ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Της 31ης Δεκεμβρίου 2013
(1 Ιανουαρίου 2013 – 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ............................................................................ 4
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ........................................................................ 7
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ..................................................................... 9
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ........................................................................................................................ 10
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ...................................................................................................... 11
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ............................................................................................................................. 12
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.......................................................................................... 13
1

Γενικές πληροφορίες .................................................................................................................................. 13

2

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών .............................................................................................. 14
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων ............................................................................. 14
Συνέχιση της δραστηριότητας ............................................................................................................. 14
Νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες ............................................................................................... 15
Λειτουργικοί τομείς ............................................................................................................................. 17
Συναλλαγματικές μετατροπές.............................................................................................................. 17
Ενσώματα πάγια ................................................................................................................................ 18
Άυλα περιουσιακά στοιχεία ................................................................................................................. 18
Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων .......................................................................................... 18
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία............................................................................................ 19
Αποθέματα......................................................................................................................................... 20
Απαιτήσεις από πελάτες ..................................................................................................................... 20
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ....................................................................................................... 20
Μετοχικό κεφάλαιο ............................................................................................................................. 20
Δανεισμός.......................................................................................................................................... 20
Φόρος εισοδήματος – Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος.................................................................. 20
Προβλέψεις........................................................................................................................................ 21
Παροχές στο προσωπικό ................................................................................................................... 22
Αναγνώριση εσόδων .......................................................................................................................... 22
Μισθώσεις ......................................................................................................................................... 23
Διανομή μερισμάτων .......................................................................................................................... 23

3

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου ................................................................................................ 23

4

3.1
Κίνδυνος αγοράς................................................................................................................................ 23
3.2
Πιστωτικός κίνδυνος........................................................................................................................... 23
3.3
Κίνδυνος ρευστότητας ........................................................................................................................ 24
3.4
Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου ......................................................................................................... 24
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως................................................................... 24

5

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

6

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

7

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού...................................................................................... 26

8

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

9

Αποθέματα .................................................................................................................................................. 28

10 Εμπορικές απαιτήσεις ................................................................................................................................ 28
11 Λοιπές απαιτήσεις ...................................................................................................................................... 28
12 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.............................................................................................................. 28
13 Μετοχικό κεφάλαιο ..................................................................................................................................... 28
14 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους .......................................................................................... 29

2

ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

15 Προμηθευτές ............................................................................................................................................... 29
16 Λοιπές υποχρεώσεις .................................................................................................................................. 29
17 Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) .................................................................................................................... 29
18 Κόστος πωλήσεων ..................................................................................................................................... 30
19 Άλλα έσοδα ................................................................................................................................................. 30
20 Έξοδα διοικήσεως ...................................................................................................................................... 30
21 Άλλα έξοδα.................................................................................................................................................. 30
22 Χρηματοοικονομικό κόστος (Καθαρό)........................................................................................................ 30
23 Φόροι .......................................................................................................................................................... 31
24 Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή.............................................................................................. 31
25 Μερίσματα ανά μετοχή ............................................................................................................................... 31
26 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ................................................................................................................ 31
27 Εγγυήσεις.................................................................................................................................................... 32
28 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές............................................................................................................ 32
29 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού................................................................................................... 32
30 Κεφαλαιουχικές δαπάνες............................................................................................................................ 32
31 Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την εταιρία μέρη ...................................................................................... 32
32 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις......................................................................................................................... 33
33 Μεταγενέστερα γεγονότα............................................................................................................................ 33

3

ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Προς την
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 - 31/12/2013
Κύριοι Μέτοχοι,
Συνημμένα σας υποβάλλουμε προς έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΙΝ Ν.Ε. της οικονομικής
χρήσης που έληξε την

31.12.2013, που έχουν

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε € 8.020.578,45 έναντι € 7.909.309,20 το 2012 και αφορά τους
ναύλους που εισπράττει για τα δεξαμενόπλοια που διαχειρίζεται.
2. Ακίνητα της εταιρίας
Η εταιρία δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία.
3. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα
Δεν υπάρχουν.
4. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Το μικτό αποτέλεσμα της εταιρίας ανήλθε σε κέρδος € 26.431,64 έναντι ζημιάς € 1.012.763,94 το 2012.
Η σημαντική αυτή βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται αφενός στον παροπλισμό και (αργότερα) στην
αποδέσμευση του Δ/Ξ ΜΑΪΣΤΡΟΣ καθώς και στην βελτίωση της διαχείρισης του στόλου γενικότερα.
Το λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιά € 241.786,07 έναντι
ζημιάς τη χρήση 2012 € 1.229.505,88.
Τα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα της εταιρίας ανήλθαν σε ζημιές € 266.293,23 έναντι ζημιάς τη χρήση
2012 € 1.259.463,28.
5. Δάνεια και Διαθέσιμα
Την 31.12.2013 η εταιρία δεν είχε καθόλου δάνεια.
Τα διαθέσιμα της εταιρίας ανήλθαν την 31.12.2013 σε € 192.618,11 έναντι € 55.409,23 την 31.12.2012.
6. Χρηματοοικονομικό Κόστος
Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρίας ανήλθε σε € 9.410,86 έναντι € 8.656,38 το 2012.
7. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους.
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8. Λοιπά Σημαντικά Γεγονότα
Δεν υπάρχουν 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.

Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2014
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ι. Αληγιζάκης
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας «ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων της εταιρίας. 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 Εταιρίας «ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο
των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν
συνταχθεί με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας, επειδή ως
αναφέρεται στη σημείωση 2.2 των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση της εταιρίας έχει προβεί στη λήψη
κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της και την απρόσκοπτη συνέχιση της
δραστηριότητάς της και παράλληλα η μητρική εταιρία προτίθεται να την στηρίξει οικονομικά.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125

Ιωάννης Θ. Φιλίππου
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 1720
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων
(Ποσά σε ευρώ)

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Αποσβέσεις
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων
Φόροι
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Βασικά και απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€)
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

Σημ.
17
18
19
20
21

1/11/131/12/2013
31/12/2012
8.020.578,45 7.909.309,20
-7.994.146,81 -8.922.073,14
26.431,64 -1.012.763,94
5.170,35
42.163,67
-277.456,25
-268.393,01
-11.028,11
-11.813,62
-241.786,07 -1.229.505,88
-15.096,30

-21.301,02

-256.882,37 -1.250.806,90
22
23

24

-9.410,86
-8.656,38
-266.293,23 -1.259.463,28
256.241,96
251.155,33
-10.051,27 -1.008.307,95
-0,0104

-10,0831

0,00
0,00
-10.051,27 -1.008.307,95

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
(Ποσά σε ευρώ)

Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο ενεργητικού

Σημ
5
6
7
8

31/12/2013
6.213,71
6.342,43
223,61
882.911,82
895.691,57

31/12/2012
9.955,42
17.307,59
556,81
626.669,86
654.489,68

9
10
11
12

195.088,61
195.725,20
368.969,89
423.200,45
180.139,45
184.660,71
192.618,11
55.409,23
936.816,06
858.995,59
1.832.507,63 1.513.485,27

13

1.100.000,00
100.000,00
-2.442.457,62 -2.432.406,35
-1.342.457,62 -2.332.406,35

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

14

15.094,80
15.094,80

15.094,80
15.094,80

Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

15
16

539.276,38
2.620.594,07
3.159.870,45
3.174.965,25
1.832.507,63

490.952,89
3.339.843,93
3.830.796,82
3.845.891,62
1.513.485,27

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(Ποσά σε ευρώ)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2012

Υπέρ το άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

100.000,00

-

-

-1.424.098,40

-1.324.098,40

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

-

-

-

-1.008.307,95

-1.008.307,95

Λοιπά συν ολικά έσοδα

-

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

-

-

-

-1.008.307,95

-1.008.307,95

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31/12/2012

100.000,00

-

-

-2.432.406,35

-2.332.406,35

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2013

100.000,00

-

-

-2.432.406,35

-2.332.406,35

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

-

-

-

-10.051,27

-10.051,27

Λοιπά συν ολικά έσοδα

-

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

-

-

-

-10.051,27

-10.051,27

Συναλλαγές με τους μετόχους που καταχωρούνται
απευθείας στην Καθαρή Θέση

1.000.000,00

-

-

-

1.000.000,00

Αύξηση Μετοχ ικού Κεφαλαίου

1.000.000,00

-

-

-

1.000.000,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31/12/2013

1.100.000,00

-

-

-2.442.457,62

-1.342.457,62

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(Ποσά σε ευρώ)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
- Αποσβέσεις
- Προβλέψεις
- Αποτελέσμα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
- Συναλλαγματικές διαφορές
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
- Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
- Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
- (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μ είον:
- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
- Καταβεβλημένοι φόροι

1/1/20131/1/201231/12/2013
31/12/2012
-266.293,23 -1.259.463,28
15.096,30
0,00
-379,16
9.790,02
2.986,63

21.301,02
0,00
-576,17
9.232,55
0,00

636,59
16.365,48
59.085,02
-89.509,87
-670.926,37 1.326.664,34
-9.790,02
0,00

-9.232,55
0,00

-859.794,22

14.781,52

-389,43
379,16

0,00
576,17

-10,27

576,17

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1.000.000,00

0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

1.000.000,00

0,00

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

140.195,51

15.357,69

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

55.409,23
-2.986,63
192.618,11

40.051,54
0,00
55.409,23

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1

Γενικές πληροφορίες

Η ναυτική εταιρία «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 Δ/Ξ ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ και Δ/Ξ ΖΕΦΥΡΟΣ και αργότερα το Δ/Ξ ΜΑΙΣΤΡΟΣ,
τα οποία είχαν μοναδικό πελάτη τη μητρική ΕΛΙΝΟΙΛ εξυπηρετώντας το νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων της. Το
2010, η εταιρία χρονοναύλωσε δύο ακόμη δεξαμενόπλοια, το Δ/Ξ ΠΟΣΕΙΔΩΝ και το Δ/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 ΕΛΙΝ Ν.Ε. τον Μάρτιο του 2011 αποδέσμευσε το Δ/Ξ ΑΠΟΛΛΟ και στο 2013 αρχικά παρόπλισε το Δ/Ξ
ΜΑΙΣΤΡΟΣ και στο τέλος της ίδιας χρονιάς τελικά το αποδέσμευσε καθώς η περαιτέρω μείωση της ζήτησης
για πετρελαιοειδή στην εσωτερική αγορά μείωσε ακόμη περισσότερο τις ανάγκες για θαλάσσιες μεταφορές
καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η εταιρία εκμεταλλεύεται τα Δ/Ξ ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ και Δ/Ξ ΖΕΦΥΡΟΣ και το Δ/Ξ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ.
Η εταιρία είναι θυγατρική της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η έδρα της βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της μητρικής ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, στο Δήμο Κηφισιάς επί της οδού
Πηγών 33, Τ.Κ. 145 64.
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27η Μαρτίου 2014.
Η διάρκεια της εταιρίας έχει οριστεί έως την 31/12/2090.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την 31.12.2013 ανερχόταν σε 1.100.000 ευρώ, ολοσχερώς
καταβεβλημένο σε μετρητά, αποτελούμενο από 1.100.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00
ευρώ.
Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ.
Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για περίοδο πέντε
ετών με δυνατότητα επανεκλογής και αποτελούνται από 3 έως 9 μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε
ης

από τη Γενική Συνέλευση της 20 Ιανουαρίου 2011 και η θητεία του είναι πέντε έτη.
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2

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013,
έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά
έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 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.
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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης για την
εφαρμογή των λογιστικών αρχών.

2.2

Συνέχιση της δραστηριότητας

Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2013 προετοιμάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα
και τις ταμιακές ροές της εταιρίας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Κατά την
αξιολόγηση της εφαρμογής της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας η Διοίκηση συνεκτίμησε τα
ακόλουθα:
Ø

Μακροοικονομικό Περιβάλλον: Κατά το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 η εταιρία κινήθηκε στα
ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά για όσα αφορούν τον τζίρο αλλά βελτίωσε
σημαντικά τα μικτά της αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στον παροπλισμό και
τελικά στην οριστική αποδέσμευση του Δ/Ξ ΜΑΪΣΤΡΟΣ αλλά και στην καλύτερη διαχείριση του στόλου
γενικότερα. Παρότι το οικονομικό περιβάλλον παραμένει δύσκολο, εκτιμάται ότι οι εξελίξεις σχετικά με
την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και την παροχή ρευστότητας στην
πραγματική οικονομία θα βελτιώσουν το κλίμα στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών.

Ø

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Οι δραστηριότητες της εταιρίας είναι προστατευμένες από τη φύση τους
από τον κίνδυνο των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, λόγω του ότι οι συναλλαγές της εταιρίας σε ξένο
νόμισμα είναι περιορισμένες.

Ø

ης

Ρευστότητα: Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31

Δεκεμβρίου 2013 παρουσιάζει καθαρές

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 3.160 χιλ. €. Η εταιρία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις. Το
σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρίας ανέρχεται σε 937 χιλ. €, με αποτέλεσμα το
κεφάλαιο κίνησης να παρουσιάζεται αρνητικό κατά 2.223 χιλ. €. Από τις συνολικές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις, ποσό 2.227 χιλ. € αφορά υποχρέωση προς την μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Επιπλέον
τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας παρουσιάζονται αρνητικά κατά ποσό 1.342 χιλ. €. Την 26 Μαρτίου 2013 η
Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.000.000,00, με την
έκδοση 1.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μια, προκειμένου
να τονωθεί η ρευστότητα της εταιρίας. Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έγινε την
18 Φεβρουαρίου του 2013.
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2.3

Νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και τις διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
που καλύπτουν περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την
επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω:
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες κατά την 1η
Ιανουαρίου 2013:
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Παρουσίαση των στοιχείων
των λοιπών συνολικών εσόδων»
Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες να
ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών
Εσόδων σε δύο ομάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε
μια μεταγενέστερη περίοδο.
Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση της κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εσόδων και δεν έχει
καμία επίδραση στην οικονομική θέση της εταιρείας.
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος – Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση υποκείμενων
περιουσιακών στοιχείων»
Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με ένα
περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να
εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό
στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία
παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής
αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης.
H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»
Το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους»
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Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια
εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα
(προγράμματα καθορισμένων παροχών - «μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές
τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή
πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις
επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα
αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων (IFRSs 2010-2012 Cycle), εξέδωσε τον Μάιο
του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά από την 1η Ιανουαρίου 2013. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 περισσότερες από
μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης μία οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει να
εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε την ημερομηνία μετάβασης είτε από μία προγενέστερη ημερομηνία.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν μια οντότητα
παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι
μια οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη
μετάβαση στα ΔΠΧΑ.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να ταξινομηθούν ως
πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον ορισμό των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων.

ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με διανομές προς τους
μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις
των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
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Νέα και τροποποιημένα πρότυπα καθώς και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν
εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι
υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εταιρεία δεν έχει
εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
η

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7
με την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει
η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Τα μέρη του ΔΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέμβριο 2009
και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα μέρη του ΔΛΠ 39 που σχετίζονται με την ταξινόμηση και
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το
Νοέμβριο του 2013, το ΣΔΛΠ πρόσθεσε στο ΔΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική
αντιστάθμισης. Σε επόμενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την απομείωση
των χρηματοοικονομικών μέσων. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9
στις οικονομικές του καταστάσεις. Η εταιρεία δε θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα
από την 1η Ιανουαρίου 2015.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση)
«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων»
η

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου
σχετικά με τον συμψηφισμό ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις.

2.4

Λειτουργικοί τομείς

O τομέας της εκμετάλλευσης ή διαχείρισης εμπορικών πλοίων είναι ο μοναδικός τομέας στον οποίο
δραστηριοποιείται η εταιρία.

2.5

Συναλλαγματικές μετατροπές

Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ.
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2.6

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 εταιρία και το κόστος τους μπορεί να
αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι γενόμενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα.
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (μηχανήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα,
έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) 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:
Μηχανολογικός εξοπλισμός

5-10 έτη

Μεταφορικά μέσα

5 έτη

Λοιπός εξοπλισμός

5-10 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.
Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις ωφέλιμες ζωές λόγω του είδους των δραστηριοτήτων της εταιρίας.
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.

2.7

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με
την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 4 έτη.

2.8

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 οι 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.

2.9

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της εταιρίας, από τη στιγμή που η εταιρία καθίσταται ένα μέρος εκ των
συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.

Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

31.12.2013

Απαιτήσεις
Επ ενδύσεις
Εμπ ορικές και λοιπ ές απ αιτήσεις
(εξαιρουμένων των π ροκαταβολών και
των π ροβλέψεων)
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο

Υποχρεώσεις
Εμπ ορικές και λοιπ ές υπ οχρεώσεις
(εξαιρουμένων των π ροκαταβολών και
των π ροβλέψεων)
Δάνεια
Σύνολο

-

Περιουσιακά
στοιχεία στην
εύλογη αξία
μέσω των
αποτελεσμάτων
(€)
-

411.556,27

-

-

-

-

411.556,27

192.618,11
604.174,38

0,00

0,00

0,00

0,00

192.618,11
604.174,38

Διακρατούμενες
μέχρι τη λήξη
(€)
-

Διαθέσιμα προς
πώληση (€)
-

Σύνολο (€)
0,00
0,00

Απαιτήσεις και
διαθέσιμα (€)

Υποχρεώσεις
σε εύλογη αξία
μέσω
αποτελεσμάτων
χρήσης (€)

Υποχρεώσεις
σε
αποσβεσμένο
κόστος (€)

Παράγωγα
μέσα για
σκοπούς
αντιστάθμισης
(€)
-

Διακρατούμενες
μέχρι τη λήξη
(€)
-

Διαθέσιμα προς
πώληση (€)
-

Σύνολο (€)
0,00

Παράγωγα
μέσα για
σκοπούς
αντιστάθμισης
(€)

Σύνολο (€)

933.339,65

-

-

933.339,65

933.339,65

0,00

0,00

0,00
933.339,65

31.12.2012

Απαιτήσεις
Επ ενδύσεις
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Εμπ ορικές και λοιπ ές απ αιτήσεις
(εξαιρουμένων των π ροκαταβολών και
των π ροβλέψεων)
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο

Υποχρεώσεις
Εμπ ορικές και λοιπ ές υπ οχρεώσεις
(εξαιρουμένων των π ροκαταβολών και
των π ροβλέψεων)
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Δάνεια
Σύνολο

-

Περιουσιακά
στοιχεία στην
εύλογη αξία
μέσω των
αποτελεσμάτων
(€)
-

594.805,39

-

-

-

-

594.805,39

55.409,23
650.214,62

0,00

0,00

0,00

0,00

55.409,23
650.214,62

Απαιτήσεις και
διαθέσιμα (€)

Υποχρεώσεις
σε
αποσβεσμένο
κόστος (€)

Υποχρεώσεις
σε εύλογη αξία
μέσω
αποτελεσμάτων
χρήσης (€)

Παράγωγα
μέσα για
σκοπούς
αντιστάθμισης
(€)
-

Παράγωγα
μέσα για
σκοπούς
αντιστάθμισης
(€)

Σύνολο (€)

812.320,44

-

-

812.320,44

812.320,44

0,00

0,00

0,00
0,00
812.320,44
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2.10 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.
2.11 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 εταιρία 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.
2.12 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως.
2.13 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 Διαφοράς 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, 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.
2.14 Δανεισμός
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.
2.15 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 Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισόδων, εκτός του
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φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος στην
περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, κάθε μιας εκ των
εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην
Ελλάδα. 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 κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται κατά την έκταση που δεν
αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση.
Η εταιρία συμψηφίζει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και τις αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις αν και μόνο αν:
·

Η εταιρία έχει ένα νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίσει τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και

·

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.
2.16 Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως
αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να
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εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις
αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση, με την χρήση ενός πρόσφορου επιτοκίου που αντανακλά τις
τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που
σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που
οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε
κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή
πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της δέσμευσης, οι προβλέψεις
αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν.
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται.
2.17 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται στα αποτελέσματα
όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
Παρακάτω αναλύονται οι παροχές προς το προσωπικό:

Τακτικές αποδοχές
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Αποζημιώσεις
Σύνολο παροχών σε εργαζομένους

1/1/20131/1/201231/12/2013 31/12/2012
1.979.124,50 2.039.815,41
213.399,04 213.840,21
165.889,62 204.125,25
8.487,22
27.922,00
2.366.900,38 2.485.702,87

(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.
2.18 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά
από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η καταχώρηση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) 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
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου.
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(γ) 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.
2.19 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
Δεν υπάρχουν μισθώσεις που να πληρούν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
2.20 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την
χρονική στιγμή κατά την οποία εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της εταιρίας επικεντρώνονται στη διακίνηση υγρών καυσίμων. Η εταιρία εκτίθεται σε
διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους τον κίνδυνο τον πιστωτικό κίνδυνο κ.α..

3.1

Κίνδυνος αγοράς

Ø Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς οι συναλλαγές που πραγματοποιεί σε
ξένο νόμισμα είναι περιορισμένες.
Ø Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων διότι δεν έχει τραπεζικό δανεισμό.
Ø Κίνδυνος διακύμανσης των ναύλων
Η εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διακύμανσης των ναύλων.

3.2

Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρία έχει πιστοδοτική πολιτική που εφαρμόζει με συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους
παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς, ώστε να τηρούνται τα όρια των χορηγούμενων πιστώσεων.
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3.3

Κίνδυνος ρευστότητας

Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της.
Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά
διαθέσιμα.
Η χρονολογική ωρίμανση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας βάσει πληρωμών που
απορρέουν από σχετικές συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες τιμές είναι μέχρι ένα έτος.

3.4

Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου

Οι στόχοι της εταιρίας ως προς τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας της, να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος
κεφαλαίου και να αυξήσει την συνολική του αξία. Η εταιρία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την
κεφαλαιακή του διάρθρωση μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο
στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της.
Η εταιρία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό.

4

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών
εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών από την εταιρία. Οι σημαντικότερες από τις
παραδοχές που γίνονται βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης και αναφέρονται στις
σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων, όποτε απαιτείται.

Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις

επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αποκλίσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται την
περίοδο κατά την οποία επανεξετάζονται εφόσον αφορούν μόνο την τρέχουσα περίοδο ή αν αφορούν και
στις μελλοντικές περιόδους οι αποκλίσεις επηρεάζουν την τρέχουσα και μελλοντικές περιόδους.
Εύλογες αξίες και ωφέλιμες ζωές των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Η εταιρία αποτιμά τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία στην αξία κόστους. Επιπλέον, η Διοίκηση
προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφορικά με την συνολική και εναπομένουσα ωφέλιμη ζωή των
αποσβέσιμων παγίων οι οποίες υπόκεινται σε περιοδική επανεξέταση. Οι συνολικές ωφέλιμες ζωές όπως
αυτές έχουν εκτιμηθεί περιλαμβάνονται στη σημείωση 2.6.
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
Το αποτέλεσμα της εταιρίας κατά την κλειόμενη χρήση έκλεισε με ζημιά γεγονός που σημαίνει ότι η εταιρία
δε θα επιβαρυνθεί με φόρο εισοδήματος.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται επί των φορολογικών ζημιών στο βαθμό που είναι
πιθανό ότι θα προκύψουν φορολογικά κέρδη έναντι των οποίων οι ζημίες δύνανται να συμψηφιστούν. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που θα αναγνωριστούν απαιτούν σημαντική κρίση της Διοίκησης
αναφορικά με το ύψος και το χρόνο πραγματοποίησης μελλοντικών φορολογητέων κερδών.
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5

Ενσώματα πάγια

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, έχουν όπως παρακάτω:
Μηχανολογικός Μεταφορικά
Εξοπλισμός
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

24.768,02
0,00
24.768,02

2.439,56
0,00
2.439,56

48.558,68
0,00
48.558,68

75.766,26
0,00
75.766,26

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις έτους
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

17.583,24
2.236,76
19.820,00

1.454,31
295,24
1.749,55

36.437,43
7.803,86
44.241,29

55.474,98
10.335,86
65.810,84

4.948,02

690,01

4.317,39

9.955,42

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013

24.768,02
0,00
24.768,02

2.439,56
0,00
2.439,56

48.558,68
389,43
48.948,11

75.766,26
389,43
76.155,69

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις έτους
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013

19.820,00
1.388,28
21.208,28

1.749,55
90,00
1.839,55

44.241,29
2.652,86
46.894,15

65.810,84
4.131,14
69.941,98

3.559,74

600,01

2.053,96

6.213,71

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2013
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6

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει όπως παρακάτω:

Λογισμικά
Προγράμματα
Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

43.860,00
0,00
43.860,00

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις έτους
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

15.587,25
10.965,16
26.552,41

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012

17.307,59

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013

43.860,00
0,00
43.860,00

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις έτους
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013

26.552,41
10.965,16
37.517,57

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2013

7

6.342,43

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

Δοσμένες εγγυήσεις
Εγγυήσεις για μισθωμένα ακίνητα
Εγγυήσεις για μισθωμένα αυτοκίνητα
Σύνολο

8

31.12.2013 31.12.2012
223,61
223,61
0,00
333,20
223,61
556,81

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές
φορολογικές διαφορές, έχουν ως εξής:
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31.12.2013 31.12.2012
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Σύνολο φορολογικής υποχρέωσης

-883,54
-1.405,33
-2.288,87

-784,74
-1.062,16
-1.846,90

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Παροχές σε εργαζόμενους
Φορολογική ζημιά
Σύνολο φορολογικής απαίτησης

3.924,65
3.018,96
881.276,04 625.497,80
885.200,69 628.516,76

Υπόλοιπο αναβαλλόμενου φόρου (συμψηφισμένο)

882.911,82 626.669,86

Οι μεταβολές των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων όπως προκύπτουν από τις
σχετικές προσωρινές φορολογικές διαφορές, έχουν ως εξής:
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
31.12.2011 1.1-31.12.2012 31.12.2012
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Σύνολο φορολογικής υποχρέωσης

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.1-31.12.2013 31.12.2013

-949,84
-623,53
-1.573,37

165,10
-438,63
-273,53

-784,74
-1.062,16
-1.846,90

-98,80
-343,17
-441,97

-883,54
-1.405,33
-2.288,87

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Παροχές σε εργαζόμενους
Επί φορολογικών ζημιών
Σύνολο φορολογικής απαίτησης

3.018,96
374.068,94
377.087,90

0,00
251.428,86
251.428,86

3.018,96
625.497,80
628.516,76

905,69
3.924,65
255.778,24 881.276,04
256.683,93 885.200,69

Υπόλοιπο αναβαλλόμενου φόρου
(συμψηφισμένο)

375.514,53

251.155,33

626.669,86

256.241,96 882.911,82

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου
(συμψηφισμένο)

375.514,53

251.155,33

626.669,86

256.241,96 882.911,82

Η ανάλυση του αναβαλλόμενου φόρου όπως προέκυψε την 31/12/2013 και την 31/12/2012 έχει ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης (1/1/2013, 1/1/2012)
Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) / έσοδο χρήσεως
Υπόλοιπο λήξης χρήσεως (31/12/2013, 31/12/2012)

31.12.2013
626.669,86
256.241,96
882.911,82

31.12.2012
375.514,53
251.155,33
626.669,86

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις ως προς τη λήξη τους αναλύονται ως εξής:
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31.12.2013 31.12.2012
0,00 66.939,87
256.241,96 559.729,99
256.241,96 626.669,86

Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Σύνολο

9

Αποθέματα

Καύσιμα
Λιπαντικά
Σύνολο

31.12.2013 31.12.2012
172.565,03 170.532,55
22.523,58 25.192,65
195.088,61 195.725,20

10 Εμπορικές απαιτήσεις
31.12.2013 31.12.2012
368.969,89 416.385,12
0,00
6.815,33
368.969,89 423.200,45

Πελάτες εσωτερικού
Μεταχρονολογημένες επιταγές
Σύνολο

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων από πελάτες συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.
Η περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων κυμαίνεται από 1 έως 30 ημέρες..
11 Λοιπές απαιτήσεις

Ελληνικό Δημόσιο (προκατ/νοι φόροι κλπ.)
Πλοίαρχοι-Λογαριασμοί προς απόδοση
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Προκαταβολές σε πιστωτές
Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων
Έξοδα δεξαμενισμών
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31.12.2013 31.12.2012
0,00 55.840,78
9.006,21
6.151,75
37.772,15 13.055,51
480,34
0,00
50.488,07 25.092,43
48.812,51 65.112,99
33.580,17 19.407,25
180.139,45 184.660,71

Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.
12 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ο λογαριασμός ταμιακών διαθεσίμων αναλύεται όπως παρακάτω:

Ταμείο Μετρητών
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ
Σύνολο

31/12/2013 31/12/2012
1.483,52
1.779,18
191.134,59 53.630,05
192.618,11 55.409,23

13 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.100.000,00 ευρώ, είναι πλήρως
καταβεβλημένο και διαιρείται σε 1.100.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μια.
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14 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις
απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια
υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η αποζημίωση που καταβάλλει η
εταιρία, σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση
απόλυσης.
Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της πρόβλεψης για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που
παρουσιάζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, δεν εφαρμόστηκε η μέθοδος της Προβεβλημένης
Πιστούμενης Μονάδας

(Projected Unit Credit Method), που προβλέπεται από το ΔΛΠ 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.
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2012 15.094,80
Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης
0,00
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2012 15.094,80
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2013 15.094,80

15 Προμηθευτές
31.12.2013
Προμηθευτές Εσωτερικού
Προμηθευτές Εξωτερικού
Σύνολο

464.145,56
75.130,82
539.276,38

31.12.2012
448.545,74
42.407,15
490.952,89

16 Λοιπές υποχρεώσεις

Ασφαλιστικά Ταμεία
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Προκαταβολές πελατών
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού
Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων
Σύνολο

31.12.2013 31.12.2012
165.730,93 146.707,52
1.135,23
70,28
1.952,51
2.992,32
2.226.530,80 3.018.476,38
96.553,95 106.031,05
127.321,96
63.884,42
1.368,69
1.681,96
2.620.594,07 3.339.843,93

Ο λογαριασμός «Προκαταβολές πελατών» αφορά προκαταβολές που έχει λάβει η εταιρία από τη μητρική
εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε, έναντι ναύλων.
17 Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)

Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

01/01/1331/12/2013
8.020.578,45
8.020.578,45

01/01/1231/12/2012
7.909.309,20
7.909.309,20
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18 Κόστος πωλήσεων
01/01/201331/12/2013
2.156.005,89
2.684,29
2.369.512,92
3.968,85
3.461.974,86
7.994.146,81

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

01/01/201231/12/2012
2.306.294,09
4.102,00
2.774.846,11
3.746,50
3.833.084,44
8.922.073,14

19 Άλλα έσοδα
1/1/20131/1/201231/12/2013 31/12/2012
0,00
26.445,80
0,00
15.398,21
3.823,10
319,66
1.347,25
0,00
5.170,35
42.163,67

Αποζημειωσεις από σταλίες
Εισπραττόμενα έξοδα λιμενικών και
Συναλλαγματικές Διαφορές
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

20 Έξοδα διοικήσεως

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
ΣΥΝΟΛΟ

1/1/201331/12/2013
210.894,49
21.609,81
9.175,59
300,00
20.380,06
15.096,30
277.456,25

1/1/201231/12/2012
179.408,78
14.712,86
20.444,65
10.275,25
22.250,45
21.301,02
268.393,01

21 Άλλα έξοδα
1/1-31/12/2013
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

1/1-31/12/2012

10.397,61
630,50
11.028,11

11.413,61
400,01
11.813,62

22 Χρηματοοικονομικό κόστος (Καθαρό)

Έξοδα Προμηθειών Εγγυητικών Επιστολών
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών εσωτερικού
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

1/1/2013- 1/1/201231/12/2013 31/12/2012
88,05
146,75
9.701,97 9.085,80
-379,16
-576,17
9.410,86 8.656,38
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23 Φόροι
Το ποσό του Φόρου Εισοδήματος που καταχωρήθηκε στα Αποτελέσματα χρήσεως 2013 και 2012 αντίστοιχα
αναλύεται ως εξής:
1/1/20131/1/201231/12/2013
31/12/2012
Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) / έσοδο χρήσεως
256.241,96
251.155,33
Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος με τα αποτελέσματα πριν το φόρο με βάση τους ισχύοντες συντελεστές

και του εξόδου της φορολογίας έχει ως εξής:

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με τον φορολογικό συντελεστή της
Εταιρείας (2013:26%, 2012:20%)
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικών συντελεστών
Φ όροι
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους

1/1/20131/1/201231/12/2013
31/12/2012
-266.293,23 -1.259.463,28
69.236,24
251.892,66
-995,24
-737,33
188.000,96
0,00
256.241,96
251.155,33
-10.051,27 -1.008.307,95

24 Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, τα οποία και ταυτίζονται με τα απομειωμένα, υπολογίζονται με διαίρεση του
κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της εταιρίας, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών
στην διάρκεια της περιόδου.

Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Βασικά Κέρδη/(Ζημίες) κατά μετοχή (ευρώ ανά μετοχή)

1/1 1/1 31/12/2013
31/12/2012
-10.051,27 -1.008.307,95
968.493
100.000
-0,0104
-10,0831

25 Μερίσματα ανά μετοχή
Για τη χρήση 2013 δεν θα διανεμηθεί μέρισμα δεδομένου ότι το μετά φόρων αποτέλεσμα της εταιρίας ήταν
αρνητικό.

26 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009. Για το ποσό των πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 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.
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27 Εγγυήσεις
Η εταιρία δεν έχει παραχωρήσει εγγυήσεις προς τρίτους.

28 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

29 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και προηγούμενης περιόδου ήταν:
Διοικητικό προσωπικό:
Πλήρωμα Δ/Ξ Μαΐστρος:
Πλήρωμα Δ/Ξ Ζέφυρος:
Πλήρωμα Δ/Ξ Απηλιώτης:
Πλήρωμα Δ/Ξ Ποσειδών:
Σύνολο:

31/12/2013 31/12/2012
5
5
0
2
11
11
11
11
12
12
39
41

30 Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Η εταιρία στη χρήση 2013 πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ύψους 389,43 ευρώ.

31 Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την εταιρία μέρη
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη της εταιρίας απεικονίζονται παρακάτω:
Α) Οι συναλλαγές της εταιρίας με τη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., καθώς και οι μεταξύ τους απαιτήσεις και
υποχρεώσεις την 31/12/2013 και την 31/12/2012 αντίστοιχα, έχουν όπως παρακάτω:

Αγορές αγαθών και λήψη
Υπηρεσιών
ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.
Σύνολο

Πωλήσεις αγαθών και Παροχή
υπηρεσιών

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
78.639,44
108.751,58
7.174.871,71
7.017.185,67
0,00
0,00
0,00
0,00
78.639,44

108.751,58

7.174.871,71

7.017.185,67

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

31/12/2013
223,61
6.828,00

31/12/2012
223,61
146.828,00

31/12/2013
2.227.050,34
0,00

31/12/2012
3.062.805,99
0,00

7.051,61

147.051,61

2.227.050,34

3.062.805,99

Β) Δεν υπάρχουν δεδουλευμένες παροχές προς τα μέλη της διοίκησης.
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρίας.
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32 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

33 Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑΣ

Α.Δ.Τ. Ρ 110327
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