ

https://hermes.ase.gr
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΑΡ.Κ.Α.Δ 12470/06/Β/86/44
ΔΙΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 5-ΚΤΣΗΙΖΛΖ ΣΘ 81.100

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ από 01 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2009 έωρ 31 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2009
(δημοζιεσμένα βάζει κ.ν 2190/20,άρθρο 135 για επιτειρήζεις ποσ ζσνηάζοσν εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις,ενοποιημένες και μη,καηά ηα ΔΛΠ)

Tα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΛΑΡΗΙΗΑΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΙΔΠΒΝ ΑΔ. Ππληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή
ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο , όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.
Αξκόδηα Ννκαξρία

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο,Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ,Γεληθή Γηεύζπλζε Δζσηεξηθνύ
Δκπνξίνπ,Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη Πίζηεσο

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ

http://www.nel.gr

Πύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ

Μηιηηάδεο-Μηραήι Βάγγεξ(Πξόεδξνο Γ θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο),Λύζζαλδξνο-Γεώξγηνο Σδηιόγινπ-Σδηιίδεο(Αληηπξόεδξνο Γ),Απόζηνινο Αζελαίνο
(Μέινο),Ισάλλεο Ρεθνύκεο (Μέινο),Γεώξγηνο Γεκόπνπινο (Μέινο),Μηραήι Κνπληζνύξνο (Μέινο),Κσλζηαληίλνο Παπαδόπνπινο(Μέινο)

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο

24 Μαξηίνπ 2010
Εεξβόο Θεόδσξνο (Α.Κ Π.Ν.Δ.Ι 17591)

Διεγθηηθή Δηαηξεία

BDO Νξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ

Ρύπνο έθζεζεο ειέγρνπ Διεγθηώλ

Κε ζύκθσλε γλώκε

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ
( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ
Ο ΟΚΗΙΟ
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ

31.12.2009

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2008

31.12.2009

Ο ΟΚΗΙΟ
31.12.2008

176.051.656,17

180.402.115,27

142.019.424,81

223.000,00

223.000,00

223.000,00

10.370,64

26.431,95

10.370,64

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο
144.138.959,91
(1.01.2009 θαη 01.01.2008 αληίζηνηρα)
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από
223.000,00
θόξνπο (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
25.866,03 Αύμεζε / (Κείσζε) Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ

Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

767.003,80

2.122.132,43

717.880,74

1.921.265,81 Γαπάλεο Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ

Απνζέκαηα

765.497,50

711.616,89

628.526,73

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απαηηήζεηο από πειάηεο
Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε
ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Κεηνρηθό θεθάιαην
Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α)
Γηθαηώκαηα Κεηνςεθίαο (β)
Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β)
Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Ξξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ)

ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ)+(δ)

6.807.392,35

3.836.102,28

4.277.275,18

13.498.696,02

9.311.242,98

22.457.562,65

621.840,13 Αγνξέο/(πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ
ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζηρ
2.282.845,92 (31.12.2009 και 31.12.2008 ανηίζηοισα)
14.312.234,24

0,00

502.539,97

0,00

0,00

198.123.616,48

197.135.181,77

170.334.040,75

163.526.012,04

42.597.741,90
-22.671.586,08
19.926.155,82
-142.483,44

42.597.741,90
-1.551.969,78
41.045.772,12
54.528,54

42.597.741,90
-9.251.453,03
33.346.288,87
0,00

42.597.741,90
5.691.754,41
48.289.496,31
0,00

19.783.672,38

41.100.300,66

33.346.288,87

48.289.496,31

121.634.770,64
9.369.474,07
34.289.592,42

108.007.992,41
7.166.090,92
23.133.043,55

91.520.218,75
9.223.874,07
24.429.136,13

38.616.500,00
52.306.442,89
9.496.619,29

13.046.106,97

17.727.754,23

11.814.522,93

14.816.953,55

178.339.944,10

156.034.881,11

136.987.751,88

115.236.515,73

198.123.616,48

197.135.181,77

170.334.040,75

163.526.012,04

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ
Ο ΟΚΗΙΟ
H ΔΣΑΗΡΔΗΑ
01.01-31.12.2009
01.01-31.12.2008
01.01-31.12.2009
πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Κύθινο Δξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
-Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο

01.01-31.12.2008

39.378.711,63

33.007.926,44

38.187.260,69

1.546.450,74

-5.407.291,22

2.068.388,43

27.599.553,62
-3.524.480,56

-11.135.739,34

-19.773.221,23

-8.406.840,47

-16.908.166,88

-20.320.549,49
-20.464.116,49
-20.267.104,51

-29.091.760,64
-29.091.760,64
-29.105.039,18

-14.871.874,83
-15.015.441,83
-15.015.441,83

-24.532.687,04
-24.532.687,04
-24.532.687,04

-Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο

-197.011,98

13.278,54

0,00

0,00

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)

-852.511,79

-955.219,05

72.234,39

-9.674,69

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

-21.316.628,28

-30.046.979,69

-14.943.207,44

-24.542.361,73

-Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
-Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο
Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

-21.119.616,30
-197.011,98
-0,1428

-30.060.258,23
13.278,54
-0,2156

-14.943.207,44
0,00
-0,1058

-24.542.361,73
0,00
-0,1817

-4.659.126,00

-16.267.252,66

-3.236.445,21

-14.166.698,28

Σελίδα 57 από 58

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

41.100.300,66

54.520.238,64

48.289.496,31

56.246.066,33

-21.316.628,28

-30.046.979,69

-14.943.207,44

-24.542.361,73

0,00

16.722.345,20

0,00

16.681.095,20

0,00

-95.303,49

0,00

-95.303,49

0,00

0,00

0,00

0,00

19.783.672,38

41.100.300,66

33.346.288,87

48.289.496,31

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ

Ο ΟΚΗΙΟ

1.Ρεξήζεθαλ νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο (ΓΞΣΞ) θαη εθάξκνζε ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο θαη θαηά ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.
2.Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο από 1/9/2008.Ζ εηαηξεία έρεη θαηαζέζεη ζην Σ.Α ελεκεξσηηθό δειηίν κε ζθνπό ηελ άξζε ηεο ππαγσγήο ησλ κεηνρώλ ηεο από ην θαζεζηόο
Έμμεζη μέθοδορ
αλαζηνιήο δηαπξαγκάηεπζεο
(ζεκείσζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Λν 1)
3.Νη εηαηξείεο πνπ ελνπνηνύληαη ζηηο παξαπάλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο
Ιειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
ΠΟΟΣΟ/ΓΗΘΑΗΩΚΑ
ΤΚ/ΥΖ
ΔΞΩΛΚΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
ΔΓΟΑ
ΚΔΘ. ΔΛΠΩΚΑΡΩΠΖΠ
Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο
ΛΑΡΗΙΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΙΔΠΒΝ ΑΔ
ΔΙΙΑΓΑ-ΚΡΗΙΖΛΖ
ΚΖΡΟΗΘΖ
ΝΙΗΘΖ
δξαζηεξηόηεηεο)
ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΓΟΑΚΚΩΛ ΛΔΙ
ΔΙΙΑΓΑ-ΚΡΗΙΖΛΖ
100,00% ΑΚΔΠΖ-ΔΚΚΔΠΖ
ΝΙΗΘΖ
ΠΗ ΙΗΛΘ ΦΔΟΟΗΠ Λ.Δ
ΔΙΙΑΓΑ-ΞΔΗΟΑΗΑΠ
100,00% ΑΚΔΠΖ
ΝΙΗΘΖ
SILVER FIN SHIPPING LTD
ΚΑΙΡΑ
100,00% ΑΚΔΠΖ
ΝΙΗΘΖ
Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
NEL EGYPT S.A.E
ΑΗΓΞΡΝΠ
34,00% ΑΜΕΗ-ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ
ΝΙΗΘΖ
Απνζβέζεηο
WAVES SHPPING SA

ΞΑΛΑΚΑΠ

100,00% ΑΚΔΠΖ

Ινηπέο κε ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο

ΝΙΗΘΖ

Θαηά ηελ αληίζηνηρε πξνεγνύκελε ρξήζε 01/01/2008-31/12/2008 ζηελ ελνπνίεζε ζπκκεηείραλ ε ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΓΟΑΚΚΩΛ ΛΔΙ θαη νη εηαηξείεο ΠΗ ΙΗΛΘ ΦΔΟΟΗΠ ΛΔ, SILVER FIN SHIPPING LTD,NEL EGYPT
S.A.E. θαη WAVES SHIPPING SA. Γελ ππάξρνπλ εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο πνπ δελ ελζσκαηώζεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε,ελώ είραλ ελζσκαησζεί ζηελ ακέζσο
Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ
πξνεγνύκελε ρξήζε.Γελ ππάξρνπλ εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.Γελ ππάξρεη πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο κεζόδνπ ελζσκάησζεο θάπνηαο
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο από ρξήζε ζε ρξήζε.

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

01.01-31.12.2009

01.01-31.12.2008

01.01-31.12.2009

01.01-31.12.2008

-20.320.549,49

-29.091.760,64

-14.871.874,83

-24.532.687,04

6.476.613,34

3.505.968,57

5.170.395,26

2.741.468,60

1.355.477,03

6.407.114,91

1.203.733,48

1.203.733,72

-2.906.668,55

3.485.202,63

-2.935.414,21

3.446.722,77

4. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο (Πεκείσζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Λ 35.3)

Ξξνβιέςεηο

837.933,39

2.300.482,35

855.433,39

4.811.914,76

Νη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Oκίινπ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο θαζόζνλ: Ζ κεηξηθή εηαηξεία έρεη ειεγxζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2008. Ζ ΠΗ ΙΗΛΘ ΦΔΟΟΗΠ ΛΔ έρεη ειεγxζεί θνξνινγηθά κέρξη
θαη ηελ ρξήζε 2007. H ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΓΟΑΚΚΩΛ ΛΔΙ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2008.

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-14.151,61

-71.834,56

-49.117,31

-79.459,06

Νη εηαηξείεο SILVER FIN SHIPPING LTD (ίδξπζε 09/07/2008) , NEL EGYPT S.A.E (ίδξπζε 04/08/2008) θαη WAVES SHIPPING S.A (απόθηεζε 28/11/2008) έρνπλ νξηζηηθνπνηήζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπο
ππνρξεώζεηο κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2009.

Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

-452.127,18

-2.040.076,48

0,00

60.805,50

Γηεπθξηλίδεηαη όηη έρνπλ δηελεξγεζεί πξνβιέςεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ελδερόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ζπλεπεία θνξνινγηθνύ ειέγρνπ, πνζνύ € 50.000,00 δηόηη
ηόζν ε κεηξηθή όζν θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απαιιάζζνληαη ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα θέξδε από λαπηηιηαθέο δξαζηεξηόηεηεοθαη επνκέλσο ηα απνηειέζκαηα θνξνινγηθώλ ειέγρσλ γηα ηηο θνξνινγηθά
αλέιεγθηεο ρξήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

9.174.304,75

6.822.935,84

6.454.528,96

4.778.232,56

Ξιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

5.Ρν Λαπηηθό Απνκαρηθό Ρακείν ζύκθσλα κε ην ππ αξηζκό 12/28.9.2005 Φύιιν Δθθαζάξηζεο, θαηαιόγηζε ζηε εηαηξεία σο νθεηιέο γηα δηθαηώκαηα ππέξ ‘Θεθαιαίνπ Αζθάιηζεο Δπηβαηώλ θαη Νρεκάησλ’ (ΘΑΔΝ)
πνζό € 11.760 ρηι (θπξία νθεηιή € 7.030 ρηι πιένλ πξνζαπμήζεηο € 4.730 ρηι), έλαληη αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο γηα θύξηα νθεηιή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο εηαηξείαο θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην
ινγαξηαζκό ‘πνρξεώζεηο γηα θόξνπο – ηέιε θαη αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο’ πνζνύ € 3.079 ρηι (βι.ζεκ.νηθνλ.θαη.22). Γεδνκέλεο ηεο ακθηζβήηεζεο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο ηόζν ηνπ ύςνπο ηνπ
Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
θαηαινγηζζέληνο πνζνύ όζν θαη ηεο νξζόηεηαο ηεο βάζεσο ππνινγηζκνύ ηνπ, ε εηαηξεία πξνέβε ζε έλδηθα κέζα πξνζβάιινληαο ην ελ ιόγσ Φύιιν εθθαζάξηζεο, παξάιιεια δε δήηεζε θαη ηε δηθαζηηθή
πξνζηαζία πεξί αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ Φύιινπ ηελ νπνία θαη ηελ παξείρε κε ηελ από 1746/2005 απόθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθό Ξξσηνδηθείν Ξεηξαηώο, δηαηάζζνληαο ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο κέρξη
έθδνζεο ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο επί ηεο πξνζθπγήο. Ζ πξνζθπγή θαηά ηνπ παξαπάλσ θύιινπ εθθαζάξηζεο πνπ είρε πξνζδηνξηζηεί γηα ηελ 11 Ηνπλίνπ 2008 ελώπηνλ ηνπ ηξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Ξξσηνδηθείνπ
Ξεηξαηά εθδηθάζηεθε θαη εθδόζεθε απόθαζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε πξνζθπγή.
Ζ εηαηξεία άζθεζε έθεζε θαηά ηεο απόθαζεο θαη αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο απόθαζεο ε νπνία θαη έγηλε δεθηή. Αλακέλεηαη όηη θαη ε έθεζε ζα έρεη ζεηηθή έθβαζε γηα ηελ εηαηξεία.
Πην πιαίζην πνπ δηακόξθσζε ε παξαπάλσ ακθηζβήηεζε θαη σο απόξξνηα απηήο, γηα ιόγνπο ζπληεξεηηθόηεηαο, ζρεκαηίζηεθαλ σο ηελ 31.12.2009 πξνβιέςεηο γηα ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο ππέξ ΘΑΔΝ
ζπλνιηθνύ πνζνύ € 6.066 ρηι πεξίπνπ (βιέπε ζεκ.νηθνλ.θαη.21). Νη πξνβιέςεηο απηέο ζα εθθαζαξηζηνύλ κε ηε ιήμε ηεο εθθξεκνδηθίαο. ΄Δθηόο ηνύησλ ζρεκαηίζηεθαλ ζσξεπηηθά θαη πξνβιέςεηο ζηόλ όκηιν
πνζνύ € 2.229 ρηι (εηαηξεία πνζνύ € 2.229 ρηι αληίζηνηρα) γηα ελδερόκελεο δηαθνξέο θόξσλ θαη ηειώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη πξνβιέςεηο ζηόλ όκηιν πνζνύ € 401 ρηι (εηαηξεία πνζνύ € 256 ρηι
αληίζηνηρα) γηα ελδερόκελεο εξγαηηθέο δηαθνξέο λαπηνινγίσλ . (Πεκ.νηθνλ. θαη.Λν 21).Γελ ππάξρνπλ άιιεο επίδηθεο ε κε απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γηα ηηο νπνίεο λα ππάξρεη
πηζαλόηεηα ζεκαληηθήο επηβάξπλζεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

-53.880,61

372.838,68

-6.686,60

389.493,83

-4.445.896,50

2.853.950,79

-3.971.492,33

-3.495.179,48

405.742,79

-8.199.516,32

-1.795.483,47

-163.600,04

-1.599.649,90

-5.959.135,56

-1.546.032,30

-4.236.598,82

-11.542.852,54

-19.613.829,79

-11.492.009,96

6. Ν αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ μεξάο θαη ζάιαζζαο ηελ 31/12/2009 ήηαλ 245 άηνκα γηα ηελ κεηξηθή εηαηξεία θαη 327 άηνκα γηα ηνλ όκηιν,ελώ ηελ 31/12/2008 ήηαλ 221 άηνκα γηα ηελ
κεηξηθή εηαηξεία θαη 239 άηνκα γηα ηνλ όκηιν

(Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ
(πιελ δαλεηαθώλ)
Κείνλ:

7. Ζ κεηξηθή εηαηξεία θαηείρε ηελ 31/12/2009 70.492 ίδηεο θνηλέο κεηνρέο κε αμία θηήζεσο € 56.143,92

8.Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 18.6.2009 απνθάζηζε ηελ κείσζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ από ελλέα ζε επηά κέιε θαη πξνέβεη ζηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. Θαηά ηελ ζπλεδξίαζή
ηνπ ηελ 11.01.2010 ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην αλαζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα κε ηελ ζεκεξηλή ηνπ ζύλζεζε. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πύκβνπιίνπ ιήγεη ηελ 30.6.2014.

9.Γηα ιόγνπο ζπγθξηζηκόηεηαο έγηλαλ αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31/12/2008. (Πεκ.νηθνλ. θαηαζ.Λν 2.1)
10.Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΙΞ 24 (ζεκείσζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Λo 34)
(πνζά ζε EURO)

O ΟΜΙΛΟ

H ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΔΠΝΓΑ

0,00

0,00

ΔΜΝΓΑ

0,00

284.000,00

0,00
0,00
1.035.356,09
0,00
0,00

10.864.059,14
807.083,55
1.035.356,09
0,00
0,00

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ
ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΘΑΗ ΑΚΝΗΒΔΠ ΓΗΔΘΛΡΗΘΩΛ ΠΡΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΚΔΙΩΛ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΌ ΓΗΔΘΛΡΗΘΑ ΠΡΔΙΔΣΖ ΘΑΗ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΡΑ ΓΗΔΘΛΡΗΘΑ ΠΡΔΙΔΣΖ ΘΑΗ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
θαηαβεβιεκέλα
ύνολο ειζποών / (εκποών) από
λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)
Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ,
θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ πάγησλ
ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη
άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Ρόθνη εηζπξαρζέληεο
Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

-15.075.152,70

0,00

-205,59

0,00

-2.222.620,59

-72.832,49

-288.218,39

-44.612,50

-282.841,04

916.547,92

77.500,00

16.547,92

77.500,00

Δηζξνέο από πώιεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ

54.994,21
0,00
0,00

4.392,49
110,00
5.600.000,00

54.776,63
0,00
0,00

3.510,51
110,00
0,00

ύνολο ειζποών / (εκποών) από
επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β)

898.709,64

5.393.578,51

26.712,05

-2.424.341,12

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

0,00

16.722.345,20

0,00

16.681.095,20

Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα
δάλεηα

0,00

-95.303,49

0,00

-95.303,49

24.511.056,33

34.611.079,68

24.511.056,33

18.801.907,51

-7.308.172,58

-39.824.083,35

-6.874.928,69

-19.059.628,64

17.202.883,75

11.414.038,04

17.636.127,64

16.328.070,58

6.558.740,85

-2.806.213,24

6.170.829,73

-1.171.423,24

1.806.479,32

4.612.692,56

855.126,80

2.026.550,04

8.365.220,17

1.806.479,32

7.025.956,53

855.126,80

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

11.Ρν θνλδύιη πνπ έρεη επεξεάζεη ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ νκίινπ πνζνύ € -852.511,79 (ε εηαηξεία πνζό € 72.234,39 αληίζηνηρα) αθνξά απνηέιεζκα αλαπξνζαξκνγήο ηεο εύινγεο αμίαο ησλ πινίσλ

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

ύνολο ειζποών / (εκποών) από

12.Ίδξπζε από ηελ κεηξηθή ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ‘RAINBOW MARITIME LTD’. Ζ εηαηξεία ηδξύζεθε ηελ 12.1.2010 από ηελ κεηξηθή εηαηξεία ‘ΛΑΡΗΙΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΙΔΠΒΝ ΑΔ’ κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο
σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)
100%. Ζ Rainbow Maritime LTD είλαη λαπηηιηαθή εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο Κάιηαο θαη εδξεύεη ζηε Κάιηα. Ζ Rainbow Maritime Ltd, ζα ελνπνηεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο ρξήζεο 2010 κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο .
Θαθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά

διαθέζιμα και ιζοδύναμα σπήζηρ (α) +
(β) + (γ)
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα
έναπξηρ σπήζηρ
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ
σπήζηρ
Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο
Κηιηηάδεο-Κηραήι Βάγγεξ
Α.Ρ. ΑΕ 615419

Κπηηιήλε 24 Καξηίνπ 2010
Ν Αληηπξόεδξνο Γ.Π
Ιύζζαλδξνο-Γεώξγηνο Ρδηιόγινπ-Ρδηιίδεο
Α.Ρ. Φ010439

Ν Ξξνηζηάκελνο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Ησάλλεο Αζαλαζίνπ
ΑΟ.ΑΓΔΗΑΠ 0038725 Α ΡΑΜΖΠ
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