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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2018 31.12.2018
Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την εταιρική χρήση
2018 συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και τις τροποποιήσεις
που επήλθαν με τον ν. 4548/2018.
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Η ανώνυμη εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ιδρύθηκε στις 3 Ιουνίου 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2190/1920 και του Ν.2843/2000 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.2992/2002 και
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 69650/04/Β/10/90. Η
εταιρεία προήλθε από την εταιρεία ΑΡΙΣΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με ημερομηνία
έναρξης την 19η Μαΐου 2010 και Μετοχικό Κεφάλαιο εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000) και
μετατράπηκε σε Ε.Ε.Π.Ν. μετά την από 3 Ιουνίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΡΙΣΤΟΝ την 31/12/2015 ανερχόταν
σε 29.350.002 ευρώ και διαιρούνταν σε 9.783.334 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής
αξίας 3 ευρώ η κάθε μία. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Εταιρείας της 28ης Δεκεμβρίου 2016, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΡΙΣΤΟΝ
κατά 1.821.000 ευρώ με την έκδοση 607.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών
(3) ευρώ η κάθε μία. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανήλθε σε 31.171.002 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.390.334 μετοχές ονομαστικής αξίας
τριών (3) ευρώ εκάστης. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Εταιρείας της 15ης Μαΐου 2017, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΡΙΣΤΟΝ κατά
2.186.010 ευρώ με την έκδοση 728.670 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3)
ευρώ η κάθε μία. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανέρχεται σε 33.357.012 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.119.004 μετοχές ονομαστικής αξίας
τριών (3) ευρώ εκάστης.
Στις 09 Ιανουαρίου 2017, η Εταιρεία λόγω των πολύ χαμηλών ναύλων και των
παρατεταμένων ζημιών που δημιουργούσε η εκμετάλλευση των πλοίων της
προχώρησε στην πώληση του φορτηγού πλοίου BLUE ANGEL ιαπωνικής κατασκευής
1994 και χωρητικότητας 45.950 τόνων της πλοιοκτήτριας εταιρίας LYRICS
NAVIGATION LTD. Το συνολικό τίμημα της πώλησης ανήλθε στα 2,5 εκατ. δολάρια
Η.Π.Α. Στα τέλη του 2016 είχε προηγηθεί η πώληση του φορτηγού πλοίου BLUE
ETERNITY της εταιρείας SYRA NAVIGATION LTD.
Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση του συνόλου των
μετοχών που κατείχε στην εταιρεία ERMOUPOLIS NAVIGATION LTD- πλοιοκτήτρια του
φορτηγού πλοίου BLUE BALANCE- στην εταιρεία VARI NAVIGATIONS LTD.
Τον Αύγουστο του 2011 η ΑΡΙΣΤΟΝ προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με
την επωνυμία REV MARITIME LTD και σκοπό τη διαχείριση πλοίων. Στις 28/06/2017,
η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην
εταιρεία REV MARITIME LTD στην εταιρεία VARI NAVIGATIONS LTD. Τη χρήση 2018
η εταιρεία δεν έχει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες.

Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείας/ομίλου
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για την χρήση 2018 ήταν μηδενικός όπως και το
2017.
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 31.12.2018 ανέρχονταν σε € (8.121,88) από
από € (7.986,24) την περσινή χρήση.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας της 31.12.2018 ανέρχονταν στο
ποσό των € 86,41 από € 1.001,05 το 2017.
Η Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 δεν απασχολεί προσωπικό.

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
(α)

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρεία λόγω έλλειψης δραστηριοτήτων
συναλλαγματικούς κινδύνους.

(β)

δεν είναι εκτεθειμένη σε

Κίνδυνος από διακυμάνσεις επιτοκίων
Η Εταιρία δεν είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο των διακυμάνσεων των
επιτοκίων καθότι έχει μηδενικό τραπεζικού δανεισμού.

(γ)

Κίνδυνος αγοράς
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κανένα κίνδυνο αγοράς καθώς δεν έχει θέση σε
μετοχικά ή παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται στην διεθνή αγορά.

(δ)

Συγκέντρωση επιχειρηματικού κινδύνου
Την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου, 2018 τα έσοδα της Εταιρίας ήταν
μηδενικά και κατά συνέπεια και ο κίνδυνος επισφάλειας μηδενικός.

(ε)

Κίνδυνος ρευστότητας
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 δεν διαθέτει
πλοία υπό τη δική της διαχείριση, ο μέτοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να
καλύψει οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη υποχρέωση απαιτηθεί.

(στ)

Κίνδυνος Διακύμανσης Ναύλων
Η εταιρεία δεν διαθέτει πλέον πλοία και δεν τίθεται κίνδυνος διακύμανσης
ναύλων.

Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της χρήσεως και μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της έκθεσης.
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης μας.
Προβλέψεις - Προοπτικές
Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα.
Έρευνα και ανάπτυξη
Η εταιρεία δεν αναπτύσσει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Ίδιες Μετοχές
Δεν κατέχονται Ίδιες μετοχές.
Υποκαταστήματα
Δεν υφίστανται υποκαταστήματα.
Χρηματοπιστωτικά μέσα
Η εταιρεία δεν κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα.
Εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα
Δεν υφίστανται εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα γιατί η εταιρεία δεν απασχολεί
προσωπικό και δεν έχει δραστηριότητα εντός 2018
Επεξηγηματική έκθεση
1.

Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 33.357.012,00 και διαιρείται
σε 11.119.004 μετοχές ονομαστικής αξίας €3 εκάστη. Οι μετοχές της εταιρείας
είναι ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.

2.

Περιορισμοί στην μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας.
Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν
υφίστανται περιορισμοί στην μεταβίβαση από το καταστατικό της.

3.

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
Δεν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

4.

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος
ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

5.

Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες συνεπάγονται
περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση
δικαιωμάτων ψήφου.

6.

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση του καταστατικού είναι
σύμφωνες με τα προβλεπόμενα του κ.ν. 2190/1920.
Οι κανόνες για τον διορισμό και την αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου,
καθώς και για την τροποποίηση του καταστατικού είναι σύμφωνες με τα
προβλεπόμενα του κ.ν.2190/1920.

7.

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για
έκδοση νέων μετοχών.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας και με την
επιφύλαξη της παρ.2 του ίδιου άρθρου το Διοικητικό συμβούλιο έχει την

δυνατότητα και δικαιούται, εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της
εταιρείας, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό
κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν
μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό
δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κ.ν.2190/1920.
8.

Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία και η οποία τίθεται σε
ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της
εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της
συμφωνίας αυτής.
Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.

9.

Κάθε συμφωνία που η εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού
της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της,
η οποία προβλέπει
αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο
ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δημόσιας
πρότασης.
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή
το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης
ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή
τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

Βάρη 31 Ιουλίου 2019
Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Ευάγγελος Ρούσσος

Τα μέλη

Γεώργιος Ρούσσος

Ιωάννης Ρούσσος

ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
της χρήσεως 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2018
της εταιρείας
Άριστον Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία
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8

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Εταιρείας
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
( ποσά σε Ευρώ)
Σημ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πλοία σε κόστος
Έξοδα δεξαμενισμού και τακτικής επιθεώρησης
Λοιπός Εξοπλισμός
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Χρηματικά διαθέσιμα
Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Αποθέματα
Προπληρωθέντα έξοδα και δεδουλευμένα έσοδα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεματικό
Κέρδη εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

7.1

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

86,41
0,00
1.084,42
0,00
0,00
1.314,37
2.485,20
2.485,20

1.001,05
0,00
1.084,42
0,00
0,00
1.314,37
3.399,84
3.399,84

7.8

33.357.012,00
81.362,05
(33.446.495,93)
(8.121,88)

33.357.012,00
81.362,05
(33.446.360,30)
(7.986,24)

0,00

0,00

5.938,97
0,00
2.240,00
2.428,11
10.607,08
10.607,08
2.485,20

6.217,97
0,00
1.500,00
3.668,11
11.386,08
11.386,08
3.399,84

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2017

7.10
7.9
7.11
7.12
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος για την χρήση
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018
(ποσά σε ΕΥΡΩ)

Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος εκμετάλλευσης
Λειτουργικό κόστος
Κόστος κίνησης πλοίων

7.14
7.14

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
(65,40)
(65,40)

0,00
(4.297,20)
(4.297,20)

(65,40)

(4.297,20)

7.17
7.17

(70,24)
0,00
0,00
0,00
(70,24)

(168,51)
2,03
0,00
(2.171.610)
(2.171.776,78)

7.15
7.15

0,00
0,00

600,00
62,61

(135,64)

(2.175.411,07)

11.119.004
(0,00)

11.119.004
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(135,64)

(2.175.411,07)

(0,00)

(0,27)

Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης
Αποσβέσεις
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών
Πιστωτικοί τόκοι
Ζημιά από πώληση παγίου
Ζημιά αποτίμησης παγίου στην εύλογη αξία
Άλλα έσοδα
Λοιπά Έσοδα
Συναλλαγματικές διαφορές
Καθαρά κέρδη έτους (Α)
Αριθμός μετοχών
Κέρδη ανά μετοχή
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - (ΕΞΟΔΑ)
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα μετά από
φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα μετά
από φόρους (Α) + (Β)
(Ζημίες)/Κέρδη ανά μετοχή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01/201801/01/201731/12/2018
31/12/2017
0,00
0,00

7.16
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(ποσά σε ΕΥΡΩ)

01/01/2018-31/12/2018
Ποσά Εκφρασμένα σε
EURO

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο κατά την
01.01.2018

33.357.012,00

81.362,05

-33.446.360,29

-7.986,24

Αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου

0,00

0,00

0,00

0,00

-135,64

-135,64

-33.446.495,93

-8.121,88

Αποτελέσματα χρήσης
Υπόλοιπο κατά την
31.12.2018

33.357.012,00

81.362,05

01/01/2017-31/12/2017
Ποσά Εκφρασμένα σε
EURO

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο κατά την
01.01.2017

31.171.002,00

81.362,05

-31.270.949,22

-18.585,17

Αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου

2.186.010,00

0,00

0,00

2.186.010,00

-2.175.411,07

-2.175.411,07

-33.446.360,29

-7.986,24

Αποτελέσματα χρήσης
Υπόλοιπο κατά την
31.12.2017

33.357.012,00

81.362,05
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2017
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές
Καθαρά Κέρδη/Ζημιές περιόδου

(135,64)

(2.175.411,07)

0,00
70,24
0,00
0,00

0,00
168,51
0,00
0,00

0,00

0,00

70,24

168,51

0,00
740,00
0,00
0,00
0,00
(1.519,00)

0,00
1.500
(17,76)
0,00
(240,00)
(12.368,70)

(779,00)

(11.126,46)

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
(70,24)
0,00
0,00

2.186.010,00
(168,51)
0,00
0,00

(70,24)

2.185.841,49

(914,64)
1.001,05
86,41

(527,53)
1.528,58
1.001,05

Αναμορφώσεις για την συμφωνία των Καθαρών Κερδών
με τις Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποσβέσεις
Τόκοι & συναφή έξοδα
Συναλλαγματικές διαφορές
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση παγίου
Αποτελέσματα(έσοδα/έξοδα,κέρδη/ζημίες) επενδ.
δραστηριοτήτων

Μεταβολές στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
Απαιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες
Συνδεδεμένα μέρη
Λοιπές Απαιτήσεις
Αποθέματα
Προπληρωθέντα Έξοδα και δεδουλευμένα έσοδα
Αύξηση/Μείωση λοιπών υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Ταμειακές ροές που χρησιμοποιήθηκαν για λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Ταμειακές ροές που προέκυψαν
από/(χρησιμοποιήθηκαν για) επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές Τόκων και Εξόδων Δανείων
Εισπράξεις Πιστωτικών Τόκων
Εξοφλήσεις δανείων
Ταμειακές ροές που χρησιμοποιήθηκαν για
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα διαθέσιμα
Διαθέσιμα στην αρχή του έτους
Διαθέσιμα στο τέλος του έτους
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1. Γενικές Πληροφορίες
1.1

Μητρική Εταιρεία
Η ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.» συστάθηκε ως Ε.Ε.Π.Ν.
στις 3 Ιουνίου 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και του
Ν.2843/2000 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.2992/2002 και καταχωρήθηκε
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 69650/04/Β/10/90.
Η εταιρεία προήλθε από την εταιρεία ΑΡΙΣΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. η οποία
ιδρύθηκε στις 19 Μαίου 2010 με Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000 ευρώ και
μετατράπηκε σε Ε.Ε.Π.Ν. μετά την από 3 Ιουνίου 2010 Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που αποφάσισε την τροποποίηση της
επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, του σκοπού και προχώρησε στην αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.290.002 ευρώ με την έκδοση 9.763.334 νέων
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης. Με απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 28ης Δεκεμβρίου
2016, αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΡΙΣΤΟΝ κατά 1.821.000
ευρώ με την έκδοση 607.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ
η κάθε μία. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανήλθε σε 31.171.002 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.390.334 μετοχές ονομαστικής
αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Εταιρείας της 15ης Μαΐου 2017, αυξήθηκε το μετοχικό
κεφάλαιο της ΑΡΙΣΤΟΝ κατά 2.186.010 ευρώ με την έκδοση 728.670 νέων
μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. Μετά την ανωτέρω
αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 33.357.012
ευρώ, διαιρούμενο σε 11.119.004 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ
εκάστης.
Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι η πραγματοποίηση
επενδύσεων σε μετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων πλοίων ή σε
μετοχές εταιρειών χαρτοφυλακίου πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων
πλοίων ή σε μετοχές διαχειριστριών εταιρειών και συνιστάται και λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2843/2000 και του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύουν.

1.2. Θυγατρικές Εταιρίες
Με ημερομηνία 31/12/2018 η ΑΡΙΣΤΟΝ δεν κατείχε στο χαρτοφυλάκιό της
θυγατρικές εταιρείες.

1.3. Διοίκηση της εταιρείας
Η ΑΡΙΣΤΟΝ Α.Ε.Ε.Π.Ν διοικείται από 3μελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία
του οποίου διαρκεί έως την 6η Σεπτεμβρίου του 2019. Τα μέλη του είναι:
Ευάγγελος Ρούσσος του Γεωργίου, Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσσος του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Ρούσσος του Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος
2

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση προτύπων
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και
είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα.
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Στην χρήση 2018 η εταιρεία αξιολόγησε τα πρότυπα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9.
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερμηνείες που
ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2018, δεν έχουν επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις του της εταιρείας. H εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα
πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από Σ.Δ.Λ.Π. και
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική
εφαρμογή στη χρήση 2018.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
2018
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το
οποίο περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με την ταξινόμηση και επιμέτρηση,
την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών
μέσων. Το πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες
εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15
«Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις
με πελάτες» αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του
εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου
που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής
σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018. Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες
ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. Τον Απρίλιο του 2016, το
IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15 με σκοπό να
παρασχεθούν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών.
ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου
ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές»
Η Διερμηνεία 22 εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 και
διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την
είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα,
εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα
αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική
υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών
πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο,
έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για
τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία
της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν
υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία
της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη.
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την
28η Μαρτίου 2018.
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου
2016 διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα
ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν
ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το
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ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα.
Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη
της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση την 14η Μαρτίου 2018.
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση)
“Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το
Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση την 7η Φεβρουαρίου 2018.
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς
Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του
σκοπού του προτύπου.
ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη
αξία»
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή στην εταιρεία
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν
έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το
ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι
εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την
ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 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 12
μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής
αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το
ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο
εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε
λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό
λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019
και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα – Χαρακτηριστικά
προπληρωμής με αρνητική αποζημίωση»
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο
ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η δυνατότητα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία επιτρέπουν ή απαιτούν
από ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να
εισπράξει αποζημίωση για τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, να
μπορούν να αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση την 22 Μαρτίου 2018. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων
φορολογίας εισοδήματος»
Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου
κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες
φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους
φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα
των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12.
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2019.
Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ε.Ε.:
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»
Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το
υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4.
Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το
Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 2017, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες
Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος
Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική
οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που
προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα
συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα
καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα
κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για
την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου παραμείνει σε εκκρεμότητα και το
σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την προοριζόμενη
χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά
τον
υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες»
Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση,
περικοπή ή διακανονισμός του Προγράμματος Παροχών.
Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 2018
εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο με τον
οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν
αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε
περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού, απαιτείται
επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισμένων
παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι θα πρέπει να
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χρησιμοποιηθούν οι αναθεωρημένες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και
κατά τον επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης
προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για
την υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα.
Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας
τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον
περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (ανώτατο όριο
περιουσιακού στοιχείου ).
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που
εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 2018)
Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει, το
σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
τους ορισμούς των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης,
έσοδα- εξοδα των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα κριτήρια
αναγνώρισης, αποτίμησης, παρουσίασης και γνωστοποίησης.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν
λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο
με τον οποίο πρέπει να εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό
καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. Ο
επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των
Οικονομικών Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές
στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο
ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η
τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της
επιχείρησης σε εξαγορές που θα πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2020.

3.
3.1

Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές
Δήλωση συμμόρφωσης
Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν το έτος που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2018.

3.2

Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αποτελούνται από τους επιμέρους
λογαριασμούς της εταιρείας ΑΡΙΣΤΟΝ Εταιρεία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο
Ναυτιλία. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή
του ιστορικού κόστους. Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί
παραμένουν αναλλοίωτες και παρατίθενται κατωτέρω.

3.3

Βάση Ενοποίησης
Δεν υφίστανται λόγοι ενοποίησης.
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3.4

Εταιρείες του Ομίλου (100% ποσοστό συμμετοχής)

Η εταιρεία πούλησε σε προηγούμενες χρήσεις τις συμμετοχές σε προηγούμενες χρήσεις
και δεν υφίσταται πλέον όμιλος αλλά μόνο η εταιρεία Ariston
3.5 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων
Η παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 είναι εκπεφρασμένη
σε Ευρώ.
3.6

Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα

(α) Μητρική εταιρεία: Η Μητρική εταιρεία τηρεί τα Βιβλία της σε Ευρώ. Δεν υφίστανται
πλέον συναλλαγές σε ξένο νόμισμα αλλά ούτε και συναλλαγματικές διαφορές.
(β) Θυγατρικές εταιρείες: Δεν υφίστανται θυγατρικές στη χρήση 2018
(γ) Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης: Λόγω μη ύπαρξης συμμετοχών δεν
υφίστανται συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης.
(δ) Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής: Η εταιρεία δημοσιεύει τις οικονομικές
της καταστάσεις σε ευρώ και δεν υφίστανται συναλλαγματικές διαφορές.
3.7

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της πάγια περιουσιακά στοιχεία.

3.8

Απομείωση Αξίας Πλοίων

Δεν υφίστανται πλέον λόγοι απομείωσης λόγω μη ύπαρξης πλοίων.
3.9 Κόστος δεξαμενισμού και τακτικών επιθεωρήσεων
Δεν υφίστανται λόγω μη ύπαρξης πλοίων.
3.10 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα
συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.
Η εταιρεία δεν κατείχε στη χρήση 2018 χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
i)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
Δεν υφίστανται.
β) Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που
αποτιμάται στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων Χρήσης.
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ii) Δάνεια και απαιτήσεις
Δεν υφίστανται δάνεια.
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός
από εκείνες με λήξεη μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα
τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη
Δεν υφίστανται επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη.
3.11 Αποθέματα
Δεν υπάρχουν αποθέματα κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού χρήσης
που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.
3.12 Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία
(at anticipated realisable value). Η Διοίκηση εξετάζει περιοδικά την εισπραξιμότητα
αυτών των υπολοίπων και διενεργεί προβλέψεις όταν και για το ποσό που κρίνεται
αναγκαίο. Οι απαιτήσεις διαγράφονται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν κρίνονται σαν
επισφαλείς. Κατά την εκτίμηση της διοίκησης δεν χρειάστηκε να σχηματιστεί πρόβλεψη
για επισφαλείς απαιτήσεις στις 31 Δεκεμβρίου, 2018.
3.13 Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρηματικών διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθέσιμων,
όπως οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας βραχείας διάρκειας, αλληλόχρεους
τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης χωρίς κίνδυνο που
δύνανται να μετατραπούν άμεσα σε διαθέσιμα.
3.14 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια και αφορά τις
ονομαστικές της μετοχές.
3.15 Φορολογία Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος
Τα κέρδη της μητρικής εταιρείας που προέρχονται από ναυτιλιακές δραστηριότητες
απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος.

3.16 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση,
ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή
οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε
να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις
δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και
αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι
ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές
καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι
πιθανή.
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Λόγω μη ύπαρξης δραστηριοτήτων η εταιρεία δεν χρειάστηκε να σχηματίσει
προβλέψεις.
3.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

(α)

Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής
αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει
απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην
συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας
λογιστικής) αξίας.

(β)

Έσοδα από μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα
κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους, από τη Γενική Συνέλευση της
κάθε εταιρείας.

3.18 Διανομή Μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως
υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία
κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3.19 Διαχείριση Πλοίων
Λόγω πώλησης των πλοίων σε προηγούμενες χρήσεις, δεν υφίσταται θέμα
διαχείρισης.
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3.20 Εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων:
Οι αξίες στις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές
καταστάσεις δεν διαφέρουν ουσιωδώς των εύλογων αξιών.
4.

Διαχείριση Χρηματοοικονομικού κινδύνου

Δεν υφίστανται διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου γιατί η εταιρεία δεν είχε
δραστηριότητες εντός 2018.
(α)

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Δεν τίθεται θέμα συναλλαγματικού κινδύνου γιατί
η εταιρεία δεν είχε δραστηριότητες εντός χρήσης που έληξε 31 Δεκεμβρίου
2018.

(β)

Κίνδυνος από διακυμάνσεις επιτοκίων: Ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένος στον
κίνδυνο των διακυμάνσεων των επιτοκίων καθώς κατά την 31η Δεκεμβρίου δεν
διέθετε τραπεζικό δανεισμό.

(γ)

Κίνδυνος αγοράς: Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κανένα κίνδυνο αγοράς καθώς
δεν έχει θέση σε μετοχικά ή παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται στην
διεθνή αγορά.

(δ)

Συγκέντρωση επιχειρηματικού κινδύνου: Δεν τίθεται θέμα επιχειρηματικού
κινδύνου το 2018 λόγω έλλειψης δραστηριοτήτων.

(ε)

Κίνδυνος ρευστότητας: Δεν τίθεται θέμα κινδύνου ρευστότητας το 2018
λόγω έλλειψης δραστηριοτήτων.

(ζ)

Κίνδυνος Διακύμανσης Ναύλων: Η εταιρεία έχει πωλήσει τα πλοία της και
δεν τίθεται θέμα κινδύνου διακύμανσης ναύλων.

5. Σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης
Για την σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να κάνει
εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα παρουσιαζόμενα ποσά ενεργητικού
και παθητικού, την αναφορά ενδεχόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα ποσά
εσόδων και εξόδων που αναφέρονται κατά την διάρκεια της χρήσης. Τα
απολογιστικά στοιχεία είναι πιθανό να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
6. Κύκλος Εργασιών – μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Το 2018 η εταιρεία δεν είχε έσοδα από δραστηριότητες.
7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
7.1 Πλοία σε κόστος και λοιπός εξοπλισμός
Η εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 δεν διαθέτει επενδύσεις σε πλοία.

7.2 Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα χρηματικών Διαθεσίμων
Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

15

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2017
Χρηματικά Διαθέσιμα και
Ισοδύναμα
Σύνολο

86,41

1.001,05

86,41

1.001,05

7.3 Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2017
Απαιτήσεις

0

0

Σύνολο

0

0

7.4 Λοιπές Απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν παρακρ/νο φόρο τόκων και χρεωστικά
υπόλοιπα προμηθευτών, αναλύονται ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2017
Απαιτήσεις

1.084,42

1.084,42

Σύνολο

1.084,42

1.084,42

7.5 Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Δεν υφίστανται.
7.6 Αποθέματα
Η εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 δεν διαθέτει αποθέματα.

7.7 Προπληρωθέντα έξοδα και δουλευμένα έσοδα
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2017
Προπληρωθέντα έξοδα και
δουλευμένα έσοδα
Σύνολο

1.314,37

1.314,37

1.314,37

1.314,37

7.8 Ίδια Κεφάλαια
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 15ης
Μαΐου 2017, αποτελείται από 11.119.004 μετοχές αξίας €3,00 η κάθε μία. Το συνολικό
μετοχικό κεφάλαιο που έχει εκδοθεί, είναι ίσο με το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο και
έχει καταβληθεί πλήρως.
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Μετοχικό κεφάλαιο
Υπόλοιπο 31/12/2018
Υπόλοιπο 31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αξία μετοχής
Αριθμός μετοχών
(σε Ευρώ)
11.119.004,00
3,00
11.119.004,00
3,00

Σύνολο
(σε €)
33.357.012,00
33.357.012,00

7.9 Μακροπρόθεσμος/βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Η εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 δεν διαθέτει τραπεζικό δανεισμό.

7.10

Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών
υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής:

Προμηθευτές
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2017
5.938,97
6.217,97
5.938,97
6.217,97

7.11 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Η ανάλυση των υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας έχει ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2017
Υποχρεώσεις προς
συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

2.240,00

1.500,00

2.240,00

1.500,00

7.12 Λοιπές Υποχρεώσεις
Η ανάλυση των λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2017
Λοιπές υποχρεώσεις

2.428,11

3.668,11

Σύνολο

2.428,11

3.668,11
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7.13 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης για το έτος 2018 και 2017 έχουν ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2017
Λοιπά Έσοδα
Σύνολο

0
0

600,00
600,00

7.14 Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης
Ακολουθεί ανάλυση εξόδων διάθεσης και διοίκησης για το έτος 2018 και 2017 σε
επίπεδο Εταιρείας:

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2017
65,40
4.279,20
65,40
4.297,20

7.15 Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2017
Έσοδα από:
-Τόκους Τραπεζών
Σύνολο:
Έξοδα από:
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα
Σύνολο:

0,00
0,00

2,03
2,03

70,24
(70,24)

168,51
(166,48)

7.16 Ζημιές και μερίσματα ανά μετοχή
Οι ζημιές και τα μερίσματα ανά μετοχή για τα έτη 2018 και 2017 αναλύονται στον
πίνακα:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2018
Κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν
στους μετόχους
Μερίσματα
Αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά
μετοχή
Μερίσματα ανά μετοχή

7.17

1/1-31/12/2017

(135,64)

(2.175.411,07)

11.119.004

11.119.004

(0,00)

(0,20)

-

-

Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας.
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7.18 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Δεν υπήρξαν γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού τα οποία επηρεάζουν τη
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν.
7.19 Συναλλαγές και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων με
συνδεδεμένες εταιρίες
Κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31/12/2018 η εταιρεία οφείλει στη Rev
Maritime Ltd το ποσό των 2.240€
7.20

Τακτικό αποθεματικό

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία όλες οι εταιρείες υποχρεούνται να μεταφέρουν
κάθε χρόνο στο τακτικό αποθεματικό ποσό ίσο με το 5% των καθαρών κερδών τους,
μέχρις ότου αυτό φτάσει το 1/3 του μετοχικού τους κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό
δεν μπορεί να διανεμηθεί αλλά μπορεί να συμψηφισθεί με μελλοντικές ζημίες. Η
εταιρεία λόγω ύπαρξης ζημιών στη χρήση δεν υποχρεούται σε σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού.
7.21

Γεωγραφική κατανομή και κατανομή δραστηριοτήτων

Δεν υφίστανται δραστηριότητες
7.22 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 της εταιρίας
είναι: 0 άτομα.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2017 της εταιρίας
είναι: 0 άτομα.
7.23 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Άριστον Ε.Ε.Π.Ν. την 31η Ιουλίου 2019.
Βάρη, 31 Ιουλίου 2019
Για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 576539

O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.
ΡΟΥΣΣΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ
083527

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α ΤΑΞΗΣ- ΑΡ.
ΑΔΕΙΑΣ 98734
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