
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις  
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  

της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 
(1 Ιανουαρίου 2010 – 31 ∆εκεµβρίου 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

2 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
 
 
 

 
I. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.............................................................................................................................. 4 

II. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ................................................. 6 

III. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 1/1-31/12 ............................................................................................. 8 

IV. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου .......................................................................... 9 

V. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων........................................................................................... 10 

VI. Κατάσταση Ταµειακών Ροών ................................................................................................................ 11 

VII. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2010................ 12 

1. Γενικές πληροφορίες............................................................................................................................... 12 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την εταιρία κατά την κατάρτιση των 
οικονοµικών καταστάσεων..................................................................................................................... 12 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων .......................................................................... 12 

2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων................................................ 13 

2.3 Λειτουργικοί τοµείς ............................................................................................................................. 20 

2.4 Ενσώµατα πάγια ................................................................................................................................ 20 

2.5 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων........................................................................................ 20 

2.6 Αποθέµατα ......................................................................................................................................... 21 

2.7 Απαιτήσεις από πελάτες .................................................................................................................... 21 

2.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα...................................................................................................... 21 

2.9 Μετοχικό κεφάλαιο ............................................................................................................................. 21 

2.10 ∆ανεισµός........................................................................................................................................... 22 

2.11 Φόρος εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος .............................................................. 22 

2.12 Παροχές στο προσωπικό ................................................................................................................... 23 

2.13 Αναγνώριση εσόδων .......................................................................................................................... 23 

2.14 Μισθώσεις .......................................................................................................................................... 24 

2.15 ∆ιανοµή µερισµάτων .......................................................................................................................... 24 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ........................................................................................... 24 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως ........................................................... 24 

5. Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασµών της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης ................... 25 

5.1 Ενσώµατα πάγια ................................................................................................................................ 25 

5.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία ................................................................................................................ 26 

5.3 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος .................................................................................................. 26 

5.4 Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού ............................................................................... 27 

5.5 Αποθέµατα ......................................................................................................................................... 27 

5.6 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις .......................................................................................... 27 

5.7 Λοιπές απαιτήσεις .............................................................................................................................. 27 

5.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα...................................................................................................... 28 

5.9 Μετοχικό κεφάλαιο ............................................................................................................................. 28 

5.10 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους .................................................................................. 28 

5.11 Προµηθευτές ...................................................................................................................................... 28 

5.12 Λοιπές υποχρεώσεις .......................................................................................................................... 29 

5.13 Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος ..................................................................................................... 29 

6. Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασµών της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων................... 29 

6.1 Κύκλος εργασιών................................................................................................................................ 29 

6.2 Κόστος πωλήσεων ............................................................................................................................. 29 

6.3 Λοιπά έσοδα....................................................................................................................................... 30 

6.4 Έξοδα ∆ιοικήσεως.............................................................................................................................. 30 

6.5 Άλλα έξοδα ......................................................................................................................................... 30 

6.6 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (Καθαρό) ................................................................................................ 30 

6.7 Φόρος Εισοδήµατος ........................................................................................................................... 30 

6.8 Κέρδη/Ζηµιές ανά µετοχή ................................................................................................................... 31 

7. Λοιπά πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες......................................................................................... 31 

7.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις......................................................................................................... 31 

7.2 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού............................................................................................ 31 



ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

3 

 

7.3 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές .................................................................................................... 32 

7.4 Κεφαλαιουχικές ∆απάνες ................................................................................................................... 32 

7.5 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρεία µέρη ............................................................................ 32 

7.6 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις................................................................................................................. 32 

7.7 Μεταγενέστερα γεγονότα ................................................................................................................... 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

4 

 

II..  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  
 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της  
«ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

 
 

Προς την 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων  

 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2010 - 31/12/2010 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε προς έγκριση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της ΕΛΙΝ Ν.Ε. της οικονοµικής 

χρήσης που έληξε την 31.12.2010, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

 
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας 

 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε € 9.291.232,46 έναντι € 6.547.288,00 το 2009 και αφορά τους 

ναύλους που εισπράττει για τα δεξαµενόπλοια που διαχειρίζεται. 

Από την ίδρυσή της εκµεταλλεύεται τα ∆/Ξ ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ και ∆/Ξ ΖΕΦΥΡΟΣ και αργότερα το ∆/Ξ ΜΑΙΣΤΡΟΣ, 

τα οποία είχαν µοναδικό πελάτη τη µητρική ΕΛΙΝΟΙΛ εξυπηρετώντας το νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων της. 

Εντός του 2010, η εταιρία χρονοναύλωσε δύο ακόµη δεξαµενόπλοια, το ∆/Ξ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ και το ∆/Ξ ΑΠΟΛΛΟ, 

προκειµένου να εξυπηρετεί και τις ανάγκες εσωτερικής διακίνησης της ΕΛΙΝΟΙΛ που έως τότε 

πραγµατοποιούνταν από τρίτους, ενώ κρίθηκε σκόπιµο να ναυλώνονται και σε τρίτους προκειµένου να 

αξιοποιήσουν την πλεονάζουσα µεταφορική τους ικανότητα. 

 
2. Ακίνητα της εταιρίας 

 
Η εταιρία δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία. 
 

3. Κατεχόµενα από την εταιρία χρεόγραφα 
 
∆εν υπάρχουν. 

 
4. Ανάλυση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

 
Το µικτό αποτέλεσµα της εταιρίας ανήλθε σε ζηµιά € 731.647,35 έναντι κερδών τη χρήση 2009 € 964.113,37 

Το λειτουργικό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζηµιά € 1.109.248,17 έναντι 

κερδών τη χρήση 2009 € 714.810,42. 

Το αρνητικό αυτό αποτέλεσµα οφείλεται σε µια σειρά από παράγοντες. Πρώτον, η µείωση της ζήτησης για 

πετρελαιοειδή είχε ως αποτέλεσµα την µερική µόνο αξιοποίηση της δυναµικότητας των δυο νέων ∆/Ξ καθώς 

µειώθηκαν οι ανάγκες τόσο της ΕΛΙΝΟΙΛ όσο και των λοιπών πελατών της εταιρίας. Συνέπεια αυτού, και οι 

ναύλοι διαµορφώθηκαν σε χαµηλότερα των προσδοκιών επίπεδα. Παράλληλα, τα ∆/Ξ ΜΑΙΣΤΡΟΣ και ∆/Ξ 

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ χρειάστηκε να περάσουν από προγραµµατισµένο δεξαµενισµό (special dry docking) εντός της 



ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

5 

 

χρήσης, και αυτό επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της εταιρίας µε € 410 χιλ. Ένας τρίτος λόγος για τα αρνητικά 

αποτελέσµατα του 2010 ήταν ασφαλώς και τα αυξηµένα έξοδα για καύσιµα λόγω της ανόδου των τιµών. 

 

Τα καθαρά προ φόρων αποτελέσµατα της εταιρίας ανήλθαν σε ζηµιές € 1.138.756,82 έναντι κερδών τη χρήση 

2009 € 700.608,84. 

 

5. ∆άνεια και ∆ιαθέσιµα 
 

Την 31.12.2010 η εταιρία δεν είχε καθόλου δάνεια.  

Τα διαθέσιµα της εταιρίας ανήλθαν την 31.12.2010 σε  € 19.395,01 έναντι € 24.958,54 την 31.12.2009. 

 

6. Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της εταιρίας ανήλθαν σε € 10.530,42. 

 

7. Λοιπά Σηµαντικά Γεγονότα 
 

H ΕΛΙΝ Ν.Ε. έχει έρθει σε συµφωνία να αποδεσµεύσει, εντός του Μαρτίου 2011, το ∆/Ξ ΑΠΟΛΛΟ καθώς η 

διαφαινόµενη περαιτέρω µείωση της ζήτησης για πετρελαιοειδή στην εσωτερική αγορά θα µειώσει ακόµη 

περισσότερο τις ανάγκες για θαλάσσιες µεταφορές καυσίµων. 

∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα που να έχουν συµβεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από την λήξη της 

χρήσης µέχρι τον χρόνο υποβολής της παρούσης έκθεσής µας, που να επηρεάζουν την υπό παρουσίαση 

εταιρική χρήση. 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές ζηµίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής µας ή άλλες που αναµένονται να 

προκύψουν στο µέλλον από ενδεχόµενα γεγονότα. 

 

8. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
 

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. 

 

 
 

Κηφισιά, 14 Μαρτίου 2011 
 
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

Ι. Αληγιζάκης  
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IIII..  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΚΚΩΩΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  

 
Προς τους Μετόχους της «ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που 

αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού 

εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 

καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 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 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 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 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 οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 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 

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 οικονοµικών καταστάσεων. 

 

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

της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 και τη 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Θέµα Έµφασης 
 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο 

των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό. Το θέµα αυτό αποτελεί σηµαντική ένδειξη για 

ενδεχόµενη αδυναµία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας, όπως προκύπτει 

από τη σηµείωση 7.7 των οικονοµικών καταστάσεων, προβαίνει στη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη 

βελτίωση των αποτελεσµάτων της και την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς της. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 
 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011 
 
 
 
 

       Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

 
 
 
 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές  α.ε.ο.ε 
Μέλος της Crowe Horwath International                                      Ιωάννης Θ. Φιλίππου 
Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125                                                                               Αρ.Μ. ΣΟΕΛ   17201 
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IIIIII..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣυυννοολλιικκώώνν  ΕΕσσόόδδωωνν  11//11--3311//1122  

 
 

 Σηµ  
1/1- 

31/12/2010 
1/1- 

31/12/2009 
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 6.1  9.291.232,46 6.547.288,00 
Κόστος πωλήσεων 6.2  -10.022.879,81 -5.583.174,63 

Μικτά Κέρδη   -731.647,35 964.113,37 
Άλλα έσοδα 6.3  5.285,14 15.264,71 
Έξοδα ∆ιοικήσεως 6.4  -398.223,52 -271.832,20 
Άλλα έξοδα 6.5  -3.640,67 -173,01 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων   -1.109.248,17 714.810,42 
Αποσβέσεις   -18.978,23 -7.437,55 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,επενδυτικών 
αποτελεσµάτων   -1.128.226,40 707.372,87 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 6.6  -10.530,42 -6.764,03 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων   -1.138.756,82 700.608,84 

Φόρος Εισοδήµατος 6.7  115.778,90 -175.808,99 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες   -1.022.977,92 524.799,85 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες 
δραστηριότητες   0,00 0,00 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες (Α)   -1.022.977,92 524.799,85 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β)   0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)   -1.022.977,92 524.799,85 

Κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους 6.8  -10,2298 5,2480 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 12 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων  
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IIVV..    ΚΚααττάάσστταασσηη  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΘΘέέσσηηςς  ττηηςς  3311ηηςς  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  
 

 Σηµ 
1/1/2010-

31/12/2010  
1/1/2009-

31/12/2009 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώµατα πάγια 5.1 35.192,53  30.044,05 

Άϋλα Περιουσιακά στοιχεία 5.2 39.237,91  0,00 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 5.3 228.121,90  1.544,06 

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 5.4 882,80  880,29 

  303.435,14  32.468,40 
     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέµατα 5.5 178.809,02  98.231,79 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 5.6 256.753,99  580.587,55 

Λοιπές απαιτήσεις 5.7 117.671,48  37.520,35 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.8 19.395,01  24.958,54 

  572.629,50  741.298,23 

Σύνολο Ενεργητικού  876.064,64  773.766,63 
     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.9 100.000,00  100.000,00 

Αποτελέσµατα εις νέον  -828.871,81  194.106,11 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  -728.871,81  294.106,11 
     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 5.10 13.909,47  11.087,92 

  13.909,47  11.087,92 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προµηθευτές 5.11 512.149,00  204.742,51 

Λοιπές υποχρεώσεις 5.12 992.165,77  194.136,04 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος 5.13 86.712,21  69.694,05 

  1.591.026,98  468.572,60 

Σύνολο υποχρεώσεων  1.604.936,45  479.660,52 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  876.064,64  773.766,63 

  
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 12 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων   
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VV..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΜΜεεττααββοολλώώνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  
 
 

 
          

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
01/01/2009 100.000,00 0,00 -330.693,74 -230.693,74 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00 524.799,85 524.799,85 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 
31/12/2009 100.000,00 0,00 194.106,11 294.106,11 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
01/01/2010 100.000,00 0,00 194.106,11 294.106,11 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00 -1.022.977,92 -1.022.977,92 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 
31/12/2010 100.000,00 0,00 -828.871,81 -728.871,81 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 12 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων   
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VVII..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΤΤααµµεειιαακκώώνν  ΡΡοοώώνν  

 
 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
1/1-

31/12/2010 
1/1-

31/12/2009 
Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων -1.138.756,82 700.608,84 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις  18.978,23 7.437,55 
Προβλέψεις 2.821,55 2.862,30 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10.530,42 6.764,03 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -80.577,23 -39.981,98 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 243.679,92 -580.412,31 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.105.436,22 -95.346,55 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -10.530,42 -6.764,03 
Καταβεβληµένοι φόροι -93.780,78 0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 57.801,09 -4.832,15 

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -63.364,62 -2.870,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -63.364,62 -2.870,00 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) -5.563,53 -7.702,15 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 24.958,54 32.660,69 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 19.395,01 24.958,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 12 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων   
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VVIIII..  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  3311ΗΗΣΣ  ∆∆ΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ    22001100  
 

 

1. Γενικές πληροφορίες  

 
Η ναυτική εταιρεία «ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συστήθηκε την 06.09.2005 βάσει του Ν.959/1979 και 

δραστηριοποιείται στη διαχείριση εµπορικών πλοίων.  

Από την ίδρυσή της εκµεταλλεύεται τα ∆/Ξ ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ και ∆/Ξ ΖΕΦΥΡΟΣ και αργότερα το ∆/Ξ ΜΑΙΣΤΡΟΣ, 

τα οποία είχαν µοναδικό πελάτη τη µητρική ΕΛΙΝΟΙΛ εξυπηρετώντας το νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων της. 

Εντός του 2010, η εταιρία χρονοναύλωσε δύο ακόµη δεξαµενόπλοια, το ∆/Ξ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ και το ∆/Ξ ΑΠΟΛΛΟ, 

προκειµένου να εξυπηρετεί και τις ανάγκες εσωτερικής διακίνησης της ΕΛΙΝΟΙΛ που έως τότε 

πραγµατοποιούνταν από τρίτους, ενώ κρίθηκε σκόπιµο να ναυλώνονται και σε τρίτους προκειµένου να 

αξιοποιήσουν την πλεονάζουσα µεταφορική τους ικανότητα. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Η έδρα της  βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της µητρικής ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, στο ∆ήµο Κηφισιάς επί της οδού  

Πηγών 33, Τ.Κ. 145 64. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 14η  Μαρτίου 2011. 

 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την εταιρία κατά την κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2010, έχουν 

καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά έχουν 

εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως 

αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB, και έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, έχει γίνει µε τις ίδιες λογιστικές 

αρχές που εφαρµόστηκαν στη χρήση 2009, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, η εφαρµογή των 

οποίων είναι υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1η Ιανουαρίου 2010, αναφορά των οποίων γίνεται 

παρακάτω. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

(going concern) στα πλαίσια του ιστορικού κόστους. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της ∆ιοίκησης για την 

εφαρµογή των λογιστικών αρχών. 
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2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
 
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές 

χρήσεις που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2010. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την 

επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

� Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις   

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες κατά την 1η 

Ιανουαρίου 2010: 

 

-∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. Το 

τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική 

να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον το τροποποιηµένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που 

λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και το λογιστικό χειρισµό σε περίπτωση απώλειας ελέγχου 

θυγατρικής. Οι αλλαγές αυτές θα εφαρµοστούν και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές 

µε µετόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών.  

Η έγκριση των τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 27 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα διεθνή πρότυπα 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, ∆ΠΧΑ 4, ∆ΠΧΑ 5, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 14, ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 

31, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 7 της Μόνιµης Επιτροπής ∆ιερµηνειών (ΜΕ∆) προκειµένου 

να εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Η εταιρεία εφαρµόζει όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις αποκτήσεις και συναλλαγές µε 

µετόχους µειοψηφίας που πραγµατοποιούνται  από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

 

- ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων».  

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. Το 

αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι 

οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία 

πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές 

περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση 

µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα (αντί για 

προσαρµογή της υπεραξίας). 

Η εταιρία εφαρµόζει όλες τις αλλαγές του ανωτέρου προτύπου για τις αποκτήσεις που πραγµατοποιούνται 

από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

-∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρόσθετες εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ».  

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά την 

31η ∆εκεµβρίου 2009. Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή, οι επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧA δύνανται: α) Να µην επανεξετάσουν το αν µία συµφωνία 

εµπεριέχει µίσθωση (βάσει της ∆ιερµηνείας 4) στην περίπτωση που την αξιολόγηση αυτή την έχουν ήδη 
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πραγµατοποιήσει σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, β) Να αποτιµήσουν, κατά τη µετατροπή 

στα ∆ΠΧA, το τεκµαρτό κόστος των προϊόντων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη λογιστική αξία που 

είχαν προσδιορίσει µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα (αφορά στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου). Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 

υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. 

 

-∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά την 

31η ∆εκεµβρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών µεταξύ εταιριών του ιδίου οµίλου και πως αυτές αντιµετωπίζονται στις 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 

 

-∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση Αντικείµενα 

κατάλληλα προς αντιστάθµιση» 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά την 

30η Ιουνίου 2009. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία επιτρέπεται να χαρακτηρίσει µέρος των 

µεταβολών στην εύλογη αξία ή της διακύµανσης των χρηµατοροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου ως 

αντισταθµισµένο αντικείµενο. Επίσης, η διερµηνεία αυτή καλύπτει τον χαρακτηρισµό του πληθωρισµού ως 

κίνδυνο προς αντιστάθµιση ή µέρος ενός τέτοιου κινδύνου σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η εφαρµογή της 

τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 

 

-∆ιερµηνεία 12 «∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας» 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά την 

30η Μαρτίου 2009. Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες (διακανονισµούς) 

παραχώρησης δηµόσιων υπηρεσιών. Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1, η IFRIC 

4 και η διερµηνεία 29 της µόνιµης επιτροπής διερµηνειών (ΜΕ∆-SIC) τροποποιούνται σύµφωνα µε το 

προσάρτηµα Β της IFRIC 12 όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού. Η διερµηνεία αυτή 

δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία στην εταιρία. 

 

-∆ιερµηνεία 15 «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας» 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά την  

31η ∆εκεµβρίου 2009. Η διερµηνεία διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά µε το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται 

στους λογαριασµούς τα έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν µια σύµβαση κατασκευής 

εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 Συµβάσεις Κατασκευής ή του ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα. Η διερµηνεία 

αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
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-∆ιερµηνεία 16  «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό» 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά την 

30η Ιουνίου 2009. Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο 

ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους 

όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον 

τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται  από τα ίδια 

κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. 

Επειδή η εταιρεία δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο 

εξωτερικό, η διερµηνεία δεν θα έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

 
-∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους»  

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά την 

31η Οκτωβρίου 2009. Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη 

αµφίδροµων (non-reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους 

που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι: α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) 

διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε 

µετρητών.  

Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 5 και το διεθνές λογιστικό πρότυπο (ΙΑS) 10  

τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού. Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

-∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» 

 Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά 

την 31η Οκτωβρίου  2009. Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η 

οικονοµική οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη 

συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Το 

διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1 τροποποιείται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του 

παρόντος κανονισµού. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.  

 

-Τον Απρίλιο του 2009 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια δεύτερη σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό την 

εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ηµεροµηνίες εφαρµογής είναι διαφορετικές για 

κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 30η 

∆εκεµβρίου 2009. Εφ’ όσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική 

επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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-∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

∆ιευκρινίζεται ότι η εισφορά µιας επιχείρησης κατά το σχηµατισµό µιας κοινοπραξίας καθώς και συνενώσεις 

οντοτήτων υπό κοινό έλεγχο δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2, παρόλο που εξαιρούνται 

από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (τροποποιηµένο). Σε περίπτωση που µια εταιρεία έχει υιοθετήσει 

νωρίτερα το ∆ΠΧΑ 3 (τροποποιηµένο), η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 2 πρέπει να υιοθετηθεί επίσης νωρίτερα. 

 

-∆ΠΧΑ 5 «Μη-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες» 

∆ιευκρινίζεται ότι οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται αναφορικά µε τα µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία και τις οµάδες περιουσιακών στοιχείων που έχουν ταξινοµηθεί ως κατεχόµενα προς πώληση ή 

διακοπείσες δραστηριότητες είναι µόνο εκείνες που ορίζονται από το ∆ΠΧΑ 5. Οι απαιτήσεις για 

γνωστοποιήσεις που ορίζονται από άλλα πρότυπα, εφαρµόζονται µόνο εάν υπάρχει ειδική απαίτηση για 

ανάλογα µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

-∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τοµείς». 

∆ιευκρινίζεται ότι τα κατά λειτουργικό τοµέα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι υποχρεωτικό να 

δηµοσιεύονται µόνο στην περίπτωση που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία και υποχρεώσεις 

συµπεριλαµβάνονται σε επιµετρήσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται από τον Επικεφαλής Λήψης 

Επιχειρηµατικών Αποφάσεων. 

 

-∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Οι όροι µιας υποχρέωσης η οποία µπορεί να καταλήξει, οποιαδήποτε στιγµή, σε διευθέτηση µέσω της 

έκδοσης στοιχείων της καθαρής θέσης κατά την προαίρεση του αντισυµβαλλοµένου, δεν επηρεάζουν την 

ταξινόµησή του. 

 

-∆ΛΠ 7 «Κατάσταση Ταµειακών Ροών» 

Ρητά αναφέρεται ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου µπορούν 

να ταξινοµηθούν ως ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση αυτή θα επηρεάσει την 

παρουσίαση, στην κατάσταση ταµειακών ροών, του ενδεχόµενου τιµήµατος σε µια συνένωση επιχειρήσεων η 

οποία ολοκληρώθηκε εντός του 2009 µε ταµειακή διευθέτηση. 

 

-∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση καταργεί τις ειδικές οδηγίες εφαρµογής αναφορικά µε την ταξινόµηση της γης ως µίσθωση 

έτσι ώστε να παραµείνουν µόνο οι γενικές οδηγίες εφαρµογής. 
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-∆ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η µεγαλύτερη µονάδα που επιτρέπεται να κατανεµηθεί η υπεραξία, η 

οποία αποκτήθηκε σε µια συνένωση επιχειρήσεων, είναι ο λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 8 

πριν εφαρµοστούν οι κανόνες συγκέντρωσης για σκοπούς δηµοσίευσης. 

 

-∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία».  

∆ιευκρινίζεται ότι οι µέθοδοι αποτίµησης που παρουσιάζονται προκειµένου για τον καθορισµό της εύλογης 

αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου το οποίο αποκτάται σε µια συνένωση επιχειρήσεων και το οποίο 

δεν διαπραγµατεύεται σε ενεργό αγορά είναι µόνο παραδείγµατα και δεν είναι περιοριστικές αναφορικά µε τη 

µέθοδο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Σε περίπτωση που µια εταιρεία έχει υιοθετήσει νωρίτερα το ∆ΠΧΑ 3 

(τροποποιηµένο), η τροποποίηση του ∆ΛΠ 38 πρέπει να υιοθετηθεί επίσης νωρίτερα. 

 

-∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»:  

Αναγνώριση και επιµέτρηση. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι: 

- Το δικαίωµα προπληρωµής θεωρείται στενά συνδεδεµένο µε το κύριο συµβόλαιο όταν η τιµή εξάσκησης 

ενός δικαιώµατος προπληρωµής αποζηµιώνει τον δανειζόµενο µέχρι κατά προσέγγιση την παρούσα αξία 

του χαµένου τόκου για το υπόλοιπο διάστηµα του κύριου συµβολαίου. 

- Η εξαίρεση σχετικά µε συµβόλαια µεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή σε µια συνένωση επιχειρήσεων 

για την αγορά ή πώληση του αποκτώµενου σε µελλοντική ηµεροµηνία, εφαρµόζεται µόνο σε δεσµευτικά 

συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, και όχι σε συµβόλαια παραγώγων όπου περεταίρω ενέργειες από 

οποιαδήποτε πλευρά πρέπει να ληφθούν (Εφαρµόζεται για όλα τα συµβόλαια που δεν έχουν λήξει για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010). 

- Κέρδη και ζηµίες σε αντισταθµίσεις ταµειακών ροών µιας µελλοντικής συναλλαγής η οποία τελικώς 

καταλήγει στην αναγνώριση ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου ή σε αντιστάθµιση ταµειακών ροών ήδη 

αναγνωρισµένων χρηµατοοικονοµικών µέσων πρέπει να επαναταξινοµούνται στην περίοδο όπου οι 

αντισταθµισµένες µελλοντικές ταµειακές ροές επηρεάζουν το κέρδος ή τη ζηµία (Εφαρµόζεται για όλα τα 

συµβόλαια που δεν έχουν λήξει για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010). 

 

-∆ιερµηνεία 9 «Επανεκτίµηση των ενσώµατων παραγώγων» 

Το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το πεδίο εφαρµογής της διερµηνείας 9 προκειµένου να διευκρινίσει ότι δεν 

εφαρµόζεται σε πιθανές επανεκτιµήσεις, κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς, των ενσωµατωµένων παραγώγων 

σε συµβόλαια που αποκτώνται κατά την συνένωση επιχειρήσεων µεταξύ εταιρειών ή επιχειρήσεων υπό κοινό 

έλεγχο ή σχηµατισµό µιας κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που µια εταιρεία έχει υιοθετήσει νωρίτερα το ∆ΠΧΑ 3 

(τροποποιηµένο), η τροποποίηση του ∆ΛΠ 38 πρέπει να υιοθετηθεί επίσης νωρίτερα. 

 

-∆ιερµηνεία 16  «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για τη δυνατότητα κατοχής και καθορισµού ενός παράγωγου ή µη 

παράγωγου µέσου ως µέσου αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση του εξωτερικού. Το µέσο 
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αντιστάθµισης µπορεί να κατέχεται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα ή οντότητες εντός του οµίλου, αρκεί 

να πληρούνται τα κριτήρια καθορισµού, τεκµηρίωσης και αποτελεσµατικότητας του ∆.Λ.Π. 39.  

� Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική 

περίοδο  

-∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

& ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά την 

30η Ιουνίου 2010. 

Η τροποποίηση παρέχει την δυνατότητα (για τις οντότητες που εφαρµόζουν ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά) 

απαλλαγής από την επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει του ∆ΠΧΑ 7 όσον αφορά τις 

επιµετρήσεις της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας σε περίπτωση που οι εν λόγω συγκριτικές 

περίοδοι λήγουν πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2009. Σκοπός της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 1 είναι η 

πρόβλεψη προαιρετικής απαλλαγής για τις εν λόγω οντότητες.  

Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

 
-∆ιερµηνεία  14  (Τροποποίηση ) «∆ΛΠ 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων 

παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους» 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά την 

31η ∆εκεµβρίου 2010. 

Η τροποποίηση αφορά στην εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της Ε∆∆ΧΠΑ 14 σε περιπτώσεις όπου µια 

οντότητα υποκείµενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης πραγµατοποιεί πρόωρη πληρωµή εισφορών, 

όταν κάτω από ορισµένες περιστάσεις η οντότητα που πραγµατοποιεί την προπληρωµή υποχρεούται να 

αναγνωρίσει έξοδο. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών υπόκειται σε 

απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης, η τροποποίηση στην Ε∆∆ΠΧΑ 14 προβλέπει τον χειρισµό της εν λόγω 

προπληρωµής, όπως και κάθε άλλης προπληρωµής, ως περιουσιακού στοιχείου.  

Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

 

-∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»   

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά την 

31η ∆εκεµβρίου 2010.  

Η τροποποίηση αυτή 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.  
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Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς « (IFRS) 8 Λειτουργικοί τοµείς» τροποποιείται σύµφωνα 

µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού. Η εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµεροµηνία 

που τίθενται σε εφαρµογή. 

-∆ιερµηνεία 19 «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά την 

30η Ιουνίου  2010.  

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τον τρόπο µε τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να λογιστικοποιεί τους 

συµµετοχικούς τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή µερικό διακανονισµό χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης 

µετά από επαναδιαπραγµάτευση των όρων της υποχρέωσης.  

Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς «(IFRS) 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς»  τροποποιείται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού. 

Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

 
-∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά την 

31η Ιανουαρίου 2010. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πώς αντιµετωπίζονται λογιστικά ορισµένα δικαιώµατα όταν τα εκδοθέντα µέσα 

εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη. Εάν τα εν λόγω 

µέσα διανέµονται κατ’ αναλογία στους υφιστάµενους µετόχους του εκδότη έναντι συγκεκριµένου ποσού 

µετρητών, πρέπει να ταξινοµούνται ως µετοχικό κεφάλαιο, ακόµα και αν η τιµή άσκησής τους εκφράζεται σε 

νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη.  

Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

 

Τον Μάιο του 2010 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό την εξάλειψη 

ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ηµεροµηνίες εφαρµογής είναι διαφορετικές για κάθε 

τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 30η 

Ιουνίου 2010. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή για όλες τις περιπτώσεις ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

ακόµη υιοθετήσει αυτές τις τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αφορούν συνοπτικά στα παρακάτω πρότυπα 

και διερµηνείες:  

 

- ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» (δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία). 

- ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» (εφαρµόζεται από την 1/7/2010). 

- ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»: Γνωστοποιήσεις (εφαρµόζεται από την 1/1/2011). 

- ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται από την 1/1/2011). 

- ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται από την 1/7/2010). 

- ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται από την 1/1/2011). 

- ∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών» (δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην εταιρία). 
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2.3 Λειτουργικοί τοµείς 
 
O τοµέας της εκµετάλλευσης ή διαχείρισης εµπορικών πλοίων είναι ο µοναδικός τοµέας στον οποίο 

δραστηριοποιείται η εταιρία. 

2.4 Ενσώµατα πάγια 
 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως περιλαµβάνει όλες 

τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον 

αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να 

αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι γενόµενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσµατα. 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (µεταφορικά µέσα, έπιπλα γραφείων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές) 

αποτιµήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. 

Οι αποσβέσεις επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων που εκτιµήθηκε ως 

εξής: 

 

- Λοιπός εξοπλισµός 3-10 έτη 

                                                                                                   

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ηµεροµηνία καταρτίσεως οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές 

(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

∆εν αναµένονται σηµαντικές αλλαγές στις ωφέλιµες ζωές λόγω του είδους των δραστηριoτήτων της εταιρείας. 

Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιµες ζωές καταστούν µικρότερες σε σχέση µε τις 

προηγούµενες εκτιµήσεις ή θα µειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων 

που δεν είναι πλέον στρατηγικής σηµασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.  

 

2.5 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 

αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων.  

Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  

Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την 

πώληση κόστος και αξίας χρήσεως.  
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Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές 

µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα 

όταν προκύπτουν.      

 

2.6 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 

Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 

εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 

αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

 

2.7 Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 

ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης.  

Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική 

απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 

συµβατικούς όρους.  

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών.  

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα. 

 

2.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως. 

 

2.9 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται, µετά 

την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της 

∆ιαφοράς υπέρ το άρτιο. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων 

µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων 

κεφαλαίων της εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από 

πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν 

συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 
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2.10 ∆ανεισµός 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου.  

 

2.11 Φόρος εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους που προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της 

λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ο φόρος 

εισοδήµατος καταχωρείται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά 

συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται 

απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της 

εταιρίας, όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε 

βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις 

προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και 

αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και υπολογίζονται µε χρήση των 

φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του 

Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. 

 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε 

όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, µεταξύ της φορολογικής 

βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και 

εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και 

τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές 

µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές και οι πιστωτικοί 

φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε 

ηµεροµηνία Ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο 

εισόδηµα που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

Η Εταιρεία συµψηφίζει τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις αν και µόνο αν: 

• Η Εταιρεία έχει ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχουσες φορολογικές  απαιτήσεις 

έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και 
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• Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν 

σε φόρο εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε: 

-   στην ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα, είτε 

-  σε διαφορετικές φορολογητέες οικονοµικές µονάδες, οι οποίες προτίθενται να συµψηφίσουν τις 

τρέχουσες φορολογητέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ή να εισπράξουν τις απαιτήσεις και να 

τακτοποιήσουν / εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, σε κάθε µελλοντική περίοδο στην οποία 

σηµαντικά ποσά αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων αναµένονται να 

τακτοποιηθούν ή να ανακτηθούν. 

2.12 Παροχές στο προσωπικό 
 
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται στα αποτελέσµατα 

όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 

όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων 

εισφορών καταχωρείται στα αποτελέσµατα στην περίοδο που αφορά.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό ως «Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους» αφορά 

τις αποζηµιώσεις που θα καταβάλλει η εταιρία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 2190/1920, στους 

αποχωρούντες υπαλλήλους της λόγω συνταξιοδότησης.  Το ύψος της αποζηµίωσης που θα καταβληθεί είναι 

ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού  της αποζηµίωσης που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. Λόγω 

του περιορισµένου αριθµού του προσωπικού δεν κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη αναλογιστικής µελέτης. 

 

2.13   Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλουµένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά 

από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως. Η 

καταχώρηση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

(β) Παροχή Υπηρεσιών  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  
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(δ) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν 

εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι η κατά νόµο αρµόδια να τα χορηγεί. 

 

2.14 Μισθώσεις 
 

α) Λειτουργικές µισθώσεις  

Μισθώσεις στις οποίες, σηµαντικό τµήµα των κινδύνων και των ανταµοιβών της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 

τους εκµισθωτές (ιδιοκτήτες) ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές σύµφωνα µε τις 

λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της 

µίσθωσης. 

 
β) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

∆εν υπάρχουν µισθώσεις που να πληρούν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

2.15 ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης τους, δηλαδή όταν 

εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι η κατά νόµο αρµόδια να τα χορηγεί. 

 

3.  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία έχει πιστοδοτική πολιτική που εφαρµόζει µε συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους 

παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς, ώστε να τηρούνται τα όρια των χορηγούµενων πιστώσεων. 

 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών 

ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα.  Στις περιπτώσεις περιορισµένης ρευστότητας, τυχόν ανάγκες καλύπτονται 

από τις συνεργαζόµενες τράπεζες. 

 

4.  Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και 

προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η εταιρεία 

προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. ∆εν υπάρχουν 
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εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες. 

 
5. Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασµών της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

5.1 Ενσώµατα πάγια 
 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας έχουν όπως παρακάτω: 
 
 
 

  Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
ΣΥΝΟΛΟ 

Αξία Κτήσης         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 22.288,02 1.539,56 29.564,06 53.391,64 
Προσθήκες 2.480,00 0,00 390,00 2.870,00 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 24.768,02 1.539,56 29.954,06 56.261,64 
          
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 7.024,60 487,54 11.267,90 18.780,04 
Αποσβέσεις έτους 2.674,02 230,94 4.532,59 7.437,55 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 9.698,62 718,48 15.800,49 26.217,59 

          
Αναπόσβεστη Αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2009 15.069,40 821,08 14.153,57 30.044,05 

          
          
Αξία Κτήσης         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 24.768,02 1.539,56 29.954,06 56.261,64 
Προσθήκες 0,00 900,00 18.604,62 19.504,62 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 24.768,02 2.439,56 48.558,68 75.766,26 
          
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 9.698,62 718,48 15.800,49 26.217,59 
Αποσβέσεις έτους 4.061,31 337,91 9.956,92 14.356,14 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 13.759,93 1.056,39 25.757,41 40.573,73 
          
Αναπόσβεστη Αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2010 11.008,09 1.383,17 22.801,27 35.192,53 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

26 

 

5.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας έχουν όπως παρακάτω: 
 
 

 Λογισµικά 
Προγράµµατα 

Αξία Κτήσης  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 0,00 
Προσθήκες 43.860,00 
Πωλήσεις/∆ιαγραφές 0,00 
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0,00 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 43.860,00 
  
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 0,00 
Αποσβέσεις έτους 4.622,09 
Πωλήσεις/∆ιαγραφές 0,00 
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0,00 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 4.622,09 
  
Αναπόσβεστη Αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2010 39.237,91 

 
 
 

5.3 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές 

φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

 31.12.2010 31.12.2009 
Υπόλοιπο έναρξης (1/1/2010, 1/1/2009) 1.544,06 107.659,00 
Αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο/έξοδο χρήσεως) 226.577,84 -106.114,94 

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως (31/12/2010, 31/12/2009) 228.121,90 1.544,06 

 

Η ανάλυση του αναβαλλόµενου φόρου όπως προέκυψε την 31.12.2010 και την 31.12.2009 έχει ως εξής: 

 

 31.12.2010 31.12.2009 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις   
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις -920,73 -1.117,04 
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία -184,90 0,00 

Σύνολο φορολογικής υποχρέωσης -1.105,63 -1.117,04 

Αναβαλλόµενες φορολογικές Απαιτήσεις   
Παροχές σε εργαζόµενους 2.781,89 2.661,10 
Φορολογική ζηµιά 226.445,64 0,00 

Σύνολο φορολογικής απαίτησης 229.227,53 2.661,10 

Υπόλοιπο αναβαλλόµενου φόρου (συµψηφισµένο) 228.121,90 1.544,06 
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις ως προς την λήξη τους αναλύονται ως εξής: 

 

 31.12.2010 31.12.2009 

Βραχυπρόθεσµες 0,00 0,00 
Μακροπρόθεσµες 228.121,90 1.544,06 

 228.121,90 1.544,06 

 

5.4 Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 
 
 31.12.2010 31.12.2009 

Εγγυήσεις για µισθωµένα ακίνητα 216,40 213,89 
Εγγυήσεις για µισθωµένα αυτοκίνητα 666,40 666,40 

Σύνολο 882,80 880,29 

 

5.5 Αποθέµατα 
 
  
 
 31.12.2010 31.12.2009 
Καύσιµα 141.948,37 78.038,18 
Λιπαντικά 36.860,65 20.193,61 
Σύνολο 178.809,02 98.231,79 

 
 

5.6 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
 

 31/12/2010 31/12/2009 
 
Πελάτες εσωτερικού 

 
256.753,99 

 
580.587,55 

Σύνολο 256.753,99 580.587,55 

 
 
Οι εύλογες αξίες  των ανωτέρω απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες. 

Η περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων κυµαίνεται από 1 έως 30 ηµέρες. 

5.7 Λοιπές απαιτήσεις 
 
 

 31.12.2010 31.12.2009 

Ελληνικό ∆ηµόσιο (προκατ/νοι φόροι κλπ.) 55.755,24 0,00 
Εκτελωνιστές-Λογαριασµοί προς απόδοση 5.625,78 11.042,32 
Προκαταβολές σε προµηθευτές 5.868,51 0,00 
Λοιπά έξοδα επόµενων χρήσεων 39.192,42 23.667,88 
Λοιπές απαιτήσεις 11.229,53 2.810,15 
 117.671,48 37.520,35 

 
Οι εύλογες αξίες  των ανωτέρω απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες. 
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5.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
 

  31/12/2010 31/12/2009 
Ταµείο Μετρητών 5.842,81 1.073,25 
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 13.552,20 23.885,29 
Σύνολο 19.395,01 24.958,54 

 
 

5.9 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Αριθµός κοινών µετοχών: 100.000 ονοµαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 

Το µετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ είναι πλήρως καταβεβληµένο. 

 

5.10 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 
 
 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2009 8.225,62 
Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης 01.01-31.12.2009 2.862,30 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2009 0,00 
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2009 0,00 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2009 11.087,92 

Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης 01.01-31.12.2010 2.821,55 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2010 0,00 
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2010 0,00 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2010 13.909,47 

 
 
 
Σηµειώνεται ότι για τον υπολογισµό της πρόβλεψης δεν εφαρµόστηκε η µέθοδος της Προβεβληµένης 

Πιστούµενης Μονάδας (Projected Unit Credit Method) που προβλέπεται από το ∆ΛΠ 19, αλλά υπολογίστηκε 

µε το 40% της αποζηµίωσης λόγω απόλυσης του Ν.2112/1920. Λόγω του µικρού αριθµού των υπαλλήλων 

εκτιµάται ότι δεν υπάρχει σηµαντική απόκλιση. 

 

5.11  Προµηθευτές 
 

  31.12.2010 31.12.2009 
Προµηθευτές Εσωτερικού 499.819,27 203.381,32 
Προµηθευτές Εξωτερικού 12.329,73 1.361,19 
Σύνολο 512.149,00 204.742,51 

 
 
Το σύνολο των υποχρεώσεων σε προµηθευτές της εταιρίας εξοφλείται σε χρονικό διάστηµα από 15 έως 30 

ηµέρες.  
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5.12 Λοιπές υποχρεώσεις 
 

 31.12.2010 31.12.2009 
Ασφαλιστικά Ταµεία 111.448,56 77.701,64 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 1.975,07 75,00 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 1.954,26 0,00 
Προκαταβολές πελατών 665.511,72 0,00 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 141.398,89 95.844,31 
Φόροι - τέλη αµοιβών προσωπικού 68.055,64 20.298,17 
Φόροι - τέλη αµοιβών τρίτων 1.821,63 216,92 
 992.165,77 194.136,04 

 
 
 

5.13 Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος 
 
 

  31.12.2010 31.12.2009 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 86.712,21 69.694,05 

  86.712,21 69.694,05 

 
 
 
 
6. Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασµών της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων  

6.1 Κύκλος εργασιών 
 
Ο κύκλος εργασιών αφορά τους ναύλους που εισπράττει για τα πέντε δεξαµενόπλοια που διαχειρίζεται (∆/Ξ 

Απηλιώτης, ∆/Ξ Ζέφυρος, ∆/Ξ Μαΐστρος, ∆/Ξ Ποσειδών και ∆/Ξ Απόλλο) τόσο από την µητρική εταιρεία 

ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ,  όσο και από επιχειρήσεις εκτός οµίλου, και έχει ως εξής: 

 

  1/1/2010-
31/12/2010 

1/1/2009-
31/12/2009 

Παροχή υπηρεσιών 9.291.232,46 6.547.288,00 

Σύνολο 9.291.232,46 6.547.288,00 

 
 

6.2 Κόστος πωλήσεων 
 
Το κόστος πωληθέντων αφορά το κόστος παροχής υπηρεσιών (ναύλων) και έχει ως εξής: 

  
1/1/2010-

31/12/2010   
1/1/2009-

31/12/2009 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.160.042,74   1.918.148,86 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 33.384,48   3.800,00 

Παροχές τρίτων 3.317.708,44   2.240.294,71 

Φόροι - Τέλη 7.110,53   3.709,72 

∆ιάφορα έξοδα 3.504.633,62   1.417.221,34 

Σύνολο 10.022.879,81   5.583.174,63 
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6.3 Λοιπά έσοδα 
 

  1/1/2010-
31/12/2010 

1/1/2009-
31/12/2009 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 5.284,19 14.820,28 
Λοιπά έσοδα 0,95 444,43 
Σύνολο 5.285,14 15.264,71 

 
 

6.4 Έξοδα ∆ιοικήσεως 
 

  
1/1/2010-

31/12/2010 
1/1/2009-

31/12/2009 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 314.864,58 223.407,05 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 15.261,56 13.040,00 

Παροχές τρίτων 19.003,20 11.377,63 

Φόροι - Τέλη 432,50 88,00 

∆ιάφορα έξοδα 26.861,90 13.619,67 

Αποσβέσεις 18.978,23 7.437,55 

Προβλέψεις 2.821,55 2.862,30 

ΣΥΝΟΛΟ 398.223,52 271.832,20 

 

6.5 Άλλα έξοδα 
 

  

1/1/2010-
31/12/2010 

1/1/2009-
31/12/2009 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 3.440,67 173,01 

Λοιπά έξοδα 200,00 0,00 

Σύνολο 3.640,67 173,01 

 

6.6 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (Καθαρό) 
 

  
1/1/2010-

31/12/2010 
1/1/2009-

31/12/2009 
Έξοδα Προµηθειών Εγγυητικών 
Επιστολών 117,40 146,79 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 10.413,02 6.617,24 
  10.530,42 6.764,03 

6.7  Φόρος Εισοδήµατος 
 

  
1/1/2010-

31/12/2010 
1/1/2009-

31/12/2009 

Αναλογούν (πραγµατικός) φόρος εισοδήµατος 0,00 -69.694,05 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου -110.798,94 0,00 

Αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο/έξοδο) περιόδου 226.577,84 -106.114,94 

Σύνολο 115.778,90 -175.808,99 
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Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος µε τις ζηµιές /κέρδη πριν το φόρο µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές 

και του εσόδου /εξόδου της φορολογίας έχει ως εξής: 

 

 
1/1/2010-

31/12/2010 
1/1/2009-

31/12/2009 

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων -1.138.756,82 700.608,84 

Φόρος υπολογισµένος µε τον φορολογικό συντελεστή της 
Εταιρείας (2010: 24%, 2009:25%) 273.301,64 -175.152,21 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς -1.099,43 -592,45 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων -110.798,94 0,00 
Επίδραση από την αλλαγή συντελεστών επί ζηµιών 
χρήσεως -45.289,13 0,00 

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικών συντελεστών  -335,24 -64,33 

Φόροι 115.778,90 -175.808,99 

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων -1.022.977,92 524.799,85 

 

6.8 Κέρδη/Ζηµιές ανά µετοχή 
 

Βασικά 

Τα βασικά κέρδη/(ζηµιές) κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους/(ζηµιάς) που αναλογεί στους 

µετόχους της εταιρείας, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 

  

 
1/1/2010-

31/12/2010 

 
1/1/2009-

31/12/2009 
Κέρδη/(ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους -1.022.977,92 524.799,85 
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 100.000,00 100.000,00 
Βασικά/ές κέρδη/ (ζηµιές) κατά µετοχή (ευρώ ανά µετοχή) -10,2298 5,2480 
 
   

7.  Λοιπά πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

7.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  
 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009. Για το ποσό των πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης χρήσης δεν έχει γίνει 

πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις, επειδή η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί. Κατά συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας  δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

7.2  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
 31/12/2010 31/12/2009 
∆ιοικητικό προσωπικό:                              7 5 
Πλήρωµα ∆/Ξ Μαΐστρος: 8 8 
Πλήρωµα ∆/Ξ Ζέφυρος: 11 11 
Πλήρωµα ∆/Ξ Απηλιώτης: 11 11 
Πλήρωµα ∆/Ξ Ποσειδών: 12 - 
Πλήρωµα ∆/Ξ Απόλλo: 11 - 
Σύ:         60 35 
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7.3 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρίας. 

7.4 Κεφαλαιουχικές ∆απάνες 
 
Το συνολικό ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν από 1/1-31/12/10 ανέρχεται 

στο ποσό των € 63.364,62 (2009: € 2.870,00). 

7.5 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρεία µέρη 
 
Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέρη κατά τη διάρκεια του έτους έχουν συνοπτικά ως εξής: 

  
Αγορές αγαθών και λήψη 

Υπηρεσιών  
Πωλήσεις αγαθών και 
Παροχή υπηρεσιών  Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις  

  
1/1-

31/12/2010 
1/1-

31/12/2009 
1/1-

31/12/2010 
1/1-

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ 300.293,63 945.837,90 7.671.151,52 6.547.288,00 972,19 580.587,55 686.445,00 106.078,43 

ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε. 278.720,00 300.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.044,00 25.792,00 

Σύνολο  579.013,63 1.246.637,90 7.671.151,52 6.547.288,00 972,19 580.587,55 750.489,00 131.870,43 

 

7.6 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 
∆εν υπάρχουν άλλες σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

7.7  Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
H ΕΛΙΝ Ν.Ε. έχει έρθει σε συµφωνία να αποδεσµεύσει, εντός του Μαρτίου 2011, το ∆/Ξ ΑΠΟΛΛΟ καθώς η 

διαφαινόµενη περαιτέρω µείωση της ζήτησης για πετρελαιοειδή στην εσωτερική αγορά θα µειώσει ακόµη 

περισσότερο τις ανάγκες για θαλάσσιες µεταφορές καυσίµων. Με την αποδέσµευση αυτή, σε συνδυασµό και 

µε άλλες στρατηγικές κινήσεις,  εκτιµάται  ότι η εταιρία θα επανέλθει ξανά στην κερδοφορία και θα καλυφθούν 

οι σωρευµένες ζηµιές, έτσι ώστε να καταστούν θετικά τα ίδια κεφάλαια.  

∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 
Κηφισιά, 14 Μαρτίου 2011 
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