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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 10η ΤΗΣ ΟΛΝΕ Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΗ 62η
Στη Χαλκίδα, σήµερα την 15η/6/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16:30 συνήλθαν
σε συνεδρίαση τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού στα Γραφεία της
Εταιρείας, µετά από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της µε αρ.εσ. πρωτ. 28ΕΣ
Ηµ/νία:12/06/2017 που επιδόθηκε εµπρόθεσµα και νόµιµα.
Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν τα κάτωθι µέλη του ∆.Σ.:
1. Παπανδρέου Ανδρέας του ∆ηµητρίου, Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος
2. Πασβαντίδης Πέτρος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
3. Γουρνής Νικόλαος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος
4. Λεβέντη Ελένη του Νικολάου, Μέλος
5. Μπάρµπας Ιωάννης του Γεωργίου, Μέλος
6. Ανδρέλου Μαρία του Παναγιώτη, Μέλος
7. Πάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Μέλος
8. Γεωργαλάς Νικόλαος του ∆ηµητρίου, Μέλος
Στη συνεδρίαση παρευρέθη η Παπαγεωργάκη Ελένη για εκτέλεση καθηκόντων
γραµµατέα ∆.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Παπανδρέου Ανδρέας εισάγει προς
συζήτηση το θέµα:

ΠΕΡΙ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016.

Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα θέτει υπόψη των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου τα κάτωθι.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ Ν. 2190/1920 άρθρο 43 παράγραφος 3 και το
καταστατικό της εταιρείας, σας υποβάλλουµε για την Τρίτη χρήση από 01.01.2016 έως
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31.12.2016 την ετήσια οικονοµική έκθεση, η οποία περιλαµβάνει τις οικονοµικές
καταστάσεις και τις σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων.
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες για την εταιρεία,
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση των µετόχων
για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα, την συνολική πορεία και τις µεταβολές
που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης (01.01.2016 έως 31.12.2016).
Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να
αντιµετωπίσει η εταιρεία στο µέλλον.
Η εταιρεία, συντάσσει της οικονοµικές καταστάσεις της, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Όπως όµως έχει το δικαίωµα, εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία µε βάση
τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας. Κατά συνέπεια και αναφορικά µε τη
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, οι φορολογικές οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας

προσαρµόζονται

και

αναµορφώνονται

µέσω

εξωλογιστικών

εγγραφών

προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα ∆.Π.Χ.Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες της εταιρείας κατά την κλειόµενη χρήση 2016 κινήθηκαν σε ικανοποιητικά
πλαίσια.
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διαχείριση των λιµένων του Νοµού Ευβοίας
(εµπορικό-ακτοπλοϊκό-τουριστικά αγκυροβόλια) που αποτελεί και το κύριο αντικείµενο της,
επίσης εκµεταλλεύεται τη χερσαία ζώνη του Νοµού, διαχειρίζεται τη γέφυρα του Ευρίπου
και υλοποιεί ένα µεγάλο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων.
Ο Οργανισµός εφαρµόζει τις κάτωθι πιστοποιήσεις:
i.

Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας (Σ.∆.Π.) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, που αφορά
τη βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και της ποιότητας των
υπηρεσιών της, αποκτήθηκε 27/2/2014.
ii. Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429:2008 το οποίο αποδεικνύει την
επάρκεια του Ο.Λ.Ν.Ε. στη διαχείριση Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων και
καλύπτει τη δραστηριότητα: «Προγραµµατισµός, σχεδιασµός και ωρίµανση έργων
και υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισµών, παρακολούθηση έργων και πιστοποίηση
φυσικού αντικειµένου και οικονοµική διαχείριση των έργων και υπηρεσιών» και
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αποκτήθηκε 15/7/2014.
iii. Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001:2004 που αφορά στη βελτίωση
των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισµού, και στην ελαχιστοποίηση
κατανάλωσης φυσικών πόρων (υλικών, ενέργειας, νερού κλπ). Αποκτήθηκε στις
6/12/2014.
Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2016
σας

παραθέτουµε

τους

παρακάτω

αντιπροσωπευτικούς

χρηµατοοικονοµικούς

αριθµοδείκτες:

ΧΡΗΣΗ 2016

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1

2.893.834,96
.=

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

58,45%

.=

54,00%

.=

571,4%

8.306.113,94

2.893.834,96

3.397.228,36
.=

558.431,62

46,00%

4.485.459,69
.=

.=

.=
8.306.113,94

8.897.060,87

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

41,55%

5.200.340,77

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

77,83%

3.820.654,25
.=

.=

.=
4.908.885,58

8.897.060,87

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7

61,58%

3.696.720,10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

85,18%

3.820.654,25
.=

.=

.=
4.485.459,69

6.003.225,91

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

6

71,09%

3.696.720,10

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

59,10%

3.820.654,25
.=

.=

.=
8.306.113,94

5.200.340,77

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

5

67,47%

3.696.720,10

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

40,90%

4.908.885,58
.=

.=

.=
8.306.113,94

8.897.060,87

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4

32,53%

6.003.225,91
.=

3

3.397.228,36
.=

8.897.060,87

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2

ΧΡΗΣΗ 2015

518,2%
594.519,06
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ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από την ηµεροµηνία λήξεως της κλειόµενης διαχειριστικής χρήσεως 2016 ήτοι την
31/12/2016 έως σήµερα, δεν έχουν συµβεί γεγονότα που επηρεάζουν σηµαντικά τη
χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας για τα οποία επιβάλλεται αναφορά σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η παρούσα χρήση είναι

η Τρίτη διαχειριστική στην οποία µηχανογραφήθηκε η

εταιρεία και καταγράφηκε η δυναµική της για το σύνολο των εσόδων ενώ έγινε προσπάθεια
και επενδύσεις ώστε τα λειτουργικά έξοδα να παραµείνουν σε χαµηλά επίπεδα.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των
οποίων είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο οποίος περιλαµβάνει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο και
τον κίνδυνο επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές
διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων της εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των
αρνητικών επιπτώσεων που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηµατοοικονοµική
θέση και απόδοση της εταιρείας.

Ι. Κίνδυνος αγοράς
 Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Η εταιρεία συναλλάσσεται µε εγχώριους πελάτες και το
νόµισµα συναλλαγής είναι το ευρώ. Συνεπώς δεν προκύπτει συναλλαγµατικός
κίνδυνος.
 Κίνδυνος επιτοκίου: εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο διακύµανσης επιτοκίων καθώς
δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

ΙΙ. Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρµόζεται µε συνέπεια.
Επιπλέον έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ως εκ τούτου η ευρεία διασπορά της
πελατειακής βάσης συντελεί στην ύπαρξη χαµηλού πιστωτικού κίνδυνου.
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ΙΙΙ. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας
επαρκών ταµειακών διαθεσίµων.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι οικονοµικές καταστάσεις όπως έχουν συνταχθεί µε
τα ∆ΠΧΑ.

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

Σηµείωση

1/1- 31/12/2016

1/1- 31/12/2015

Έσοδα
Σύνολο Εσόδων

4

3.220.141,00
3.220.141,00

2.979.361,79
2.979.361,79

Αµοιβές προσωπικού
Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Αποσβέσεις
∆ιάφορα έξοδα
Προβλέψεις
Σύνολο Εξόδων

5
6
7
9

185.329,06
1.109.156,34
766.070,10
349.168,96
549.490,72
361.856,79
3.321.071,97

200.335,78
1.066.962,60
1.294.875,74
305.981,68
490.628,67
0,00
3.358.784,47

(100.930,97)

(379.422,68)

(23.003,18)
(123.934,15)

(20.763,53)
(400.186,21)

0,00
(123.934,15)

0,00
(400.186,21)

Κέρδη(ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη(ζηµίες) χρήσεως µετά φόρων
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσεως µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα για την χρήση

8
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Σηµείωση

31/12/2016

31/12/2015

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

9
8
10

6.000.165,91
0,00
3.060,00
6.003.225,91

4.905.825,58
0,00
3.060,00
4.908.885,58

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από Πελάτες
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

11
12

1.123.165,28
1.770.669,68
2.893.834,96

1.119.905,76
2.277.322,60
3.397.228,36

8.897.060,87

8.306.113,94

13
14

4.092.714,45
118.590,00
(514.584,35)
3.696.720,10

4.092.714,45
118.590,00
(39.0650,20)
3.820.654,25

Επιχορηγήσεις

15

4.641.909,15
4.641.909,15

3.890.940,63
3.890.940,63

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

16

406.988,19
151.443,43
558.431,62
5.200.340,77
8.897.060,87

480.072,62
114.446,44
594.519,06
4.485.459,69
8.306.113,94

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη(ζηµίες) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα για
την χρήση
Μεταφορές
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2015
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα για
την χρήση
Μεταφορές
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

Λοιπά
Αποθεµατικά

Κέρδη εις
νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

4.092.714,45

118.090,00

10.036,01

4.220.840,46

0,00
0,00

0,00
500,00

(400.186,21)
(500,00)

(400.186,21)
0,00

4.092.714,45

118.590,00

(390.650,20)

3.820.654,25

0,00
0,00

0,00
0,00

(123.934,15)
0,00

(123.934,15)
0,00

4.092.714,45

118.590,00

(514.584,35)

3.696.720,10
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Κατάσταση Ταµειακών ροών

1/1- 31/12/2016
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

1/131/12/2015

(100.930,97)

(379.422,68)

349.168,96
(333.493,22)

305.981,68
(355.634,37)

1.161,44

0,00

(84.093,79)
8.370,14
72.642,00

(429.075,37)
104.478,48
-66.719,90

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

(3.081,65)
(1.161,44)

(391.316,79)
0,00

(143.362,28)

0,00

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(147.605,37)

(391.316,79)

0,00

0,00

0,00
1.084.461,74
(1.443.509,29)

0,00
1.586.700,00
(1.326.550,64)

(359.047,55)

260.149,36

0,00

0,00

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσεως
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

(506.652,92)
2.277.322,60

(131.167,43)
2.408.490,03

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

1.770.669,68

2.277.322,60

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Πιστωτικοί Τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ
µεταβολών κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων παροχών προς το
προσωπικό και προβλέψεων

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ∆ιαθέσιµων προς πώληση χρ/κών περιουσιακών
στοιχείων
Πώληση ∆ιαθέσιµων προς πώληση χρ/κών περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις επιχορηγήσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα/εγκριθέντα
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
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Περιγραφή της εταιρείας
Η εταιρεία Οργανισµός Λιµένων Νοµού Ευβοίας Α.Ε. σκοπό έχει τη διοίκηση και την
εκµετάλλευση των χώρων της Ζώνης Λιµένα δικαιοδοσίας της. Στο σκοπό της εταιρείας
περιλαµβάνονται:
α) Η παροχή κάθε είδους λιµενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αναβάθµιση, η συντήρηση, η
βελτίωση και η ανάπτυξη των λιµένων νοµού Ευβοίας.
Β) Η παροχή υπηρεσιών ελλιµενισµού των πλοίων και διακίνησης επιβατών, οχηµάτων, φορτίων.
Γ) Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκµετάλλευση κάθε είδους λιµενικής υποδοµής.
∆) Η ανάληψη και εκτέλεση προγραµµάτων, µελετών και έργων

µε τις δραστηριότητες του

Οργανισµού που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους και που
εντάσσονται στην εθνική λιµενική πολιτική.
Ε) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση µε το λιµενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης
εµπορικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας πέραν των παραδοσιακών λιµενικών υπηρεσιών
συµπεριλαµβανοµένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής, του σχεδιασµού και
της οργάνωσης λιµενικών εξυπηρετήσεων.
Στ) Η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και υποδοµών µέσω τεχνολογικού και
οργανωτικού εκσυγχρονισµού.
Ζ) Η µέριµνα αισθητικής και λειτουργικής διάρθρωσης των λιµένων.
Η) Η εποικοδοµητική συνεργασία µε τους χρήστες των λιµένων και τους τοπικούς φορείς και τους
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας.
Θ)Η εποικοδοµητική συνεργασία και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση µε τους
φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης των λιµένων της χώρας.
Ι) Η ανάληψη καθηκόντων του Γενικού διαχειριστή των χώρων της Ζώνης των Λιµένων στο πλαίσιο
του γενικού σχεδιασµού και ανάπτυξης του λιµενικού δυναµικού της χώρας, της χάραξης εθνικής
λιµενικής πολιτικής για λογαριασµό του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Ια) Η εισήγηση για τη δηµιουργία και λειτουργία αεροδροµίων επί υδάτινης επιφάνειας.
Ιβ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που είχε ανατεθεί στα Λιµενικά Ταµεία Χαλκίδας, Αιδηψού, Αλιβερίου,
Ερέτριας, Καρύστου, Κύµης, Λίµνης, Μαρµαρίου, Ν. Στύρων, Ωρεών, ως νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου.
Ιγ) Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική,
κυµατική κ.α).
Η εταιρεία προήλθε από την συγχώνευση των Λιµενικών ταµείων Χαλκίδας, Ερέτριας, Αλιβερίου,
Κύµης, Νέων Στύρων, Μαρµαρίου, Καρύστου, Λίµνης, Λουτρών Αιδηψού, που ως την ηµεροµηνία
συγχώνευσης και σύστασης του ΟΛΝΕ Α.Ε. λειτουργούσαν ως Ν.Π.∆.∆.(Νοµικά Πρόσωπα
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∆ηµοσίου ∆ικαίου) κατά την 27/6/2013, ηµεροµηνία που η εταιρεία συνέταξε τον Ισολογισµό
ενάρξεως.
Έδρα της εταιρείας έχει ορισθεί ο ∆ήµος Χαλκίδας και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού
Λιάσκα αρ. 1.

1. Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων
1.1 Γενικά
Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων και τις ∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών και
ήταν σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2016. ∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοσθεί πριν την
ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους.
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις αρχές του ιστορικού
κόστους και της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας.
1.2 Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο (Κ.Ν. 2190/1920)
και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Οι παραπάνω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι
βασισµένες στις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία σύµφωνα µε την ισχύουσα
φορολογική νοµοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες εξωλογιστικές
εγγραφές προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆.Π.Χ.Α..
1.3 Χρήση εκτιµήσεων
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση της
εταιρείας να προβαίνει στη διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα
υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης αποτελεσµάτων
χρήσεως, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις αυτές
βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και δεδοµένα τα οποία
θεωρούνται εύλογα και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η επίδραση των
αναθεωρήσεων των υιοθετηµένων εκτιµήσεων και υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την
οποία πραγµατοποιούνται ή και σε επόµενες εάν η αναθεώρηση επηρεάζει όχι µόνο την παρούσα
αλλά και επόµενες χρήσεις.
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1.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016 εγκρίθηκαν
προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 15/06/2017 µε την απόφαση µε αρ. 62/2017.
2. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των συνηµµένων ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:
2.1 Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων
Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα
νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε
ισχύ κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα
νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες.
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από την
αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται στις
συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων.
2.2 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες: (α) κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και
(β) την τυχόν απαξίωση των παγίων.
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή
αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων
αγοράς, των αποζηµιώσεων λόγω απαλλοτριώσεων ακινήτων καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο
κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιµο για την κατά προορισµό χρήση του.
Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία,
κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα
προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες
επισκευών, συντηρήσεων κλπ. Των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας
πραγµατοποιούνται.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι
σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο
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της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα
χρήσης.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, µε βάση τη σταθερή µέθοδο
απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά
κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

1-25 έτη

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις

1-6 έτη

Μεταφορικά µέσα

5-7 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

1-10 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση
σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την
ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα.
2.3 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις, δείχνουν ότι
η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσής του,
καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το
µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου
στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και
ενεργούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του
περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει
δυνατότητα να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει
ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που
δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε
προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει
πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
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2.4 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και
των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις)
αναγνωρίζονται 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 της παρούσας αξίας των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό
της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέςµατα χρήσεως.
2.5 ∆ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι
καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές υπεραναλήψεις,
που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης των
διαθεσίµων της εταιρείας περιλαµβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταµειακών
ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων.
2.6 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει την ονοµαστική αξία µιας κοινής µετοχής της εταιρείας η οποία
κατέχεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
2.7 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων
των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας όπως
αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου και υπολογίστηκε µε βάση τον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.

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.
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Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα
υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί
να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα
κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες
χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να
ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν
θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
2.8 Μερίσµατα
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2.9 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονοµαστική αξία τους όταν υπάρχει εύλογη
διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους
προβλεπόµενους όρους. Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά µε τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται
στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να
αντιστοιχίσουν τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισµένες να αντισταθµίσουν. Οι κρατικές
επιχορηγήσεις σχετικά µε την αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων (παγίων) συµπεριλαµβάνονται
στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδα εποµένων χρήσεων, αναγνωρίζονται ως έσοδο και
µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του
επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου.
2.10 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία
Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις. ∆εδοµένης της βραχυπρόθεσµης φύσεως των
εργαλείων αυτών, η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε
την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.
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2.11 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται
από την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών
υπηρεσιών που προσφέρονται. Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν
µεταφέρονται στον αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών.
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο
του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι
τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην εταιρεία.
2.12 Έξοδα
2.12.1 Λειτουργικές µισθώσεις
Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου.

2.12.2 Κόστος χρηµατοδότησης
Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
2.13 Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου µε το µέσο
σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης
περιόδου.

2.14 Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της εταιρείας
«Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι κάθε διακεκριµένη επιχειρηµατική
δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους
επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός τοµέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται µε
βάση το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός
τοµέας).
Η εταιρεία κατά την κλειόµενη χρήση λειτουργούσε ως µια ενιαία µονάδα παροχής λιµενικών
υπηρεσιών στα λιµάνια του νοµού Ευβοίας.
3. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής
εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή
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µεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2016
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής
εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την
πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 17η Ιουνίου 2014 και δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας .
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων
βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2013 τις
κατωτέρω τροποποιήσεις σε υφιστάµενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να
έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 2013,
έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2015.
∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ∆ΠΧΑ
ή να εφαρµόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόµη υποχρεωτικό,
υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρµογή. Μια
οικονοµική οντότητα απαιτείται να εφαρµόσει την ίδια έκδοση του ∆ΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που
καλύπτονται από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.
∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική
αντιµετώπιση της ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της
από κοινού συµφωνίας.
∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση της εύλογης αξίας»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που
ορίζεται

στην

παράγραφο

52

του

∆ΠΧΑ

13

περιλαµβάνει

όλες

τις

συµβάσεις

που

λογιστικοποιήθηκαν και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Αναγνώριση και Επιµέτρηση», ή το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν
πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως
ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση».
∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»
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Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληρεί τον ορισµό της
συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και των
επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η
ξεχωριστή εφαρµογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν
εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία.
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι
υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους. Η εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω
πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις.
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής
εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την
πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 17η Ιουνίου 2014 και δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την
υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική
λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η
τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Φεβρουαρίου 2015.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει
την ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα
αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το
επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.
Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η
εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν

MEMBER OF

ISO 14001:2004
ΕΛΟΤ 1429:2008

ISO 9001:2008

ΑΔΑ: ΩΜ0ΦΟΞΑΤ-8ΛΟ

την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων
βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2013 και
τον Σεπτέµβριο του 2014 τους κατωτέρω κύκλους περιορισµένων τροποποιήσεων σε υφιστάµενα
πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 2013,
έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015.
∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισµοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και
προστίθενται ορισµοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που
προηγουµένως ήταν µέρος του ορισµού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης»
∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγµα που κατατάσσεται ως περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση θα επιµετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή
των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει επίσης

ότι η οντότητα

παρέχει µόνο συµφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τοµέων
µε τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα παρουσιάζονται
τακτικά.
∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση της εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 και του
∆ΛΠ 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιµετρηθούν οι

βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και

υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιµολογηµένα ποσά, απροεξόφλητες εάν
το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι σηµαντικό.
∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια»
Με

την

τροποποίηση

διευκρινίζεται

ότι,

όταν

ένα

στοιχείο

των

ενσώµατων

παγίων
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αναπροσαρµόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε
την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
∆.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους»
στην αναφέρουσα οντότητα

ή στη µητρική της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, είναι ένα

συνδεδεµένο µέρος της οικονοµικής οντότητας.
∆.Λ.Π. 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή
της καθαρής λογιστικής αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 25 Σεπτεµβρίου 2014,
έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2016.
∆ΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα προς Πώληση και
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µια άλλη (πχ πώληση ή
διανοµή στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά µία συνέχιση
του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5.
Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της µεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία
ταξινόµησής.
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύµβαση εξυπηρέτησης που περιλαµβάνει αµοιβή, µπορεί να

αποτελέσει συνεχιζόµενη συµµετοχή σε ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο που
έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το
πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά
µε τον συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας
εταιρικών οµολόγων αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι µε
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βάση τη χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας
εταιρικών οµολόγων σε αυτό το νόµισµα , χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονοµικές καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε
παραποµπές µεταξύ των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου
συµπεριλαµβάνονται στη ενδιάµεση οικονοµική έκθεση (π.χ. στη έκθεση ∆ιαχείρισης).∆ιευκρινίζεται
επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης πρέπει να είναι στη
διάθεση των χρηστών µε τους ίδιους όρους και την ίδια στιγµή όπως και οι ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες µε αυτόν τον τρόπο,
τότε η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση είναι ελλιπής.
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία
Γνωστοποίησης
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 18 ∆εκεµβρίου 2014, αποσαφηνίζουν
ότι η σηµαντικότητα εφαρµόζεται για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων και ότι η
συµπερίληψη σε αυτές ασήµαντων πληροφοριών

µπορεί να εµποδίσει την χρησιµότητα των

γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
χρησιµοποιούν την επαγγελµατική τους κρίση, καθορίζοντας το που

και µε ποια σειρά

παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. Η
τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2016.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές»
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12 διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει
από δάνεια που επιµετρούνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- ∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές

µεθόδους

απόσβεσης
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για
τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται
κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε
ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016.
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∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Καρποφόρα Φυτά
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα Καρποφόρα Φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά και µόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 έτσι ώστε να
αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2016.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης
στις Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συµβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει
σε µία οντότητα να χρησιµοποιεί τη µέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των
επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατοµικές της οικονοµικές
καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η
τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2016.
∆ΠΧΑ 10

(Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28

(Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της
Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου
2014, είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια
επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια θυγατρική ή όχι). Ένα µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν
µια συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία

στεγάζονται σε µια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρµογή των
εξαιρέσεων ενοποίησης
Στις 18 ∆εκεµβρίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ
28 για θέµατα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρµογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις
Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» -Λογιστικός χειρισµός της
απόκτησης µεριδίου σε µια από κοινού δραστηριότητα
Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν
αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η
τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2016.
∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι
Λογαριασµοί».
Σκοπός του ∆ΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για
τα υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» που προκύπτουν όταν µια
οικονοµική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε
ειδική ρύθµιση από το κράτος.
Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να
συνεχίσει να λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων
λογαριασµών» σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρµογή
των ∆ΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις
αυτών των λογαριασµών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης,
αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών

εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις

απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» το οποίο
είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες

Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15,

Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆ 31.
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε µια οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και
απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων
πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο πέντε
βηµάτων, που πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες για την αναγνώριση
του εσόδου. Το ∆ΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου
είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθώσεις και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που
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παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα
ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής
να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για

όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε

διάρκεια άνω των δώδεκα µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη
σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16
ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις
συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό
λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4. Έσοδα
Τα έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

Έσοδα από προσόρµισης πρυµνοδέτησης, παραβολής πλοίων
Έσοδα προσόρµισης και πρύµνησης Ε/Γ – Ε/Ο
Έσοδα από λοιπά Τέλη και ∆ικαιώµατα (Πορθµεία)
Έσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
Έσοδα από εργασίες ζύγισης εµπορευµάτων
Έσοδα υδροδότησης πλοίων, υπηρεσιών, ιδιωτικών κλπ
Έσοδα από τη χρησιµοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Έσοδα από κατάλοιπα
Έσοδα από εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γεν. χώρων
Για την εγκατάσταση ναυπηγείων
Για την εξυπηρέτηση βιοµηχανιών, µεταλλευτ. Κλπ επιχειρ.
Από χρήση παραλιακών πεζοδροµίων & κρηπιδοµάτων

255.006,58
175.112,25
461.416,93
63.982,12
75.844,00
28.397,49
22.042,98
306.281,65
7.230,00
95.850,00
522.904,47
339.750,99

395.851,04
0,00
433.910,25
112.680,13
56.800,00
17.915,49
49.034,96
338.863,55
4.480,24
95.100,00
497.492,52
380.255,44

Έσοδα από εκµίσθωση τουριστικών καταστηµάτων και κάθε είδους
τουριστικών εγκαταστάσεων και χώρων

286.007,78

192.548,53

Έσοδα από εκµίσθωση ιχθυόσκαλας
Λοιπά έσοδα

30.066,34
550.247,42

0,00
404.429,64

3.220.141,00

2.979.361,79

5. Αµοιβές προσωπικού
Οι αµοιβές προσωπικού της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
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1/1-31/12/2016
Aµοιβές Προσωπικού
Παροχές και έξοδα προσωπικού
Eργοδοτικές εισφορές
Έξοδα επιµόρφωσης προσωπικού

Άτοµα:
Μισθωτοί
Επιµίσθιοι
Σύνολο

1/1-31/12/2015

135.340,44
9.888,00
39.320,62
780,00

132.406,61
10.068,00
38.886,95
18.974,22

185.329,06

200.335,78

31/12/16

31/12/15

7
1
8

7
1
8

6. Αµοιβές τρίτων
Οι αµοιβές τρίτων της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

Αµοιβές νοµικών
Αµοιβές τεχνικών
Kατάλοιπα
Ενοικίαση προσωπικού
Αµοιβές µηχανογράφησης
Αµοιβές λογιστών

7.071,00
12.673,44
251.189,49
259.539,85
14.648,97
52.701,00

12.782,00
22.853,00
276.422,42
292.115,16
17.551,20
38.784,55

Λοιπές αµοιβές

511.332,59

406.454,27
1.066.962,60

1.109.156,34

7. Παροχές τρίτων
Οι παροχές τρίτων αναλύονται ως ακολούθως:

1/1-31/12/2016
∆απάνες ύδρευσης
Tηλεπικοινωνίες, ταχυδροµικά
Eνοίκια κτιρίων-Tεχνικών εργων
Eνοίκια µεταφορικών µέσων
Aσφάλιστρα

39.222,93
20.630,94
43.098,67
836,85
1.088,30

1/1-31/12/2015
20.431,25
21.467,40
66.047,89
4.422,11
1.120,17
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Συντήρηση και επισκευή εγκατ.κτιρ.-τεχνικών
έργων
Συντήρηση και επισκευή µόνιµων εγκ/σεων
Συντήρηση και επισκευή λιµένων και λιµενικών
εγκαταστάσεων
Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων
Συντήρηση και επισκευή γέφυρας
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
Λοιπές ∆απάνες
∆απάνες καθαρισµού
∆απάνες Φωτισµού

0,00
0,00

9.740,00
5.850,04

134.627,41

80.219,75

8.388,00
82.530,00
1.778,23
5.620,05
202.087,85

0,00
59.850,00
714,00
2.492,23
205.618,09

226.160,87
766.070,10

816.902,81
1.294.875,74

8. Φόροι Εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος της εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:

Τρέχων Φόρος
Αναβαλλόµενη Φορολογία
Φορολογικές ∆απάνες

Κέρδη προ του φόρων
Φόρος υπολογιζόµενος µε τους ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές
Φορολογική Επίδραση:

1/1- 31/12/2016
23.003,18
0,00
23.003,18

1/1-31/12/2015
20.763,53
0,00
20.763,53

1/1- 31/12/2016

1/1-31/12/2015

(100.930,97)

(379.422,68)

(29.269,98)

(110.032,58)

-φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν
αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενος φόρος

52.273,17

130.796,11

Φόρος Εισοδήµατος

23.003,18

20.763,53

9. Ενσώµατα πάγια
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα &
µηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Κατά την 1/1/2015

5.909.869,60

5.060,42

49.016,59

245.961,58

104.753,98

Προσθήκες χρήσεως

1.404.522,63

479,68

0,00

26.302,31
(104.753,98)

(104.753,98)

Σύνολο κατά την 31/12/2015

7.314.392,23

5.540,10

49.016,59

272.263,89

0,00

7.641.212,81

Προσθήκες χρήσεως

1.083.134,07

0,00

0,00

7.796,16

352.579,06

1.443.509,29

Σύνολο

Αξία κτήσεως
6.314.662,17
1.431.304,62

Εκποιήσεις χρήσεως
Μεταφορές χρήσεως

Εκποιήσεις χρήσεως
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Μεταφορές χρήσεως

0,00

0,00

8.397.526,30

5.540,10

49.016,59

280.060,05

352.579,06

9.084.722,10

2.244.819,80

1.138,50

15.160,42

168.286,83

0,00

2.429.405,55

281.149,61

506,00

6.010,65

18.315,42

2.525.969,41

1.644,50

21.171,07

186.602,25

317.172,07

577,95

6.010,65

25.408,29

2.843.141,48

2.222,45

27.181,72

212.010,54

Σύνολο κατά την 31/12/2015

4.788.422,82

3.895,60

27.845,52

Σύνολο κατά την 31/12/2016

5.554.384,82

3.317,65

21.834,87

Σύνολο κατά την 31/12/2016
Σωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 1/1/2015
Προσθήκες χρήσεως

305.981,68

Εκποιήσεις χρήσεως
Μεταφορές χρήσεως
Σύνολο κατά την 31/12/2015
Προσθήκες χρήσεως

0,00

2.735.387,23
349.168,96

Εκποιήσεις χρήσεως
Μεταφορές χρήσεως
Σύνολο κατά την 31/12/2016

0,00

3.084.556,19

85.661,64

0,00

4.905.825,58

68.049,51

352.579,06

6.000.165,91

Αναπόσβεστη αξία

10. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της
εταιρείας και αναλύονται ως ακολούθως:

31/12/2016
∆οσµένες εγγυήσεις

31/12/2015

3.060,00
3.060,00

3.060,00
3.060,00

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι συνολικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

31/12/2016
Πελάτες

31/12/2015

1.371.624,87

982.006,49

Λοπές Απαιτήσεις από το ∆ηµόσιο

11.782,94

953,28

Απαιτήσεις από επιστροφη ΦΠΑ
Λοπές Απαιτήσεις

98.614,26
3.000,00

133.945,99
3.000,00

(361.856,79)

0,00

1.123.165,28

1.119.905,76

Πρόβλεψη αποµείωσης απαιτήσεων

∆εν υφίστανται µακροπρόθεσµες εµπορικές απαιτήσεις.
Η εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και σχηµατίζει προβλέψεις για επισφάλειες
εφόσον κρίνει πιθανή την αδυναµία είσπραξης τους. Ως µέτρο αδυναµίας είσπραξης χρησιµοποιεί
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την παλαιότητα του υπολοίπου. ∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις κατά την ηµεροµηνία
κλεισίµατος του Ισολογισµού.
Επί των εµπορικών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα.
12. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. Πιο συγκεκριµένα:

31/12/2016
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ

31/12/2015

27.752,63
1.742.917,05

15.387,44
2.261.935,16

1.770.669,68

2.277.322,60

13. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στις 31/12/2016 σε € 4.092.714,45 και είναι ολοσχερώς
καταβεβληµένο. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από µια µετοχή που κατέχεται από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο ονοµαστικής αξίας € 4.092.714,45.

14. Αποθεµατικά
Τα αποθεµατικά της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Α) Τακτικό αποθεµατικό
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού αποθεµατικού» µε την κατ’ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5 % των ετήσιων, µετά από φόρους, κερδών – είναι
υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό
αποθεµατικό» δε δύναται να διανεµηθεί ο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας.
Β) Ειδικά αποθεµατικά
Πρόκειται για αποθεµατικό που έχει σχηµατιστεί για ειδικούς σκοπούς.

15. Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται µε επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και
αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών που επιδοτήθηκαν.

Υπόλοιπο έναρξης
Ληφθείσες επιχορηγήσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο λήξης

31/12/2016
3.890.940,63
1.084.461,74
(333.493,22)

31/12/2015
2.659.875,00
1.586.700,00
(355.634,37)

4.641.909,15

3.890.940,63
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16. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται ως
ακολούθως:

Προµηθευτές
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι
Λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2016
272.124,19
19.917,91
114.946,09

31/12/2015
245.922,50
75.223,43
158.926,69

406.988,19

480.072,62

17. Συναλλαγές και υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα
Η εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από για τη χρήση 2016 και έως τον Σεπτέµβριο είναι οι εξής:

Αθανάσιος Τσέργας
Κουλουρίδης Κων/νος
Μπουρµάς Ηλίας
Τσιρογιαννίδης Ιωάννης
Σύρακα Γάσπαρη Μαρία
Παπανικολάου Παναγιώτης

Πρόεδρος και ∆. Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τον Οκτώβριο του 2016 είναι οι εξής:
Κουλουρίδης Κων/νος
Μπουρµάς Ηλίας
Τσιρογιαννίδης Ιωάννης
Σύρακα Γάσπαρη Μαρία
Παπανικολάου Παναγιώτης
Πασβαντίδης Πέτρος
Πάνος Γεώργιος
Γεωργαλάς Νικόλαος

Πρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της εταιρείας έχουν ως εξής:

Απαιτήσεις από µέλη διοικήσεως
Υποχρεώσεις προς µέλη διοικήσεως

Συναλλαγές και αµοιβές µελών διοίκησης

31/12/2016
0,00
0,00

31/12/2015
0,00
0,00

1/1-31/12/2016
36.169,62

1/1-31/12/2015
6.300,00
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18. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο
κίνδυνος αγοράς, ο οποίος περιλαµβάνει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου, ο
πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων
της εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που µπορεί να
έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση της εταιρείας.
Ι. Κίνδυνος αγοράς



Συναλλαγµατικός κίνδυνος εταιρεία συναλλάσσεται µε εγχώριους πελάτες και το νόµισµα
συναλλαγής είναι το ευρώ. Συνεπώς δεν προκύπτει συναλλαγµατικός κίνδυνος.
Κίνδυνος επιτοκίου εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο διακύµανσης επιτοκίων καθώς δεν έχει
δανειακές υποχρεώσεις.

ΙΙ. Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρµόζεται µε συνέπεια. Επιπλέον έχει µεγάλο
αριθµό πελατών και ως εκ τούτου η ευρεία διασπορά της πελατειακής βάσης συντελεί στην ύπαρξη
χαµηλού πιστωτικού κίνδυνου.
ΙΙΙ. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών
ταµειακών διαθεσίµων.
19. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις
19.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Κατά την 31/12/2016 δεν υφίστανται αγωγές κατά της εταιρείας όπου µπορούν να επηρεάσουν
σηµαντικά τα αποτελέσµατα της.
19.2 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις
Η εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων οι
οποίες λήγουν το έτος 2025. Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων
βάσει µη ακυρώσιµων συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης έχουν ως ακολούθως:

31/12/2016

31/12/2015

Μέχρι 1 έτος
Από 2 έως και 5 έτη

40.494,00
149.896,00

41.520,00
153.820,00

Πάνω από 5 έτη

122.827,50

151.050,00

313.217,50

346.390,00
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19.3 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει συνεπή
σχεδιασµό ώστε να ελαχιστοποιεί τη φορολογική επιβάρυνση. Λόγω αδυναµίας εκτίµησης, τα ποσά
φόρων που πιθανώς προκύψουν σε µελλοντικό έλεγχο της

ανέλεγκτης χρήσης θα

λογιστικοποιηθούν εντός της χρήσεως κατά την οποία τα σχετικά ποσά θα καταστούν οριστικά.
20. Απαιτήσεις από λειτουργικές µισθώσεις
Η εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση
µελλοντικές ελάχιστες εισπράξεις

ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων

εγκαταστάσεων. Οι

βάσει µη ακυρώσιµων

συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης έχουν ως ακολούθως:

31/12/2016
Μέχρι 1 έτος
Από 2 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

31/12/2015

958.141,92
1.907.818,27

418.189,47
1.588.945,36

981.433,20

38.552,93

3.847.393,39

2.045.687,76

21. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 γεγονότα, που να
αφορούν

την

εταιρεία,

για

τα

οποία

επιβάλλεται

αναφορά

από

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.

Το ∆/κό Συµβούλιο της ΟΛΝΕ Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση του προέδρου
2. Τις οικονοµικές καταστάσεις και τις σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων

Αποφασίζει οµόφωνα:
Την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της 3ης εταιρικής χρήσης από
01/01/2016 έως 31/12/2016
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Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε την ίδια µέρα
∆.Σ. ΟΛΝΕ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος
Παπανδρέου Ανδρέας

Η Γραµµατέας
Παπαγεωργάκη Ελένη

Τα µέλη
Πέτρος Πασβαντίδης
Γουρνής Νικόλαος
Λεβέντη Ελένη
Μπάρµπας Ιωάννης
Ανδρέλου Μαρία
Πάνος Γεώργιος
Γεωργαλάς Νικόλαος
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