ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ΣΗ ΜΗΣΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ
(ΥΡΗΗ ΑΠΟ 19 ΜΑΙΟΤ ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010)
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) &
ΣΟ Ν.3556/2007

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
- Γήισζε Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
- Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
- Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
- Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

ΑΡΗΣΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ
ΣΖΝ ΠΟΝΣΟΠΟΡΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Γηα ηελ πεξίνδν από 19ε Μαίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ
εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «Άξηζηνλ Αλψλπκε Δηαηξεία Δπελδχζεσλ
ζηελ Πνληνπφξν Ναπηηιία», ηελ 24ε Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε
ηελ

αλάξηεζή

ηνπο

ζην

δηαδίθηπν,

ζηηο

δηεπζχλζεηο

www.revoil.gr.

θαη

www.aristonshipping.gr. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηνπνηεκέλα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά
νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
Βάξε, 24/02/2011

Ο Πξφεδξνο

Δπάγγεινο Γ. Ρνχζζνο
ΑΒ 576539

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Ο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο

Ισάλλεο Δ. Ρνχζζνο

Νηθφιανο Γ. Μαλάιεο

Α.Γ.Σ ΑΔ 083527

Α.Γ.Σ Π 691863

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΑΡΗΣΟΝ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΠΟΝΣΟΠΟΡΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗ ΣΩΝ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ ΜΖΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ 19.5.2010-31.12.2010
Η παξνχζα εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ αθνξά ηελ εηαηξηθή ρξήζε
2010 ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ.2190/1920, ηνπ λφκνπ 3556/2007
θαη ηηο επ’απηνχ εθδνζείζεο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
Γεληθά Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία
Η αλψλπκε εηαηξεία «ΑΡΙΣΟΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΗΝ
ΠΟΝΣΟΠΟΡΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ» ηδξχζεθε ζηηο 3 Ινπλίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.2190/1920 θαη ηνπ Ν.2843/2000 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν.2992/2002 θαη
θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ 69650/04/Β/10/90. Η
εηαηξεία πξνήιζε απφ ηελ εηαηξεία ΑΡΙΣΟΝ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ. κε εκεξνκελία
έλαξμεο ηελ 19ε Μαίνπ 2010 θαη Μεηνρηθφ Κεθάιαην εμήληα ρηιηάδεο επξψ (60.000) θαη
κεηαηξάπεθε ζε Δ.Δ.Π.Ν. κεηά ηελ απφ 3 Ινπλίνπ 2010 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΑΡΙΣΟΝ αλέξρεηαη ζε 29.350.002
επξψ θαη δηαηξείηαη ζε 9.783.334 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3 επξψ ε
θάζε κία.
Με εκεξνκελία 31.12.2010 ε ΑΡΙΣΟΝ έρεη ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο έλα θνξηεγφ πινίν
κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ θαη έρεη εμνθιήζεη ηελ αγνξά δεχηεξνπ θνξηεγνχ πινίνπ ην
νπνίν θαη παξαιήθζεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011. Οη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο ησλ δχν
θνξηεγψλ πινίσλ πνπ ελνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:
1.1 Η εηαηξία «LYRICS NAVIGATION LTD»
1.2 Η εηαηξία «SYRA NAVIGATION LTD»
Γηα ηελ ίδξπζε ησλ δχν ζπγαηξηθψλ θαη ηελ αγνξά ησλ δχν πινίσλ εληφο ηνπ 2010 ν
Όκηινο θαηέβαιε ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ $44.462.172,67 πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή
θηήζεο ηνπο.
πλνπηηθή αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ηεο εηαηξείαο
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ρξήζε 2010 πνπ αθνξά ηελ πεξίνδν απφ
19.5.2010 έσο 31.12.2010 αλήιζε ζε $1.909.461,38.
Η ρξήζε νινθιεξψζεθε κε θέξδε πνζνχ $964.097,63 γηα ηνλ Όκηιν θαη $459.832,35
γηα ηελ Δηαηξία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα έζνδα απφ ηελ λαχισζε ηνπ θνξηεγνχ
πινίνπ «BLUE ANGEL» θαη πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο επξψ/δνιιαξίνπ
θαηά ηελ κεηαηξνπή ζηελ ελνπνίεζε.
Σα ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ ηελ 31.12.2010 αλέξρνληαλ ζε $38.294.233,82 θαη ηεο
κεηξηθήο ζε $39.681.552,93.
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηελ 31.12.2010 αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ
$1.030.435,97 γηα ηνλ ’Οκηιν θαη $68.446,01 γηα ηελ Δηαηξεία.
Η κεηξηθή εηαηξεία δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ ελψ ζηνλ Όκηιν κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ
ηνπ εξγάδνληαη 27 Ναπηηθνί.
ειίδα 1

Βαζηθνί Γείθηεο
19/5/201031/12/2010

Γείθηεο
Απφδνζεο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE)
Απφδνζε Απαζρνινχκελσλ Κεθαιαίσλ (ROCE)
Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο
Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο

2,5%
24,5%
9,65%
1

Κίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο
(α)

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Οη ζπλαιιαγέο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ νκίινπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν
ζε Γνιιάξηα ΗΠΑ. Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ ζπγαηξηθψλ
εθθξάδνληαη επίζεο ζε Γνιιάξηα ΗΠΑ θαη σο εθ ηνχηνπ νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
ηνπ νκίινπ δελ εθηίζνληαη ζε ζεκαληηθφ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.
Η κεηξηθή εηαηξεία εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν αθνχ νη επελδχζεηο ηεο
ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο θαζψο θαη ην δάλεην εθθξάδνληαη ζε Γνιιάξηα ΗΠΑ. Η
δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ ζέζε ηνπ Οκίινπ σο πξνο ην θίλδπλν απηφ ζε
ζπλερή βάζε θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλα
ρξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία γηα λα ηνλ πεξηνξίζεη.
Η επαηζζεζία ηνπ Οκίινπ ζηελ αχμεζε ή κείσζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο
Δπξψ έλαληη Γνιαξίνπ Ακεξηθήο, αλαιχεηαη σο εμήο:
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 ζε πεξίπησζε πνπ ην Δπξψ είρε
εληζρπζεί/ππνρσξήζεη θαηά 10% έλαληη ηνπ Γνιιαξίνπ Ακεξηθήο, κε δεδνκέλν
φηη φινη νη ππφινηπνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο είραλ παξακείλεη ζηαζεξνί,
ηα θέξδε ζα εκθαλίδνληαλ ρακειφηεξα/πςειφηεξα θαηά πνζφ $41.303.01 θαη
ηα ίδηα θεθάιαηα θαηά $188.733,44.

(β)

Κίλδπλνο από δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ
Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλφο ζηνλ θίλδπλν ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ επηηνθίσλ
ιφγσ ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Σν ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ θέξεη θπκαηλφκελν
επηηφθην θπξίσο κε βάζε Libor ηξηκήλνπ. ηε ζεκείσζε 4β παξνπζηάδεηαη ε
επαηζζεζία ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε κηα
κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ Libor θαηά +/- 2%

(γ)

Κίλδπλνο αγνξάο
Ο Όκηινο δελ εθηίζεηαη ζε θαλέλα θίλδπλν αγνξάο θαζψο δελ έρεη ζέζε ζε
κεηνρηθά ή παξάγσγα πξντφληα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ δηεζλή αγνξά.

(δ)

πγθέληξσζε επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ
Σελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2010, ηα έζνδα ηνπ Οκίινπ
πξνήιζαλ απφ έλα λαπισηή (100%). Ο θίλδπλνο επηζθάιεηαο ησλ λαπισηψλ
αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ νκίινπ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε
αμηφινγνπο λαπισηέο πνπ έρνπλ άξηζην ηζηνξηθφ ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο.
ειίδα 2

Κίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο (ζπλ.)
(ε)

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν φκηινο είλαη λενεηζεξρφκελνο ζην θιάδν ηεο
πνληνπφξνπ λαπηηιίαο θαη έρεη ήδε πξνβεί ζηελ αγνξά δχν θνξηεγψλ πινίσλ,
ηα ρξεκαηηθά ηνπ δηαζέζηκα θξίλνληαη επαξθή πξνο θάιπςε νπνηαζδήπνηε
πηζαλήο αλάγθεο ηακεηαθψλ εθξνψλ.

(ζη)

Κίλδπλνο Γηαθύκαλζεο Ναύισλ
Ο ’Οκηινο γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ
επηδηψθεη ηελ ζχλαςε καθξνρξφλησλ λαπινζπκθψλσλ κε ηνπο λαπισηέο.

πλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2010 νη ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο
αθνξνχλ:
α)

πνζφ $343.108,24 απαίηεζε ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο LYRICS
NAVIGATION LTD απφ ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία SYRA NAVIGATION LTD
γηα έμνδα παξαιαβήο ηνπ πινίνπ m.v. “BLUE ETERNITY” ηδηνθηεζίαο SYRA
NAVIGATION LTD.

β)

πνζφ $120.000 απαίηεζε ηεο κεηξηθήο AΡΙΣΟΝ ΔΔΠΝ απφ ηελ πινηνθηήηξηα
εηαηξεία SYRA NAVIGATION LTD γηα έμνδα δαλείνπ γηα ηελ αγνξά ηνπ πινίνπ
m.v. “BLUE ETERNITY”.

γ)

πνζφ $18.916,56 αθνξά έζνδα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΡΔΒΟΙΛ ΑΔΔΠ απφ ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ΑΡΙΣΟΝ ΔΔΠΝ, γηα
ηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο θνξηεγνχ πινίνπ.

εκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεσο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο έθζεζεο.
Μεηαγελέζηεξα ηεο 31.12.2010 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011, ε ζπγαηξηθή
ηεο ΑΡΙΣΟΝ Δ.Δ.Π.Ν., SYRA Navigation Ltd, παξέιαβε νινθιεξψλνληαο ηελ αγνξά
ην θνξηεγφ πινίν μεξνχ θνξηίνπ m.v. “Blue Eternity”. Σν πινίν είλαη ηαπσληθήο
θαηαζθεπήο 1994 θαη ρσξεηηθφηεηαο 45.741 ηφλσλ. Η SYRA έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε
ζπκθσλία γηα ηελ λαχισζε ηνπ πινίνπ δηάξθεηαο 12 κελψλ κε εκεξήζην έζνδν
$14.500,00. Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ, ην πινίν παξαδφζεθε ζηνπο λαπισηέο ηνπ ηελ
εηαηξεία ED & F MAN SHIPPING LTD.
Πξνβιέςεηο - Πξννπηηθέο
Οη πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ γηα ην 2011 είλαη ζεηηθέο θαζψο κε ηελ παξαιαβή θαη
λαχισζε θαη ηνπ δεχηεξνπ πινίνπ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011 αλακέλεηαη πεξαηηέξσ
ελίζρπζε ησλ κεγεζψλ ηνπ.

ειίδα 3

Δπεμεγεκαηηθή έθζεζε
1.

Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε €29.350.002,00 δηαηξείηαη ζε
9.783.334 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €3 έθαζηε. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη
νλνκαζηηθέο κε δηθαίσκα ςήθνπ.

2.

Πεξηνξηζκνί ζηελ κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο.
Η κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη δελ
πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηελ κεηαβίβαζε απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο.

3.

εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ
ησλ άξζξσλ 9-11 ηνπ Νόκνπ 3556 ηνπ 2007.
ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζπκκεηέρεη κφλν έλαο κέηνρνο ε εηαηξεία
ΡΔΒΟΙΛ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ε νπνία
θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ.

4.

Μεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ.
Γελ ππάξρνπλ κεηνρέο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.

5.

Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ.
Γελ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο
ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο.

6.

πκθσλίεο κεηαμύ ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο.
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη
πεξηνξηζκνχο ζηελ κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε
δηθαησκάησλ ςήθνπ.

7.

Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ, θαζώο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ είλαη
ζύκθσλεο κε ηα πξνβιεπόκελα ηνπ θ.λ. 2190/1920.
Οη θαλφλεο γηα ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαζψο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ είλαη ζχκθσλεο κε ηα
πξνβιεπφκελα ηνπ θ.λ.2190/1920.

ειίδα 4

Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ( ζπλ.)
8.

Αξκνδηόηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ γηα
έθδνζε λέσλ κεηνρώλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη κε ηελ
επηθχιαμε ηεο παξ.2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρεη ηελ
δπλαηφηεηα θαη δηθαηνχηαη, εληφο ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηελ ζχζηαζε ηεο
εηαηξείαο, κε απφθαζή ηνπ, γηα ηελ νπνία ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ πιεηνςεθία
ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ: α) λα απμάλεη ην κεηνρηθφ
θεθάιαην κεξηθά ή νιηθά, κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα πνζφ πνπ δελ
κπνξεί λα ππεξβεί ην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην θαη β) λα εθδίδεη νκνινγηαθφ
δάλεην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θ.λ.2190/1920.

9.

εκαληηθή ζπκθσλία πνπ έρεη ζπλάςεη ε εηαηξεία θαη ε νπνία ηίζεηαη ζε
ηζρύ, ηξνπνπνηείηαη ή ιήγεη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο
εηαηξείαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
ζπκθσλίαο απηήο.
Γελ πθίζηαηαη ηέηνηα ζπκθσλία.

10.

Κάζε ζπκθσλία πνπ ε εηαηξεία έρεη ζπλάςεη κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
ηεο πκβνπιίνπ ή κε ην πξνζσπηθό ηεο,
ε νπνία πξνβιέπεη
απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απόιπζεο ρσξίο βάζηκν ιόγν
ή ηεξκαηηζκό ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρόιεζήο ηνπο εμαηηίαο ηεο δεκόζηαο
πξόηαζεο.
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο εηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή
ην πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο
εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή
ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο.

Βάξε 24 Φεβξνπαξίνπ 2011
Με ηηκή,
Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
ΑΡΗΣΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ
ΣΖΝ ΠΟΝΣΟΠΟΡΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ
Ο Πξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Σα κέιε
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ΑΡΙΣΟΝ Δ.Δ.Π.Ν.

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απν ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε
ηεο ρξήζεσο 19 Ματνπ – 31 Γεθεκβξίνπ 2010
ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο
Άξηζηνλ Αλψλπκε Δηαηξία Δπελδχζεσλ ζηελ Πνληνπφξν Ναπηηιία

ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο
ΑΡΗΣΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΠΟΝΣΟΠΟΡΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο
ΑΡΗΣΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΠΟΝΣΟΠΟΡΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ε
Δηαηξεία) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, θαη πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 θαη ηηο
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ
ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ
ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Η δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα
εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα
θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ
νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε
θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ
ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη
απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο
γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη
ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο
δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ
αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ
έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε
ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο
γλψκεο.
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Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα,
απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο
θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο
ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ.
Δπαιεζεχζακε ηελ ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ’Δθζεζεο
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920».
Πεηξαηάο,
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 33801
ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ
ΜΟΤΡ ΣΖΒΔΝ Α.Δ.
Αθηή Μηανχιε 93, Πεηξαηάο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. Δηαηξείαο 119
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Μεηνρηθφ θεθάιαην
Κέξδε εηο λένλ
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο
ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ
Τπνρξεώζεσλ
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Τπνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ
Τπνρξεώζεσλ
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη
Τπνρξεώζεσλ

7.1

Ο ΟΜΗΛΟ
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2010
31/12/2010

41.784.022,56

7.2

0,00

195.000,00
0,00
0,00 44.462.172,67
41.979.022,56 44.462.172,67

7.3

1.030.436,24

68.446,28

7.4
7.5
7.6
7.7

86.447,93
322.830,94
48.882,55
120.990,52

0,00
0,00
156.941,92
0,00

7.8

193.251,33

561,20

1.802.839,51
225.949,40
43.781.862,07 44.688.122,07

7.9

39.217.470.55 39.217.470,55
964,097.63
459.832,35
(1.887.334,36)
4.250,03
38.294.233,82 39.681.552,93

7.10

7.11
7.10
7.12

3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

410.737,96
1.300.000,00
76.890,29

5.368,18
1.300.000,00
1.200,96

1.787.628,25
5.487.628,25

1.306.569,14
5.006.569,14

43.781.862,07 44.688.122,07
ειίδα 1

Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο γηα ηελ ρξήζε
19 Μαίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Μεηξηθήο θαη Οκίινπ
(ποσά σε Γολλάρια ΗΠΑ)
Ο ΟΜΗΛΟ
19/5/201031/12/2010

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
19/5/201031/12/2010

1.909.461,38

0,00

130.648,34
663.174,75
793.823,09
1.115.638,29
490.046,79
100.800,00
91.535,73
682.382,52
433.255,77

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.707,27
82.707,27
(82.707,27)

7.16
7.16

(18.512,28)
305.198,54
286.686,26

(13.823,96)
304.991,26
291.167,30

7.14

244.155,60

251.372,32

964.097,63

459.832,35

9.783.334,00
0,098545

9.783.334,00
0,047002

(1.887.334,36)

4.250,03

(1.887.334,36)

4.250,03

(923.236,73)
(0,094368)

464.082,38
0,047436

εκεηώζεηο
Κύθινο εξγαζηώλ
Κόζηνο εθκεηάιιεπζεο
Λεηηνπξγηθφ θφζηνο
Κφζηνο θίλεζεο πινίσλ

7.13
7.13

Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο
Απνζβέζεηο
Γηαρεηξηζηηθή ακνηβή
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

7.15

Καζαξά θέξδε/(δεκίεο) εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη έμνδα ηξαπεδψλ
Πηζησηηθνί ηφθνη
Άιια έζνδα
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Καζαξά θέξδε έηνπο (Α)
Αξηζκφο κεηνρψλ
Κέξδε αλά κεηνρή
ΛΟΗΠΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ - (ΔΞΟΓΑ)
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Λνηπά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα κεηά από
θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα
κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)
(Εεκίεο)/Κέξδε αλά κεηνρή

ειίδα 2

Καηάζηαζε κεηαβνιήο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010
(πνζά ζε Γνιιάξηα ΖΠΑ)
Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Οκίινπ
Πνζά
Μεηνρηθό
Απνηειέζκαηα
Δθθξαζκέλα
Απνζεκαηηθά
θεθάιαην
εηο λένλ
ζε Δπξώ
Τπφινηπν θαηά
0,00
0,00
ηελ 19.05.2010
Μεηαβνιέο θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο 39.217.470,55
ρξήζεο
ρεκαηηζκφο
Σαθηηθνχ
0,00
0,00
Απνζεκαηηθνχ
Απνηειέζκαηα
964.097,63
πεξηφδνπ
πλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο
___________
______
___________
Τπφινηπν θαηά
ηελ 31.12.10
39.217.470,55
0,00
964.097,63

πλ/γκαηηθέο
δηαθνξέο
ελνπνίεζεο
0,00

ύλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ
0,00
39.217.470,55

0,00
964.097,63
(1.887.334,36) (1.887.334,36)
(1.887.334,36)

38.294,233,82

πλ/γκαηηθέο
δηαθνξέο
κεηαηξνπήο

ύλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Δηαηξείαο
Πνζά
Δθθξαζκέλα ζε
Δπξώ
Τπφινηπν θαηά
ηελ 19.05.10
Μεηαβνιέο θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο
ρεκαηηζκφο
Σαθηηθνχ
Απνζεκαηηθνχ
Απνηειέζκαηα
πεξηφδνπ
πλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο
Τπφινηπν θαηά
ηελ 31.12.10

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

0,00

0,00

0,00

39.217.470,55

39.217.470,55
0,00

0,00

0,00

459.832,35

459.832,35

___________

______

__________

4.250,03

4.250,03

39.217.470,55

0,00

459.832,35

4.250,03

39.681.552,93

ειίδα 3

Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ Μεηξηθήο θαη Οκίινπ
γηα ηελ ρξήζε 19 Μαηνπ εσο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010

(ποσά σε Γολλάρια ΗΠΑ)
Ο ΟΜΗΛΟ
31/12/2010
Σακεηαθέο Ρνέο από Λεηηνπξγηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο
Καζαξά Κέξδε έηνπο
Αλακνξθώζεηο γηα ηελ ζπκθσλία ησλ
Καζαξώλ Κεξδώλ κε ηηο Σακεηαθέο Ρνέο από
Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Απνζβέζεηο
Σφθνη & ζπλαθή έμνδα
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2010

964.097,63

459.832,35

490.046,79
(286.686,26)
(1.887.334,36)
(719.876,20)

0,00
(291.167,30)
4.250,03
172.915,08

Μεηαβνιέο ζηα ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ θαη
Παζεηηθνύ
Απαηηήζεηο απφ Δκπνξηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
Γηαρεηξίζηξηα Δηαηξεία
Λνηπέο Απαηηήζεηο
Απνζέκαηα
Πξνπιεξσζέληα Έμνδα θαη δεδνπιεπκέλα έζνδα

(86.447,93)
(322.830,94)
(48.882,55)
(120.990,52)
(193.251,33)

0,00
0,00
(156.941,92)
0,00
(561,20)

Αχμεζε ινηπψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ)

487.628,25

6.569,14

(284.775,02)

(150.933,98)

Σακεηαθέο ξνέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο Ρνέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ
θαη ινηπψλ επελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Σακεηαθέο ξνέο πνπ πξνέθπςαλ από/
(ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα) επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο Ρνέο από Υξεκαηννηθνλνκηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Πιεξσκέο Σφθσλ θαη Δμφδσλ Γαλείσλ
Δηζπξάμεηο Πηζησηηθψλ Σφθσλ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα
Σακεηαθέο ξνέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Καζαξή Αύμεζε ζηα Γηαζέζηκα
Γηαζέζηκα ζηελ αξρή ηνπ έηνπο
Γηαζέζηκα ζην ηέινο ηνπ έηνπο

ειίδα 4

0,00 (44.462.172,67)

(42.469.069,35)

0,00

(42.469.069,35) (44.462.172,67)

39.217.470,55 39.217.470,55
(18.512,28)
(13.823,96)
305.198,54
304.991,26
5.000.000,00
5.000.000,00
44.504.156,81 44.508.637,85
1.030.436,24
68.446,28
0,00
0,00
1.030.436,24
68.446,28

1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
1.1

Μεηξηθή Δηαηξεία
Η ΑΡΙΣΟΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΗΝ ΠΟΝΣΟΠΟΡΟ
ΝΑΤΣΙΛΙΑ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΡΙΣΟΝ Δ.Δ.Π.Ν.» ζπζηάζεθε σο Δ.Δ.Π.Ν.
ζηηο 3 Ινπλίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920 θαη ηνπ
Ν.2843/2000 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν.2992/2002 θαη θαηαρσξήζεθε
ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ 69650/04/Β/10/90.
Η εηαηξεία πξνήιζε απφ ηελ εηαηξεία ΑΡΙΣΟΝ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ. ε νπνία
ηδξχζεθε ζηηο 19 Μαίνπ 2010 κε Μεηνρηθφ Κεθάιαην 60.000 επξψ θαη
κεηαηξάπεθε ζε Δ.Δ.Π.Ν. κεηά ηελ απφ 3 Ινπλίνπ 2010 Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
επσλπκίαο, ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ, ηνπ ζθνπνχ θαη πξνρψξεζε ζηελ αχμεζε
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 29.290.002 επξψ κε ηελ έθδνζε 9.763.334 λέσλ
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 3 επξψ εθάζηεο. θνπφο ηεο
εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε
επελδχζεσλ ζε κεηνρέο πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε
κεηνρέο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ
πινίσλ ή ζε κεηνρέο δηαρεηξηζηξηψλ εηαηξεηψλ θαη ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2843/2000 θαη ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο
εθάζηνηε ηζρχνπλ.

1.2. Θπγαηξηθέο Δηαηξίεο
Η ΑΡΙΣΟΝ Αλψλπκε Δηαηξεία Δπελδχζεσλ ζηελ Πνληνπφξν Ναπηηιία,
Μεηξηθή εηαηξεία, πξνζθέξεη δηεζλψο ππεξεζίεο ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ,
κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο πινίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ.
1.3. Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο
Η ΑΡΙΣΟΝ Αλψλπκε Δηαηξεία Δπελδχζεσλ ζηελ Πνληνπφξν Ναπηηιία
δηνηθείηαη απφ 4κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ δηαξθεί έσο
ηελ πξψηε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ έηνπο 2011. Σα κέιε ηνπ είλαη:
Δπάγγεινο Ρνχζζνο ηνπ Γεσξγίνπ, Πξφεδξνο
Γεψξγηνο Ρνχζζνο ηνπ Δπαγγέινπ, Αληηπξφεδξνο
Ισάλλεο Ρνχζζνο ηνπ Δπαγγέινπ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο
ηαχξνο Νηθφξαο ηνπ Ηξαθιή, Μέινο

ειίδα 5

2.

Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) θαη δηεξκελεηώλ.
Ο φκηινο πηνζέηεζε θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο αληίζηνηρεο
δηεξκελείεο ηνπο σο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ (IASB) θαη ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (Ι.F.R.I.C.)
αληίζηνηρα θαη ζην βαζκφ πνπ απηά ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νκίινπ
θαη ηζρχνπλ γηα ηηο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010.
α.

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη έρνπλ εθαξκνγή
γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε
ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) - «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε
θαη Δπηκέηξεζε» θαη ΓΠΥΑ 7 - (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - Αλαηαμηλφκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ
ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ (εθαξκνγή ζηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009 ή κεηά)
ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) - «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία
ησλ Μεηνρψλ» – Όξνη εμάζθεζεο θαη Αθπξψζεηο (εθαξκνγή ζηηο
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 ή κεηά)
ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) - «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27
(Σξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο» (εθαξκνγή ζηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ
1ε Ινπιίνπ 2009 ή κεηά)
ΓΠΥΑ 5 (Σξνπνπνίεζε) - «Mε Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά
ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηφηεηεο» (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε Τηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο») (εθαξκνγή ζηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε
Ινπιίνπ 2009 ή κεηά)
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α.17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ζηνπο κεηφρνπο (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009 ή κεηά).
Η πηνζέηεζε απηψλ ησλ δηεξκελεηψλ δελ έρεη επηθέξεη αιιαγέο ζηηο
ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Οκίινπ.

ειίδα 6

2.

Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) θαη δηεξκελεηώλ (ζπλ.)
β.

Νέα θαη αλαζεσξεκέλα πξόηππα κε εηζέηη ζε ηζρύ.
Έσο ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
εθδφζεθαλ ηα αθφινπζα πξφηππα θαη δηεξκελείεο, αιιά δελ είλαη αθφκα
ζε ηζρχ:
ΓΠΥΑ 9 “Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα” (Δθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ, 2013).
ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) “Βειηηψζεηο ζηηο Γλσζηνπνηήζεηο γηα
Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα” (Δθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ, 2011).
ΔΓΓΠΥΑ 19 “Δμφθιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ
κέζσ πκκεηνρηθψλ Σίηισλ” (Δθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ, 2010).
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) “Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα”: Παξνπζίαζε
(Δθαξκνγή κε ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ
1ε Φεβξνπαξίνπ, 2010).
ΓΛΠ 24 “Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ” (Δθαξκνγή γηα
ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ
2011).
ΔΓΓΠΥΑ 13 (Σξνπνπνίεζε) “Πξφγξακκα αθνζίσζεο πειαηψλ”
(Δθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ
1ε Ιαλνπαξίνπ, 2011).
ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) “Πεξηπηψζεηο Πξνπιεξσκψλ φηαλ
ππάξρνπλ Τπνρξεψζεηο ειάρηζησλ εηζθνξψλ” (Δθαξκνγή γηα ηηο
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ,
2011).
ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) “Αλαβαιιφκελνη Φφξνη” Αλάθηεζε
Τπνθείκελσλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ. (Δθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ, 2012).
Η Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εθηηκά φηη ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ Πξνηχπσλ θαη
Γηεξκελεηψλ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη νπζηψδεηο
επηπηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ.
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3. Αθνινπζνύκελεο Λνγηζηηθέο Αξρέο
3.1

Γήισζε ζπκκόξθσζεο
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπληαρζεί
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)
φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη αθνξνχλ ην έηνο
πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010.

3.2

Βάζε ύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ απνηεινχληαη απφ
ηνπο επηκέξνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο ΑΡΙΣΟΝ Δηαηξεία
Δπελδχζεσλ ζηελ Πνληνπφξν Ναπηηιία θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ
πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ (εθεμήο ¨ν Όκηινο¨) θαη ηηο νπνίεο θαηέρεη θαηά
100%. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ αληαλαθινχλ,
κεηά ηελ απαινηθή φισλ ησλ ελδνεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ππνινίπσλ,
ηελ ελνπνηεκέλε νηθνλνκηθή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη θάησ
απφ θνηλφ έιεγρν θαη δηνίθεζε. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί
ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηα πινία ηνπ Οκίινπ
απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο , κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη βαζηθέο
ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί παξακέλνπλ αλαιινίσηεο θαη
παξαηίζεληαη θαησηέξσ.

3.3

Βάζε Δλνπνίεζεο
Θπγαηξηθέο είλαη φιεο νη εηαηξείεο πνπ δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη, άκεζα ή
έκκεζα απφ άιιε εηαηξεία (κεηξηθή), είηε κέζσ ηεο θαηνρήο ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία έγηλε ε επέλδπζε, είηε
κέζσ ηεο εμάξηεζήο ηεο απφ ηελ ηερλνγλσζία πνπ ηεο παξέρεη ν Όκηινο.
Γειαδή, ζπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο
απφ ηελ κεηξηθή. Η χπαξμε ηπρφλ δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία
είλαη αζθήζηκα θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε κεηξηθή αζθεί ηνλ
έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (κέζνδν
θαζαξήο ζέζεο) κε ηε κέζνδν ηεο εμαγνξάο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ
απνθηάηαη ν έιεγρνο επ’ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη.
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ
ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη θαηά ηελ
ελνπνίεζε. Οη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο, επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο
εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο
ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηνλ Όκηιν.
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3. Αθνινπζνύκελεο Λνγηζηηθέο Αξρέο ( ζπλ.)
3.3

Βάζε Δλνπνίεζεο (ζπλ.)
Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αξρηθά ζην θφζηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ
ζπλαιιαγψλ). Η εηαηξεία εμεηάδεη ζε θάζε πεξίνδν ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηελ χπαξμε ελδείμεσλ κφληκεο απνκείσζεο απηψλ
ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα κνληέια απνηίκεζεο. ε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζηψλεηαη έλδεημε κφληκεο απνκείσζεο ε δεκηά θαηαρσξήηαη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.

3.4

Δηαηξείεο ηνπ Οκίινπ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Lyrics Navigation Ltd
Syra Navigation Ltd

3.5

ΥΩΡΑ
ΗΓΡΤΖ

ΠΛΟΗΟ

Marshall
Islands
Marshall
Islands

m.v. “Blue
Angel”
m.v.“Blue
Eternity”

ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ
(D.W.T.)

ΔΣΟ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ

44.950

1994

45.741

1994

Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, ιακβάλνληαο ππ’φςηλ ην γεγνλφο
φηη ην λφκηζκα ζπλαιιαγψλ ζηνλ λαπηηιηαθφ ηνκέα είλαη ην Γνιιάξην ΗΠΑ,
θαζψο θαη ηνπ φηη ν Νφκνο 2843/2000 άξζξν 20, παξ.3, ζρεηηθά κε ηηο
εηαηξείεο επελδχζεσλ ζηελ Πνληνπφξν Ναπηηιία επηηξέπεη ηελ δεκνζίεπζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε Γνιιάξηα ΗΠΑ, πηζηεχεη φηη ε
δεκνζίεπζε ζε Γνιιάξηα ΗΠΑ εκθαλίδεη πην αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ.

3.6

πλαιιαγέο ζε Ξέλν Νόκηζκα
(α) Μεηξηθή εηαηξεία: Η Μεηξηθή εηαηξεία ηεξεί ηα Βηβιία ηεο ζε Δπξψ. Οη
ζπλαιιαγέο ηεο ζε μέλν λφκηζκα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε Δπξψ κε ηνλ
επίζεκν ζπληειεζηή ηζνηηκίαο ηεο εκεξνκελίαο ησλ ζπλαιιαγψλ.
Σα θνλδχιηα ηνπ Ιζνινγηζκνχ πνπ είλαη ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξάπεθαλ
ζε Δπξψ κε ηνλ επίζεκν ζπληειεζηή ηζνηηκίαο ηέινπο ρξήζεσο.
Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ, κεηαθέξνληαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο.
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3. Αθνινπζνύκελεο Λνγηζηηθέο Αξρέο ( ζπλ.)
3.6 πλαιιαγέο ζε Ξέλν Νόκηζκα (ζπλ.)
(β) Θπγαηξηθέο εηαηξείεο: Οη Θπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο ζε
Γνιάξηα ΗΠΑ. Οη ζπλαιιαγέο ηνπο ζε μέλν λφκηζκα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε
Γνιάξηα ΗΠΑ κε ηνλ επίζεκν ζπληειεζηή ηζνηηκίαο ηεο εκεξνκελίαο ησλ
ζπλαιιαγψλ.
Σα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ είλαη ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξάπεθαλ
ζε Γνιάξηα ΗΠΑ κε ηνλ επίζεκν ζπληειεζηή ηζνηηκίαο ηέινπο ρξήζεσο.
Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ, κεηαθέξνληαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
(γ) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο: Γηα ζθνπνχο ελνπνίεζεο νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ Θπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ κεηαηξάπεθαλ ζε
Δπξψ ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. Νν. 21. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ κεηαηξνπή απηή εκθαλίδνληαη ζαλ ηδηαίηεξν ζηνηρείν
ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηνπο ελδηάκεζνπο ελνπνηεκέλνπο ηζνινγηζκνχο. ε
πεξίπησζε πψιεζεο ζπγαηξηθήο, νη ζρεηηθέο ζπζζσξεπκέλεο
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
(δ) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο: Γηα ζθνπνχο κεηάθξαζεο απφ
Δπξψ ζε Γνιιάξηα ΗΠΑ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο
εηαηξείαο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε Γνιιάξηα ΗΠΑ ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 21.
Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κεηαηξνπή απηή
εκθαλίδνληαη ζαλ ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηνπο
ελδηάκεζνπο ελνπνηεκέλνπο ηζνινγηζκνχο. ε πεξίπησζε πψιεζεο
ζπγαηξηθήο, νη ζρεηηθέο ζπζζσξεπκέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
3.7

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σν πινίν απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ αμία θηήζεο πιένλ
δαπαλψλ θηήζεο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε ηεο
αμίαο.
Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο,
βάζε ηεο αμίαο ηνπ πινίνπ κείνλ ηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία δηα ηνλ αξηζκφ
ησλ εηψλ ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ.
αλ σθέιηκε δσή ηνπ πινίνπ ππνινγίζηεθαλ ηα 30 έηε απφ ηελ εκεξνκελία
θαηαζθεπήο ηνπ. Η εθηηκψκελε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο, ε ππνιεηκκαηηθή
αμία θαη νη απνζβέζεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο σο πξνο ην
ελδερφκελν απνκείσζεο ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπο.
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3. Αθνινπζνύκελεο Λνγηζηηθέο Αξρέο ( ζπλ.)
3.7

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλ.)
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ κφλν φηαλ πηζαλά νηθνλνκηθά νθέιε
πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη
ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη.

3.8

Απνκείσζε Αμίαο Πινίσλ
ε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ηζνινγηζκνχ, ν φκηινο επαλεμεηάδεη ηελ αμία
ηνπ πινίνπ πξνεμνθιψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο ηακηαθέο ξνέο θαη
ζπγθξηλνληάο ηεο κε ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ πινίνπ πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη εάλ ππάξρεη έλδεημε φηη ην πινίν έρεη ππνζηεί δεκηά
απνκείσζεο.
Αλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πινίνπ εθηηκάηαη φηη είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ
αμία ηνπ πινίνπ ηφηε ε αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ. Οη
δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο. Όηαλ ε δεκηά απνκείσζεο απνθαζίζηαηαη ε
αμία ηνπ πινίνπ απμάλεηαη ζην αλαζεσξεκέλν αλαθηήζηκν πνζφ. ´απηήλ
ηελ πεξίπησζε ην πνζφ απηφ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ κέρξη ην πνζφ πνπ αληηινγίδεη ηελ πξνεγνχκελε
απνκείσζε. Αλ ην πνζφ απηφ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο πξνεγνχκελεο
απνκείσζεο, ην επηπιένλ πνζφ θαηαρσξείηαη σο απνζεκαηηθφ
αλαπξνζαξκνγήο. Καηά ηελ 31.12.2010 δελ ππήξμε θάπνηα έλδεημε φηη ην
πινίν έρεη ππνζηεί θάπνηα δεκηά απνδεκίσζεο.

3.9

Κόζηνο δεμακεληζκνύ θαη ηαθηηθώλ επηζεσξήζεσλ
Σν θφζηνο δεμακεληζκνχ θαη ηαθηηθψλ επηζεσξήζεσλ θεθαιαηνπνηείηαη φηαλ
πξνθχπηεη θαη απνζβέλεηαη κε βάζε ηελ εθηηκψκελε πεξίνδν πνπ ζα
αθνινπζήζεη κέρξη θαη ηνλ επφκελν δεμακεληζκφ ή επηζεψξεζε πνπ γεληθά
γίλεηαη θάζε 2,5 ή 5 έηε αληίζηνηρα.

3.10

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε κία επηρείξεζε θαη κηα
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε
επηρείξεζε.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ
θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
απνθηήζεθαλ.
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3. Αθνινπζνύκελεο Λνγηζηηθέο Αξρέο ( ζπλ.)
3.10 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλ.)
i)

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο
κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο
Πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ, πνπ
ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
- Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο
(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη
θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ
απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά
θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ
αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα).
- Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν
πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ
Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο.

ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ
δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη
Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη
α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
β) απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο
έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην θξάηνο,
γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ
επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
παγίσλ ζηνηρείσλ.
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζην
θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ
12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.
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3. Αθνινπζνύκελεο Λνγηζηηθέο Αξρέο ( ζπλ.)
3.10

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλ.)
iii) Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηελ ιήμε
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα
νπνία ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα
δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο.

3.11

Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαχζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά,
εθφδηα θαη ηξφθηκα πνπ απνγξάθνληαη επί ηνπ πινίνπ θαηά ηελ εκέξα
ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη απνηηκνχληαη κε βάζε ηε κέζνδν F.I.F.O.

3.12

Απαηηήζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο – αζθαιηζηέο
Οη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο εκθαλίδνληαη ζηελ
νλνκαζηηθή ηνπο αμία (at anticipated realisable value). Η Γηνίθεζε εμεηάδεη
πεξηνδηθά ηελ εηζπξαμηκφηεηα απηψλ ησλ ππνινίπσλ θαη δηελεξγεί
πξνβιέςεηο φηαλ θαη γηα ην πνζφ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. Οη απαηηήζεηο
δηαγξάθνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο φηαλ θξίλνληαη ζαλ επηζθαιείο.
Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο δελ ρξεηάζηεθε λα ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε
γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010.
Οη απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηέο θαηαρσξνχληαη εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί ε
ζρεηηθή δαπάλε θαη πεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ή
εθθαζαξηζηεί αθφκε, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εθπηπηφκελσλ πνζψλ.

3.13

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ
Σα δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηα ηζνδχλακα ησλ ηακεηαθψλ
δηαζέζηκσλ, φπσο νη θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο βξαρείαο
δηάξθεηαο, αιιειφρξενπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη επελδχζεηο
πςειήο ξεπζηνπνίεζεο ρσξίο θίλδπλν πνπ δχλαληαη λα κεηαηξαπνχλ άκεζα
ζε δηαζέζηκα.

3.14

Μεηνρηθό Κεθάιαην
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη
αθνξά ηηο νλνκαζηηθέο ηεο κεηνρέο.

3.15

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο θαη Αλαβαιιόκελνο Φόξνο
Σα θέξδε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ πξνέξρνληαη απφ λαπηηιηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο απαιιάζζνληαη απφ θφξν εηζνδήκαηνο.
Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θνξνινγνχληαη κε βάζε ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ
πινίσλ ηνπο θαη θαλείο θφξνο δελ είλαη πιεξσηένο πάλσ ζηα θέξδε ηνπο.
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3. Αθνινπζνύκελεο Λνγηζηηθέο Αξρέο ( ζπλ.)
3.16

Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε
ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη
φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο
ππνρξέσζεο.
Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη
πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο
εθηηκήζεηο. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο θαη αλ ε
πηζαλφηεηα γηα εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε
είλαη ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή
νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή.
Ο Όκηινο είλαη πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιεη ζπκπιεξσκαηηθά
αζθάιηζηξα ζε Αιιειαζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο (P & I back calls). Απηά ηα
έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία
ηηκνινγνχληαη.

3.17

Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
(α)

Έζνδα από λαπιώζεηο πινίσλ: Σα έζνδα απφ λαπιψζεηο θαηά
ηαμίδη ή ρξνλνλαπιψζεηο, κείνλ ηα άκεζα έμνδα ηαμηδηψλ,
επηκεξίδνληαη αλαινγηθά ζηηο ρξήζεηο κε βάζε ηε δηάξθεηα ηνπ
ηαμηδηνχ θαη ηνλ δνπιεπκέλν ρξφλν πνπ αλαινγεί ζηελ εθάζηνηε
ρξήζε. Γίλεηαη πιήξεο πξφβιεςε γηα δεκηέο ησλ ηαμηδηψλ φηαλ απηέο
πξαγκαηνπνηνχληαη. Δηζπξάμεηο έλαληη εζφδσλ απφ λαπιψζεηο πνπ
αθνξνχλ ηελ επφκελε ρξήζε εκθαλίδνληαη σο έζνδα επνκέλσλ
ρξήζεσλ θαη θαηαρσξνχληαη σο έζνδα ζην ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ.

(β)

Έζνδα από ηόθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη
ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ
κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία
ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ
κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε
ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.

(γ)

Έζνδα από κεξίζκαηα: Σα
έζνδα
απφ
κεξίζκαηα
αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο
δηαλνκήο ηνπο, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο θάζε εηαηξείαο.
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3. Αθνινπζνύκελεο Λνγηζηηθέο Αξρέο ( ζπλ.)
3.18

Γηαλνκή Μεξηζκάησλ
Η δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο
ππνρξέσζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.

3.19

Γηαρείξηζε Πινίσλ
Η δηαρείξηζε ησλ πινίσλ γίλεηαη απφ ηελ Cleopatra SHIPPING AGENCY
LTD (Γηαρεηξίζηξηα εηαηξεία) έλαληη ζπλνιηθήο δηαρεηξηζηηθήο ακνηβήο $
32.000 κεληαίσο. Δπηπξφζζεηα ε Γηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ιακβάλεη πξνκήζεηα
1,25 % επί ησλ λαχισλ ηνπ πινίνπ m.v. “BLUE ANGEL” θαη 0,62% επί ησλ
λαχισλ ηνπ πινίνπ m.v. “BLUE ETERNITY”.

3.20

Δύινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ: Οη αμίεο ζηηο νπνίεο ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ
δηαθέξνπλ νπζησδψο ησλ εχινγσλ αμηψλ.

4. Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Η δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην ηκήκα δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, ην
νπνίν πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο
ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο
θηλδχλνπο. Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξέρεη γξαπηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα
ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε
ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Οκίινπ απνηεινχληαη
θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, θαη βξαρππξφζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πξντφληα πςειήο ξεπζηφηεηαο δηαπξαγκαηεχζηκα ζηελ θεθαιαηαγνξά.
(α)

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Οη ζπλαιιαγέο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ νκίινπ
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζε Γνιιάξηα ΗΠΑ. Σα ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ ζπγαηξηθψλ εθθξάδνληαη επίζεο ζε
Γνιιάξηα ΗΠΑ θαη σο εθ ηνχηνπ νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ δελ
εθηίζνληαη ζε ζεκαληηθφ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Η κεηξηθή εηαηξία
εθηίζεηαη ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν αθνχ νη επελδχζεηο ηεο ζηηο ζπγαηξηθέο
ηεο θαζψο θαη ην δάλεην εθθξάδνληαη ζε Γνιιάξηα ΗΠΑ. Η δηνίθεζε
παξαθνινπζεί ηελ ζέζε ηνπ Οκίινπ σο πξνο ην θίλδπλν απηφ ζε ζπλερή
βάζε θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλα
ρξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία γηα λα ηνλ πεξηνξίζεη.
Η επαηζζεζία ηνπ Οκίινπ ζηελ αχμεζε ή κείσζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο
ηζνηηκίαο Δπξψ έλαληη Γνιαξίνπ Ακεξηθήο, αλαιχεηαη σο εμήο:
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4.

Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλ.)
(α)

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: (ζπλ.)
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 ζε πεξίπησζε πνπ ην Δπξψ είρε
εληζρπζεί/ππνρσξήζεη θαηά 10% έλαληη ηνπ Γνιαξίνπ Ακεξηθήο, κε
δεδνκέλν φηη φινη νη ππφινηπνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο είραλ
παξακείλεη ζηαζεξνί, ηα θέξδε ζα εκθαλίδνληαλ ρακειφηεξα/πςειφηεξα
θαηά πνζφ $41.303,01 θαη ηα ίδηα θεθάιαηα θαηά $188.733,44.

(β)

Κίλδπλνο από δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ: Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο
ζηνλ θίλδπλν ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ επηηνθίσλ ιφγσ ηνπ ηξαπεδηθνχ
δαλεηζκνχ. Σν ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ θέξεη θπκαηλφκελν επηηφθην θπξίσο
κε βάζε Libor ηξηκήλνπ. Η αλάιπζε επαηζζεζίαο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ θαηά +/- 2% δίλεη ηα αθφινπζα
απνηειέζκαηα: αληίζηνηρε αχμεζε/κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
ρξήζεο θαηά ην πνζφ €555,56 αη αληίζηνηρε αχμεζε/κείσζε ηεο θαζαξήο
ζέζεο θαηά ην πνζφ €555,56.

(γ)

Κίλδπλνο αγνξάο: Η εηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε θαλέλα θίλδπλν αγνξάο
θαζψο δελ έρεη ζέζε ζε κεηνρηθά ή παξάγσγα πξντφληα πνπ
δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ δηεζλή αγνξά.

(δ)

πγθέληξσζε επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ: Σελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31
Γεθεκβξίνπ, 2010, ηα έζνδα ηνπ Οκίινπ πξνήιζαλ απφ έλα λαπισηή
(100%). Ο θίλδπλνο επηζθάιεηαο ησλ λαπισηψλ αληηκεησπίδεηαη απφ
ηελ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε αμηφινγνπο
λαπισηέο, πνπ έρνπλ άξηζην ηζηνξηθφ ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο.

(ε) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Η εηαηξεία επηηπγράλεη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξσηαξρηθά κέζσ ηεο εμίζσζεο πηζηνδνηηθήο
θαη πηζηνιεπηηθήο πεξηφδνπ θαη δεπηεξεπφλησλ κέζσ δηάζεζεο επαξθψλ
δηαζέζηκσλ, (ηακεηαθψλ θαη ηξαπεδηθψλ), θαζψο επίζεο κέζσ
εμαζθάιηζεο δπλαηφηεηαο άκεζεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζε
πεξίπησζε απξφβιεπηεο αλάγθεο. Η ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ε άκεζε αληίδξαζε ζηηο δηαθπκάλζεηο πξφβιεςεο
θαη πξαγκαηηθφηεηαο επηηπγράλεη έγθαηξα ηελ εμηζνξξφπεζε ηακεηαθψλ
εηζξνψλ θαη εθξνψλ.
(δ) Κίλδπλνο Γηαθύκαλζεο Ναύισλ: Ο Όκηινο γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνλ
θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ επηδηψθεη ηελ ζχλαςε
καθξνρξφλησλ λαπινζπκθψλσλ κε ηνπο λαπισηέο.
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5. εκαληηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο
Γηα ηελ ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ε Γηνίθεζε είλαη
ππνρξεσκέλε λα θάλεη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ επεξεάδνπλ ηα
παξνπζηαδφκελα πνζά ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηελ αλαθνξά ελδερφκελσλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαθέξνληαη
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Σα απνινγηζηηθά ζηνηρεία είλαη πηζαλφ λα
δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο.
6. Κύθινο Δξγαζηώλ – κηθηά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Σα κηθηά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ Οκίινπ απνξξένπλ σο εμήο:
Σα έζνδα απφ λαπιψζεηο θαηά ηαμίδη ή ρξνλνλαπιψζεηο, κείνλ ηα άκεζα έμνδα
ηαμηδηψλ, επηκεξίδνληαη αλαινγηθά ζηηο ρξήζεηο κε βάζε ηελ δηάξθεηα ηνπ
ηαμηδηνχ θαη ηνλ δνπιεπκέλν ρξφλν πνπ αλαινγεί ζηελ εθάζηνηε ρξήζε. Γίλεηαη
πιήξεο πξφβιεςε γηα δεκηέο ησλ ηαμηδηψλ φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη.
Δηζπξάμεηο έλαληη εζφδσλ απφ λαπιψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επφκελε ρξήζε
εκθαλίδνληαη σο έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ θαη θαηαρσξνχληαη σο έζνδα ζην
ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ.

7. εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
7.1 Πινία ζε θόζηνο
α. Η ινγηζηηθνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ πινίσλ γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε ηεο
31.12.2010, έρεη γίλεη κε βάζε ην θφζηνο απφθηεζεο ηνπ κείνλ ηηο
αληίζηνηρεο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο.
Ο ΟΜΗΛΟ
Κόζηνο θηήζεο
Σελ 19ε Μαίνπ
Αγνξέο - Πξνζζήθεο
Μεηάηαμε ζε θφζηνο δεμακεληζκνχ
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ
Καζαξή αμία βηβιίσλ
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Μεηαθνξηθά κέζα
2010
-21.649.117,64
( 250.000,00)
21.399.117,64
435.046,97
435.046,97

20.964.070,85
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7. εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ζπλ.)
7.1 Πινία ζε θόζηνο

7.2

β.

Σν πινίν ηνπ νκίινπ είλαη ππνζεθεπκέλν σο εγγχεζε γηα ην δάλεην
ηεο ΑΡΙΣΟΝ Δ.Δ.Π.Ν. (ζεκ.7.10).

γ.

Σν πινίν ηνπ νκίινπ m.v. “BLUE ANGEL” είλαη αζθαιηζκέλν γηα
$23.000.000.

δ.

Η εηαηξεία Syra Navigation Ltd ηνπ νκίινπ έρεη ππνγξάςεη
ζπκβφιαην απφθηεζεο ηνπ πινίνπ m.v. “BLUE ETERNITY” θαζαξήο
ρσξεηηθφηεηαο 45,741 dwt. Σν πνζφ ησλ $20.819.351,71
αληηπξνζσπεχεη ηηο πξνθαηαβνιέο θηήζεσο ηνπ πινίνπ θαη ηα
δηάθνξα θεθαιαηνπνηεζέληα έμνδα κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ.

Κόζηνο δεμακεληζκνύ θαη ηαθηηθήο επηζεώξεζεο
Η δηνίθεζε εθηηκά φηη ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ εμφδσλ
δεμακεληζκνχ θαη ηαθηηθήο επηζεψξεζεο πνπ εκπεξηέρεηαη ζην ζπλνιηθφ
θφζηνο θηήζεο ηνπ πινίνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ $250.000,00 θαη ην
κεηέηαμε ζηελ θαηεγνξία ηνπ θφζηνπο δεμακεληζκνχ κε βάζε ην Γ.Λ.Π. 16.
Η απφζβεζε ηνπ θφζηνπο γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ην ππφινηπν ηνπ
αλαιχεηαη σο εμήο:
2010
Κόζηνο
Τπφινηπν ηελ 19ε Μαίνπ
Μεηάηαμε απφ θφζηνο θηήζεο πινίνπ
Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπφινηπν ηελ 19ε Μαίνπ
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
Καζαξή αμία βηβιίσλ
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ
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-250.000,00
250.000,00
-55.000,00
55.000,00
195.000,00

7.

εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ζπλ.)
7.3 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα ρξεκαηηθώλ Γηαζεζίκσλ
Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο
θαηαζέζεηο
ύλνιν
7.4

Ο ΟΜΗΛΟ
31/12/2010

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2010

1.030.435,97
1.030.435,37

68.446,01
68.446,01

Απαηηήζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Οη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο
Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

Απαηηήζεηο
ύλνιν
7.5

Ο ΟΜΗΛΟ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2010
86.447,93
86.447,93

31/12/2010
0,00
0,00

Γηαρεηξίζηξηα εηαηξεία
Σν πνζφλ ησλ $322.830,94 πνπ νθείιεηαη απφ ηελ CLEOPATRA
SHIPPING AGENCY LTD αληηπξνζσπεχεη ην ππφινηπν ησλ ζπλαιιαγψλ
κε ηνλ Όκηιν.

Γηαρεηξίζηξηα εηαηξεία
ύλνιν

Ο ΟΜΗΛΟ
31/12/2010
322.830,94
322.830,94

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2010
0,00
0,00

7.6 Λνηπέο Απαηηήζεηο
Οη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο
εμήο:

Υξεψζηεο δηάθνξνη
Λνηπέο απαηηήζεηο
ύλνιν

Ο ΟΜΗΛΟ
31/12/2010
-48.882,55
48.882,55
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Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2010
36.941,92
120.000,00
156.941,92

7.

εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ζπλ.)
7.7 Απνζέκαηα
Σν πνζφ ησλ $120.990,52 αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ
επί ηνπ πινίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηέινπο ηνπ έηνπο

Ο ΟΜΗΛΟ
31/12/2010
101.702,69
19.287,83
120.990,52

Ληπαληηθά
Σξφθηκα
ύλνιν

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2010
0,00
0,00
0,00

7.8 Πξνπιεξσζέληα έμνδα θαη δνπιεπκέλα έζνδα
Ο ΟΜΗΛΟ
31/12/2010
193.251,33
193.251,33

Πξνπιεξσζέληα έμνδα
ύλνιν

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2010
561,20
561,20

7.9 Ίδηα Κεθάιαηα
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ 9.783.334 κεηνρέο αμίαο
€3,00 ε θάζε κία. Σν ζπλνιηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ έρεη εθδνζεί, είλαη ίζν
κε ην εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην θαη έρεη θαηαβιεζεί πιήξσο. ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010 ε REVOIL Α.Δ.Δ.Π. θαηείρε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο
εηαηξείαο.

Μεηνρηθφ θεθάιαην
Τπόινηπν 31
Γεθεκβξίνπ 2010

Αξηζκόο
κεηνρώλ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Αμία κεηνρήο
ύλνιν
(ζε Δπξώ)
(ζε €)

9.783.334

3

ύλνιν
(ζε $)

29.350.002,00 39.217.470,55

Ο ΟΜΗΛΟ
Κέξδε εηο λέν
Τπόινηπν 31
Γεθεκβξίνπ 2010

964.097,63
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πλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο
ελνπνίεζεο
(1.887.334,36)

ύλνιν
(923.236,73)

7.

εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ζπλ.)
7.10 Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηζκόο
Ο καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο ηνπ νκίινπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2010
έρεη σο εμήο:
α. Γαλεηαθφ θεθάιαην $5.000.000 πιεξσηέν ζε 12 ηξηκεληαίεο δφζεηο ησλ
$325.000 θαη κηα ηειηθή $1.100.000 πιεξσηέα κέρξη ηελ 30 Γεθεκβξίνπ,
2013 κε εηήζην επηηφθην 3,75% επί ηνπ LIBOR.

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ
Βξαρππξφζεζκε ππνρξέσζε
Μαθξνπξφζεζκε ππνρξέσζε

Ο ΟΜΗΛΟ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

$5.000.000
$1.300.000
$3.700.000

$ 5.000.000
$ 1.300.000
$ 3.700.000

Η απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ έρεη σο εμήο:

1ν έηνο
2ν έηνο
3ν έηνο

Ο ΟΜΗΛΟ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

$1.300.000
$1.300.000
$2.400.000

$1.300.000
$1.300.000
$2.400.000

Γηα ην αλσηέξσ θεθάιαην ε ηξάπεδα έρεη ππνζεθεχζεη ην πινίν ηνπ
νκίινπ. Η εηαηξεία δεζκεχεηαη λα κελ δηαλέκεη κεξίζκαηα ή λα
δαλεηνδνηεί ε ίδηα ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηεο ηξάπεδαο.
7.11

Τπνρξεώζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Η αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο:
Ο ΟΜΗΛΟ
31/12/2010

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2010

Πξνκεζεπηέο

410.737,96

5.368,18

ύλνιν

410.737,96

5.368,18
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7. εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ζπλ.)
7.12 Λνηπέο Τπνρξεώζεηο
Η αλάιπζε ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ έρεη σο εμήο:

Γηάθνξνη
ύλνιν

Ο ΟΜΗΛΟ
31/12/2010
76.890,29
76.890,29

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2010
1.200,96
1.200,96

Ο ΟΜΗΛΟ
31/12/2010
130.648,34
663.174,75
793.823,09

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2010
0,00
0,00
0,00

7.13 Κόζηνο εθκεηάιιεπζεο
Σν θφζηνο εθκεηάιιεπζεο αλαιχεηαη σο εμήο:

Λεηηνπξγηθφ θφζηνο Σαμηδίσλ
Κφζηνο θίλεζεο πινίσλ
ύλνιν
7.14 Λνηπά Έζνδα / Έμνδα Δθκεηάιιεπζεο

Σα ινηπά έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ην έηνο 2010 έρνπλ σο εμήο:
Ο ΟΜΗΛΟ
31/12/2010

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2010

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα
Κέξδε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ
ύλνιν

244.155,60
244.155,60

251.372,32
251.372,32

7.15 Έμνδα Γηνίθεζεο / Γηάζεζεο
Αθνινπζεί αλάιπζε εμφδσλ δηάζεζεο θαη δηνίθεζεο γηα ην έηνο 2010 ζε
επίπεδν Οκίινπ θαη Δηαηξείαο:

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2010
31/12/2010
91.535,73
82.707,27
91.535,73
82.707,27

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
ύλνιν
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7. εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ζπλ.)
7.16

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα / Έμνδα
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα θαη έμνδα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο
αλαιχνληαη σο εμήο:

Ο ΟΜΗΛΟ
31/12/2010
Έζνδα από:
-Σφθνπο Σξαπεδψλ
ύλνιν:
Έμνδα από:
- Λνηπά Σξαπεδηθά Έμνδα
ύλνιν:
7.17

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2010

305.198,54
305.198,54

304.991,26
304.991,26

18.512,28
18.512,28

13.823,96
13.823,96

Κέξδε θαη κεξίζκαηα αλά κεηνρή
Σα θέξδε/(δεκίεο) θαη ηα κεξίζκαηα αλά κεηνρή γηα ην έηνο 2010 αλαιχνληαη
ζηνλ πίλαθα :

Κέξδε/(δεκίεο) πνπ αλαινγνχλ
ζηνπο κεηφρνπο
Μεξίζκαηα
Αξηζκφο κεηνρψλ
Βαζηθά θέξδε/(δεκίεο) αλά κεηνρή
Μεξίζκαηα αλά κεηνρή
7.18

Ο ΟΜΗΛΟ
19/5-31/12/2010

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
19/5-31/12/2010

(923.236,73)
9.783.334
(0,094368)
-

464.082,38
9.783.334
0,047436
-

Γεζκεύζεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
α) Γελ ππάξρνπλ εθθξεκείο αγσγέο ή δηεθδηθήζεηο ηξίησλ θαηά ησλ
εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ.
β) Η κεηξηθή εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά θαζψο ηδξχζεθε εληφο
ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ηνπ 2010.

7.19

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ
Σν πινίν m.v. “BLUE ETERNITY” παξαδφζεθε ζηνλ φκηιν ηνλ Ιαλνπάξην
ηνπ 2011 θαη είλαη ππνζεθεπκέλν γηα ην δάλεην ηεο εηαηξείαο ΑΡΙΣΟΝ
ΔΔΠΝ.
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εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ζπλ.)
7.20

πλαιιαγέο κε ζπγγελείο εηαηξίεο
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2010 ν φκηινο
ρξεψζεθε απφ ηελ εηαηξία ΡΔΒΟΙΛ ΑΔΔΠ, ηελ κεηξηθή ηνπ εηαηξία ην
πνζφ ησλ €18.916,56 ην νπνίν αθνξά έμνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ
ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξηεγνχ πινίνπ m.v. “BLUE ANGEL”
θαζψο θαη γηα ελνίθηα ησλ γξαθείσλ ηνπ.

7.21

Σαθηηθό απνζεκαηηθό
χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία φιεο νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα
κεηαθέξνπλ θάζε ρξφλν ζην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ πνζφ ίζν κε ην 5% ησλ
θαζαξψλ θεξδψλ ηνπο, κέρξηο φηνπ απηφ θηάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ
ηνπο θεθαιαίνπ. Απηφ ην απνζεκαηηθφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί αιιά
κπνξεί λα ζπκςεθηζζεί κε κειινληηθέο δεκίεο.

7.22

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη θαηαλνκή δξαζηεξηνηήησλ
Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλψο πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, κέζσ ησλ πνληνπφξσλ πινίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ
εηαηξεηψλ.

7.23

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ
Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ρξήζε 2010 ηνπ
Οκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο είλαη: Πξνζσπηθφ ζπγαηξηθψλ (λαπηηθνί) άηνκα 27
– Πξνζσπηθφ κεηξηθήο άηνκα 0.

7.24

΄Δγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Άξηζηνλ Δ.Δ.Π.Ν. ηελ 24 Φεβξνπαξίνπ 2011.
Βάξε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2011

Γηα ηελ ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ :
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ
Γ.

ΔΤΑΓΓΔΛΟ Γ.
ΡΟΤΟ
Α.Γ.Σ. ΑΒ 576539

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ

ΙΩΑΝΝΗ Δ.
ΡΟΤΟ
Α.Γ.Σ. ΑΔ 083527
ειίδα 24

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΟ Γ.
ΜΑΝΑΛΗ
Α.Γ.Σ. Π 691863

