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                          ΈΈκκθθεεσσηη  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ΕΕττααιιρρεείίααςς    
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 µε την επωνυµία «LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. Αξιοποίηση και Εκµετάλλευση Μαρίνας 

Φλοίσβου» 

AΡ.ΓΕΜΗ 124517601000 (πρώηνΑΡ.Μ.Α.Ε.53258/01/ΝΤ/Β/02/107 (03))  

Π. Φάληρο 12/05/2014 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,  

 

Η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση και το κλίµα αβεβαιότητας για την περίοδο από το 2009 έως και σήµερα αποτελεί την κύρια αιτία 
µείωσης του κύκλου εργασιών καθώς και των ποσοστών πληρότητας γενικά σε όλες τις Μαρίνες της Αττικής. Για την Εταιρεία η µείωση 
συνίσταται κυρίως στην κατά 14,4% απώλεια εσόδων ελλιµενισµού µονίµων σκαφών το 2013 καθώς επέλεξε να εφαρµόσει   στα µόνιµα 
σκάφη περαιτέρω εκπτωτική πολιτική σε σχέση µε το 2012 µε στόχο την αποφυγή µεγαλύτερης απώλειας σκαφών από την Μαρίνα σε 
σχέση µε τα προηγούµενα έτη. 

Με βάση τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές και στο υφιστάµενο επίπεδο των εν ισχύ συµβατικών λειτουργικών µισθώσεων, οι 
µέτοχοι της εταιρείας θα µεριµνήσουν για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου εντός του 2015 ώστε να διαθέτει επαρκείς πόρους για την 
οµαλή λειτουργία της και τη συνέχιση εκπλήρωσης των συµβατικών της υποχρεώσεων.   

Ο στόχος της διαχείρισης είναι να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών µε τη σύναψη µακροχρόνιων µισθώσεων των διαθεσίµων θέσεων, να 
µειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες µε περικοπές της τάξεως του 6% και να εξεταστεί  περαιτέρω η δυνατότητα µείωσης του ετήσιου 
ανταλλάγµατος της Μαρίνας λόγω της συνεχιζόµενης  υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης. 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς τα βασικά οικονοµικά µεγέθη για την Εταιρεία τη χρήση του 2013 έχουν 
ως ακολούθως: 

Μείωση σε ποσοστό 3,18% σηµείωσε ο  κύκλος εργασιών της Εταιρείας, ο οποίος ανήλθε σε € 9.699.657 έναντι € 10.018.614  την 
αντίστοιχη περίοδο του 2012.   

Τα  αποτελέσµατα εκµετάλλευσης της περιόδου διαµορφώθηκαν σε ζηµίες € 1.513.678 έναντι  ζηµιών € 12.907.870  την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, ενώ τα αποτελέσµατα µετά φόρων διαµορφώθηκαν σε ζηµίες € 2.672.630 έναντι ζηµιών  € 13.695.793  το 2012.  

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της Εταιρείας της LAMDA DEVELOPMENT A.E σε 
συνεργασία µε την οικονοµική υπηρεσία της D- Marine Investments Holding Cooperatief U.A., οι οποίες λειτουργούν µε συγκεκριµένους 
κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική 
διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο 
κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

    (α) Κίνδυνος αγοράς  

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία  δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ. Η Εταιρεία κατά 
πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε εξωτερικούς 
αντισυµβαλλόµενους. 

ii) Κίνδυνος διακύµανσης τιµών 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα εφόσον δεν κατέχει συµµετοχικούς τίτλους. Η Εταιρεία δεν 
εκτίθεται σε κίνδυνο από διακύµανση τιµών. 
 

iii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων 
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Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά έντοκα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, συνεπώς τα έσοδα και οι ταµειακές εισροές της Εταιρείας δεν 
επηρεάζονται σηµαντικά από τις µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε επιτοκιακό κίνδυνο λόγω του δανεισµού της. ∆εδοµένου ότι ο δανεισµός της Εταιρείας είναι κυµαινόµενου 
επιτοκίου, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σηµαντικά σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας, όµως εκτίθεται σε κίνδυνο ταµειακών ροών.   

   (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από τα µετρητά και ταµειακά διαθέσιµα καθώς επίσης και από πιστωτική έκθεση σε πελάτες, 
συµπεριλαµβάνοντας εκκρεµείς απαιτήσεις και δεσµευµένες συναλλαγές. 

Για τράπεζες και λοιπά χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, γίνονται αποδεκτά µόνο όσα προέρχονται από ανεξάρτητα αξιολογηµένα ιδρύµατα. 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο προερχόµενο από τα ταµειακά και τραπεζικά υπόλοιπα λόγω του γεγονότος ότι τα συγκεκριµένα 
υπόλοιπα είναι κατατεθειµένα σε ποσοστά που ξεπερνούν το 10% του συνόλου των διαθεσίµων σε δύο διαφορετικές τράπεζες.  Οι 
τραπεζικές καταθέσεις (όψεως και προθεσµίας) της Εταιρείας συγκεντρώνονται ως εξής: 

 

Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων 

                                                                                31.12.2013                       31.12.2012 

 

31.12.2013 

 

31.12.2012 

Τραπεζικός οργανισµός                  Πιστοληπτική ικανότητα τράπεζας    

EFG Eurobank Ergasias    Caa2 (Moody’s)               Caa2 (Moody’s)                     731.980 236.582 
 
Τράπεζα Κύπρου                  -                              Caa2 (Moody’s)                          -         1.874.711 

Millenium Bank                  -                                  B1 (Moody’s)                                        -            223 

Τράπεζα Πειραιώς       Caa1 (Moody’s)                            -         229.066             - 
 

Ανάλυση τραπεζικου δανεισµού 

                                                                              31.12.2013                          31.12.2012 

 

31.12.2013 

 

31.12.2012 

Τραπεζικός οργανισµός                  Πιστοληπτική ικανότητα τράπεζας    

Τράπεζα Κύπρου -                            Caa2 (Moody’s)         -  22.279.653 

Τράπεζα Πειραιώς             Caa1 (Moody’s)                     -                               20.702.306            - 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πιστωτική πολιτική και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
απωλειών από απαιτήσεις, λαµβάνοντας όπου κρίνεται αναγκαίο, εξασφαλίσεις από τους πελάτες της. Το τµήµα πιστωτικού κινδύνου της 
Εταιρείας αξιολογεί την πιστωτική ποιότητα των πελατών λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική και πιστοληπτική τους θέση, το ιστορικό των 
πληρωµών τους και άλλους παράγοντες. Όπου είναι αναγκαίο ζητούνται επιπρόσθετες εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις.  

Η πιστοληπτική ικανότητα των χρηµατοοικονοµικών στοιχειών ενεργητικού που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµα και δεν έχουν 
αποµειωθεί µπορούν να επιµετρηθούν χρησιµοποιώντας εξωτερικούς δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας (S&P rating, εφόσον είναι 
διαθέσιµοι) ή µε βάση ιστορικές πληροφορίες των συναλλασσόµενων. 
 
Οι καθαρές απαιτήσεις από πελάτες την 31 ∆εκεµβρίου 2013 αφορούν στο σύνολο τους ποσά εισπρακτέα από τους µισθωτές του εµπορικού 
κέντρου και τους πελάτες των ελλιµενιζόµενων σκαφών οι οποίοι δεν υπάγονται σε κάποια κλίµακα εξωτερικής αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας. Οι πελάτες της εταιρείας χωρίς εξωτερική αξιολόγηση συνδέονται µε την Εταιρεία βάσει συµφωνιών  εµπορικής συνεργασίας. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύεται από πλευράς πιστωτικού κινδύνου ως εξής: 

 

Ανάλυση απαιτήσεων από πελάτες  31.12.2013 31.12.2012  
 Μη ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις 956.552 1.232.595  
Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις µη αποµειωµένες    180.590     59.684   
Αποµειωµένες απαιτήσεις από πελάτες     1.634.766    1.422.329  
Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες 2.771.908 2.714.607  
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Η ανάλυση ωρίµανσης των µη αποµειωµένων ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Ανάλυση ωρίµανσης µη αποµειωµένων απαιτήσεων  31.12.2013 31.12.2012  
1-3 µήνες      72.723      33.424  
3-6 µήνες         29.940         20.495  
Πλέον των 6 µηνών       77.926       5.764  
Σύνολο µη αποµειωµένων ληξιπρόθεσµων 

απαιτήσεων   

      180.590      59.684  

Για τις αποµειωµένες απαιτήσεις έχει σχηµατισθεί η ακόλουθη πρόβλεψη αποµείωσης: 

Κίνηση λογαριασµού πρόβλεψης αποµείωσης   31.12.2013 31.12.2012  

Υπόλοιπο έναρξης      1.422.329      1.080.106  

Λογισµός πρόβλεψης αποµείωσης απαιτήσεων       232.567       411.478  

∆ιαγραφές        -20.130        -69.256  

Υπόλοιπο τέλους χρήσης       1.634.766      1.422.329  

    (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας ικανοποιούνται  από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε χρηµατικών αναγκών σε συνδυασµό µε 
την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων καθώς και µε την διατήρηση ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόµενες 
τράπεζες. 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, ταξινοµηµένες σε σχετικές οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες 
λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο  από την ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι την συµβατική ηµεροµηνία 
λήξης.  Τα ποσά του πίνακα εµφανίζουν τις µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Τα ληξιπρόθεσµα εντός 12 µηνών υπόλοιπο εµφανίζονται 
στην εύλογη αξία εφόσον η επίδραση της προεξόφλησης  δεν είναι σηµαντική. 

Ποσά σε Ευρώ    < 1 έτος  1-2 έτη  2-5 έτη > 5 έτη 

31 ∆εκεµβρίου 2013     

Σύνολο δανείων      25.659.676 - - - 
Προµηθευτές και λοιπές 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις       2.852.529 - - - 

      28.512.205 - - - 

31 ∆εκεµβρίου 2012     

Σύνολο δανείων      25.847.820 - - - 
Προµηθευτές και λοιπές 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις          722.664 - - - 

      26.570.484 - - - 

     

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας  εξετάζει τόσο την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µέσα στο 2015 όσο και την σύναψη µακροχρόνιων 
συµβάσεων ελλιµενισµού , µε σκοπό την εξασφάλιση της µακροχρόνιας χρηµατοδότησης της εταιρείας. 

 ∆ιαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας στο µέλλον µε 
σκοπό να παρέχονται ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και λοιπούς συµµέτοχους και να διατηρηθεί η ιδανική κατανοµή κεφαλαίου 
µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.  

Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή µπορεί να µεταβάλει το µέρισµα προς τους µετόχους, να 
επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία, µε εξαίρεση των εγκαταστάσεων που 
θα επιστραφούν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο στη λήξη της παραχώρησης, για να µειώσει το χρέος της.  

Σύµφωνα µε όµοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω 
συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται 
ως το «Σύνολο δανεισµού» ( όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό) µείον «Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα». Τα συνολικά 
απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό συν τον καθαρό δανεισµό.  

Οι συντελεστές µόχλευσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 
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 31.12.2013 31.12.2012  

Σύνολο ∆ανείων (Σηµείωση 12) 20.702.306 22.279.653  

Μείον: Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα -969.616 -2.121.362  

Καθαρός ∆ανεισµός 19.732.690 20.158.291  

    

Ίδια κεφάλαια 2.506.192 5.181.190  

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 22.236.881 25.339.481  

Συντελεστής Μόχλευσης 88,74% 79,55%  

    

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εξετάζει τόσο την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου στο 2015 όσο και την σύναψη µακροχρονίων συµβάσεων 
ελλιµενισµού, µε απώτερο σκοπό την βελτίωση του συντελεστή µόχλευσης. 

 δ) Συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (Going Concern) 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going 
concern basis) η οποία προϋποθέτει ότι θα εξασφαλιστεί επαρκής χρηµατοδότηση για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας στο 
προβλεπτό µέλλον.  

Κατά την 31/12/2013, η εταιρεία πραγµατοποίησε ζηµιές προ φόρων ποσού Ευρώ 2,9  εκ περίπου, ενώ ταυτόχρονα τα ίδια κεφάλαια της 
εταιρείας ανέρχονται σε ποσοστό 11,5% του µετοχικού κεφαλαίου και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις κατά το ποσό  Ευρώ 23,4 εκ περίπου, λόγω της αναγνώρισης του τραπεζικού δανεισµού ποσού Ευρώ 20,7 εκ περίπου ως 
βραχυπρόθεσµου που προήλθε από το γεγονός τη µη τήρησης τριών χρηµατοοικονοµικών όρων του οµολογιακού δανείου κατά την 
31/12/2013 (βλέπε σηµείωση 12). Η µη τήρηση των χρηµατοοικονοµικών όρων οφείλεται στις συνεχιζόµενες  λειτουργικές ζηµιές της 
τρέχουσας χρήσεως ποσού Ευρώ 2,9 έναντι ζηµιών της προηγούµενης χρήσεως ποσού Ευρώ 13,7 εκ. (οι οποίες συµπεριλαµβάνουν το ποσό 
των Ευρώ 10,6 εκ περίπου που αφορά την αναγνώριση πρόβλεψη αποµείωσης ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων). 

Η εγκυρότητα για την παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας εξαρτάται ουσιαστικά από την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών της 
∆ιοίκησης τόσο για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, όσο και για την αναδιάρθρωση των όρων των υφιστάµενων τραπεζικών δανείων 
τα οποία απεικονίζονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (σηµείωση 12).  

Σε περίπτωση που οι τρέχουσες διαπραγµατεύσεις µε τον δανειστή της Εταιρείας για την αναδιάρθρωση του υφιστάµενου χρέους τους, 
καθώς των προσπαθειών για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δεν ολοκληρωθούν µε επιτυχία, η Εταιρεία µπορεί να µην 
είναι σε θέση να συνεχίσει τη δραστηριότητα της στο διαβλεπόµενο µέλλον. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να συνεχίσει 
τις δραστηριότητές τους, θα πρέπει να προβεί σε µείωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων στην ανακτήσιµη αξία τους, να 
σχηµατίσει περεταίρω προβλέψεις για υποχρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν και να επαναταξινοµήσουν τα µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία και τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
αντίστοιχα. 

Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να καταρτιστούν µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, 
διότι θεωρεί ότι λόγω της συνεργασίας µε την συγκεκριµένη τράπεζα, θα είναι σε θέση να καταλήξει σε συµφωνία για την αναδιάρθρωση 
του υφιστάµενου χρέους της Εταιρείας, µε όρους και προϋποθέσεις που θα της επιτρέψουν να ικανοποιεί τις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης 
και να καλύπτει τις ταµειακές ροές κατά την συνήθη πορεία των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν.   

Η προαναφερόµενη αβεβαιότητα µπορεί να προκαλέσει αµφιβολία για την δυνατότητα της  συνέχισης των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και συνεπώς την δυνατότητα της  σχετικά µε την ρευστοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού καθώς και 
την ικανότητα της για την αποπληρωµή των υποχρεώσεων και των δεσµεύσεων της, οι οποίες αυτές θα λήγουν κατά την διάρκεια της 
συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν  τις αναγκαίες τροποποιητικές  εγγραφές οι οποίες θα απεικονίζουν την αδυναµία της 
εταιρείας σχετικά µε την συνέχιση των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων στην περίπτωση που η εταιρεία δεν µπορέσει να εξασφαλίσει 
το απαιτούµενο επίπεδο χρηµατοδότησης. 
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Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία:              

(ποσά σε € ‘000) Χρήση 2013 Χρήση 2012 Μεταβολή 

Κύκλος εργασιών  9.700 10.019 -3,18% 

Αποτελέσµατα προ φόρων  -2.908 -13.773 - 78,89% 

Αποτελέσµατα µετά φόρων -2.673 -13.696 - 80,48% 

 
 
Η Εταιρεία δεν θα  διανείµει µέρισµα λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών . 
 
 
∆εν προέκυψαν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού τα οποία να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός 
από αυτά που αναφέρονται στην σηµείωση 27 των οικονοµικών καταστάσεων.  

Π. Φάληρο 12/05/2014 

 

                                                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                                                                Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                        
 

                                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Ε.  Ο∆ΥΣΣΕΑΣ                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ   Π.  ΚΑΤΣΙΚΑ∆ΗΣ        
                                  
                                                                   Α.∆.Τ.   ΑΒ510661                                                                                Α.∆.Τ. ΑΒ342056     
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Ισολογισµός 

 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 31.12.2013 31.12.2012(1)  

    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Ενσώµατα πάγια 5   26.437.318   27.297.986   
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6   -   -   
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 7 387.931 152.499 
Λοιπές απαιτήσεις 8   96.701   96.428   

  26.921.950 27.546.913 

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8   1.246.398   1.567.405   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9   969.616   2.121.362   

  2.216.014   3.688.767   

Σύνολο ενεργητικού  29.137.964   31.235.680   

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 

µετόχους    

Μετοχικό κεφάλαιο 10   21.754.700   21.754.700   
Λοιπά αποθεµατικά 11   6.600   10.969   
Ζηµιές  εις νέον  -19.257.108   -16.584.479   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  2.504.192   5.181.190   

    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 13   51.499   47.431   
Λοιπές Υποχρεώσεις 14 973.601 1.140.511 

  1.025.100  1.187.942   

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14   4.906.365   2.586.895   
∆άνεια 12   20.702.306   22.279.653   

  25.608.671  24.866.548  

Σύνολο υποχρεώσεων  26.633.771   26.054.490   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 

υποχρεώσεων  29.137.964  31.235.680   

(1) Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόµενους» (βλέπε Σηµείωση 26) 

 

Οι  Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας Lamda  Flisvos Marina  Α.Ε. για τη χρήση του 2013 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας στις 12/05/2014.   

       
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                                      Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                          H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Ε.  Ο∆ΥΣΣΕΑΣ                                 ΣΤΑΥΡΟΣ   Π.  ΚΑΤΣΙΚΑ∆ΗΣ                               ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

           Α.∆.Τ.   ΑΒ510661                                                               Α.∆.Τ. ΑΒ342056                                 Α∆ΕΙΑ ΟΕΕ Α’ΤΑΞΗΣ 00860079 
 
 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών  καταστάσεων. 
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                        ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  

 

Ποσά σε Ευρώ 
Σηµείωση 

1.1.2013 έως 

31.12.2013 

1.1.2012 έως 

31.12.2012
(1)
 

Πωλήσεις  9.699.657 10.018.614 

Κόστος Υπηρεσιών 16 -10.052.750   -10.699.194   

Μικτές Ζηµίες   -353.093   -680.580   

Έξοδα διοίκησης 16   -1.414.914  -1.884.084  

Λοιπά  έσοδα  εκµετάλλευσης 20   254.328 303.794 

Πρόβλεψη Αποµείωσης Περιουσιακών Στοιχείων  - -10.647.000 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  -1.513.678 -12.907.870 

Χρηµατοοικονοµικό έσοδο 18   22.480   85.014   

Χρηµατοοικονοµικό έξοδο 18   -1.416.521   -950.025   

Ζηµίες προ φόρων  -2.907.719 -13.772.881  

Φόρος εισοδήµατος 19   235.089   77.088   

Ζηµίες χρήσης  -2.672.630   -13.695.793   

 

(1) Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόµενους» (βλέπε Σηµείωση 26) 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών  καταστάσεων. 
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                      ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣυυννοολλιικκοούύ  ΕΕιισσοοδδήήµµααττοοςς  

 

Ποσά σε Ευρώ 
 

1.1.2013 έως 

31.12.2013 

1.1.2012 έως 

31.12.2012
(1)
 

Ζηµίες χρήσης  -2.672.630 -13.695.793 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα Χρήσης   -   -   

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα Χρήσης   -2.672.630   -13.695.793   

(1) Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόµενους» (βλέπε Σηµείωση 26) 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών  καταστάσεων. 



  - 10 - 

                      ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν    

 

Ποσά σε Ευρώ 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Λοιπά 

αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 

εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

1 Ιανουαρίου 2012 (1) 21.754.700   10.905   -2.888.686   18.876.919   

Συνολικά Εισοδήµατα:     

Ζηµίες χρήσης -   -   -13.695.793   -13.695.793   
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα Χρήσης  - - - - 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα 

Χρήσης - - -13.695.793 -13.695.793 

Σχηµατισµός αποθεµατικών  64  64 

31 ∆εκεµβρίου 2012(1) 21.754.700   10.969   -16.584.479  5.181.190   

     
1 Ιανουαρίου 2013 (1) 21.754.700   10.969   -16.584.479   5.181.190   

Συνολικά Εισοδήµατα:     

Ζηµίες χρήσης -   -   -2.672.630   -2.672.630   
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα Χρήσης  - - - - 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα 

Χρήσης - - -2.672.630 

 

-2.672.630 

Σχηµατισµός αποθεµατικών  -4.369  -4.369 

31 ∆εκεµβρίου 2013 21.754.700   6.600   -19.257.108   2.504.192   

(1) Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόµενους» (βλέπε Σηµείωση 26) 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών  καταστάσεων. 
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                      ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααµµεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 

1.1.2013 έως 

31.12.2013 

1.1.2012 έως 

31.12.2012 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 21   1.874.514 -2.193.266 
Καταβληθέντες τόκοι  -1.347.975 -940.786 
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος  - - 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  526.539   -3.134.052   

    
Ταµειακές ροές  από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορές ενσώµατων παγίων  5 -100.765   -92.852   
Τόκοι που εισπράχθηκαν 18 22.480 85.014 
    

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  -78.285  -7.838  

    
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Αποπληρωµή δανεισµού  -1.600.000 -1.642.000 

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  -1.600.000   -1.642.000   

    
Καθαρή  (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  -1.151.746   -4.783.891   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης  2.121.362   6.905.253   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της χρήσης 9   969.616   2.121.362   

 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών  καταστάσεων. 
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                          ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν    κκαατταασσττάάσσεεωωνν  

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι παρούσες οικονοµικές Καταστάσεις  περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της LAMDA  Flisvos Marina Α.Ε. (η 
«Εταιρεία») µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2013, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»).   

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της και η εκµετάλλευση 
του Τουριστικού Λιµένα  και χερσαίου χώρου του Φλοίσβου. Σε αντάλλαγµα για την χρηµατοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και ανάπτυξη 
των σχετικών εγκαταστάσεων, το Ελληνικό ∆ηµόσιο παραχώρησε στη LAMDA  Flisvos Marina Α.Ε.,  την εµπορική εκµετάλλευσή του για 
περίοδο 40 ετών, µε έναρξη την 01/01/2003. Στην λήξη της Σύµβασης Παραχώρησης 2042 όλες οι εγκαταστάσεις θα επιστραφούν στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο και θα απολαµβάνει  όλων των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας επ’ αυτών, χωρίς καµία πληρωµή και χωρίς την 
ύπαρξη οιουδήποτε βάρους, εκτός εάν η συµφωνία παραχώρησης ανανεωθεί. 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η Εταιρεία LAMDA  FLISVOS HOLDING A.E. κατέχει το 77,23% των µετοχών της 
Εταιρείας και η ΕΤΑ∆  Α.Ε. το 22,77%. Οι οικονοµικές της καταστάσεις συµπεριλαµβάνονται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της LAMDA DEVELOPMENT  Α.Ε., της οποίας οι µετοχές διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Αθηνών.  

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Μαρίνα Φλοίσβου Παλ. Φάληρο µε Αρ. ΓΕΜΗ 124517601000 (πρώην 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.53258/01/ΝΤ/Β/02/107(03)) και η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.flisvosmarina.com.  

Οι παρούσες ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 
12/05/2014 και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. 

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών  

2.1 Βάση σύνταξης των Eτήσιων  Oικονοµικών Kαταστάσεων 
 

Οι παρούσες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη ∆ιοίκηση µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 
(going concern) και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής 
∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ΠΧΑ 
που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και παρουσιάζουν την οικονοµική θέση της εταιρείας , τη 
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές ροές της µε βάση την αρχή της συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης λαµβάνοντας 
υπόψη τους µακροοικονοµικούς και µικροοικονοµικούς παράγοντες και την επίδρασή τους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες. 

 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την χρήση ορισµένων λογιστικών εκτιµήσεων και παραδοχών. 
Επίσης, απαιτείται η κρίση της ∆ιοίκησης κατά την διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιοχές που 
εµπεριέχουν µεγαλύτερο βαθµό άσκησης κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιµήσεις και παραδοχές είναι σηµαντικές για τις 
οικονοµικές καταστάσεις, παρουσιάζονται στην σηµ. 4. 
 
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρησιµοποίηση υπολογισµών και 
υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη 
διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά. Οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της εταιρείας σε σχέση µε τις 
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. 
 

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν 
εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η 
εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των 
παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην 
αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο 
χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ 
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και 
αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του 
προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση 
τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά 
µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των 
εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. 

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

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες 
για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για 
συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της 
οικονοµικής οντότητας. 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 

Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης των στείρων υπερκείµενων 
(«απογύµνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερµηνείας, οι µεταλλευτικές οικονοµικές οντότητες 
πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσµατα εις νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες 
απογύµνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος µεταλλεύµατος (“ore 
body”). Η διερµηνεία έχει εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων 
του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οικονοµική 
οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών 
εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 
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∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως 
αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο. 

∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και ο φόρος 
εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 
12. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των τοµέων στην ενδιάµεση 
χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2014 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 
39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 
αποµείωση της αξίας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το 
∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν 
υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Λογιστική αντιστάθµισης και τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9, ∆ΠΧΑ 7 και ∆ΛΠ 39» (εφαρµόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης, την τρίτη φάση στο έργο 
αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει 
ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχον µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήµατα οι αλλαγές στην εύλογη αξία µίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας 
της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την µετάβαση από το ∆ΛΠ 39 στο ∆ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 
(Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Η Εταιρεία 
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις οικονοµικές της καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των 
προτύπων είναι οι εξής:  

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο 
SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική 
οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους 
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οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του 
ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν 
σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο 
παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και 
αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» 

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά 
στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η 
µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση 
µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν 
παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά 
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από 
κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και 
υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις 
οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και 
µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες 
από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα 
τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες 
και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις 
αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 
31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο 
σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να 
παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και 
κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού συµφωνίες και 
γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και 
περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται 
άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε 
συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια 
και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών 
τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις 
στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. 

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών 
ροών (Μ∆ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση 
της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν  έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να 
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γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία Μ∆ΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν 
υπάρχει αποµείωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι 
φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση 
καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται 
στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της 
υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που 
ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο 
αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή 
κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. 

∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) 

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για 
παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των 
αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου 
ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι 
στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική 
αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της 
αναπροσαρµογής. 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 
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Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού 
στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των 
αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιαδήποτε από κοινού 
δραστηριότητας βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.   

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών 
συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 

∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ δύναται να ακολουθήσει είτε την προγενέστερη είτε 
τη νέα εκδοχή ενός αναθεωρηµένου προτύπου όταν επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτησή του. 

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας υπολογίζονται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης και το νόµισµα παρουσίασης της 
Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κάθε 
συναλλαγής.  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την 
µετατροπή των χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.   

2.4 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµιές αποµείωσης.  Το 
κόστος κτήσης περιλαµβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση στοιχείων ακινήτων και εξοπλισµού και τυχόν κόστη 
δανεισµού. 

Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων ή όταν κριθεί πιο κατάλληλο αναγνωρίζονται ως 
ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία µεγαλύτερα από αυτά που 
αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του στοιχείου παγίου ενεργητικού και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους 
µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση  Αποτελεσµάτων όταν 
πραγµατοποιείται. ∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και αναβάθµιση του λογισµικού κεφαλαιοποιούνται. Ο τόκος του δανεισµού 
που έχει συναφθεί για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής ενσωµάτων ακινητοποιήσεων κεφαλαιοποιείται για το χρονικό διάστηµα που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατασκευής των συγκεκριµένων ενσωµάτων ακινητοποιήσεων µέχρι την έναρξη λειτουργίας τους. Όλα 
τα άλλα έξοδα δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως . 
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Η γη δεν αποσβένεται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µε ισόποσες 
ετήσιες επιβαρύνσεις στο συντοµότερο διάστηµα µεταξύ της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου και της διάρκειας της συµφωνίας 
παραχώρησης, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειµµατική του αξία. Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των στοιχείων παγίου 
ενεργητικού είναι ως εξής: 

- Κτίρια και µηχανολογικές εγκαταστάσεις 40 έτη 

- Μηχ/κός εξοπλισµός 10 – 15 έτη 

- Μεταφορικά µέσα 5 - 10 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5  –  7 έτη 

- Λογισµικό 3  -  5 έτη 

Πάγια στοιχεία µε χαµηλή αξία, µικρότερη των € 600 ανά πάγιο, αποσβένονται πλήρως κατά το έτος κτήσης τους. 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων  παγίων αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων  παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (ζηµιά αποµείωσης) καταχωρείται 
άµεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

Κατά την πώληση ενσώµατων  παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως 
κέρδη ή ζηµίες στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.   

2.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

    Παραχωρήσεις και δικαιώµατα 

   Οι παραχωρήσεις και τα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας αφορούν στο δικαίωµα εκµετάλλευσης του Τουριστικού Λιµένα και 
χερσαίου χώρου του Φλοίσβου και αποτιµάται στο κόστος κτήσεως µείον αποσβέσεις και τυχόν ζηµία αποµείωσης. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της συµφωνίας παραχώρησης, η οποία είναι 40 χρόνια. 

2.6  Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους 
αξία δεν θα ανακτηθεί. 

Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, µειωµένης κατά το 
απαιτούµενο κόστος πώλησης, και της αξίας λόγω χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται σαν έξοδα στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων στην χρήση που προκύπτουν. 

2.7 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Η Εταιρεία ταξινοµεί  τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η 
∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά το χρόνο 
απόκτησης της επένδυσης και επανεξετάζει την  ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης. 

(α) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δε 
διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.  Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός 
από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν 
ενεργητικό.   

(β) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και µέσα αντιστάθµισης 

 Η Εταιρεία στη περίπτωση που χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία για να αντισταθµίσει τους κινδύνους που συνδέονται 
µε τη µελλοντική διακύµανση τιµών, αναγνωρίζονται αρχικά στην δίκαιη αξία της ηµέρας που το παράγωγο συµβόλαιο οριστικοποιείται και 
µεταγενέστερα επαναµετρώνται κάθε φορά στην δίκαιη αξια τους. Η µέθοδος αναγνώρισης του κέρδους η της ζηµιάς που απορρέει από την 
παραπάνω αποτίµηση εξαρτάται από το κατά πόσον αυτά τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία έχουν προσδιοριστεί ως εργαλεία 
αντιστάθµισης κινδύνου και τη φύση του αντικειµένου αντιστάθµισης.  
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Κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής καταγράφεται η σχέση µεταξύ του αντισταθµιστικού εργαλείου και του αντικειµένου αντιστάθµισης 
καθώς και του σκοπού αντιστάθµισης κινδύνου και της στρατηγικής υλοποίησης συναλλαγών αντιστάθµισης κινδύνου. Η Εταιρεία  
καταγράφει επίσης το αρχικό σκεπτικό αντιστάθµισης κινδύνου καθώς και κατά τη διάρκεια των συναλλαγών το κατά πόσο τα εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται σε αυτές τις συναλλαγές είναι αποτελεσµατικά στο να αντισταθµίζουν διακυµάνσεις στις εύλογες αξίες ή στις ταµειακές 
ροές των αντικειµένων αντιστάθµισης. 

Η Εταιρεία  δεν έχει σε ισχύ συµφωνίες χρηµατοοικονοµικών εργαλείων που έχουν προσδιοριστεί ως πράξεις αντιστάθµισης ταµειακών 
ροών κατά την 31/12/13. Το µέρος των αλλαγών στην εύλογη αξία που αναλογεί στην αποτελεσµατική αντιστάθµιση του κινδύνου, 
αναγνωρίζεται σε ειδικό αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµιά απορρέει από κινήσεις στην εύλογη αξία που 
αναλογεί στη µη αποτελεσµατική αντιστάθµιση κινδύνων, αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα της Εταιρείας (Κατάσταση 
αποτελεσµάτων). Τα συσσωρευµένα ποσά στο αποθεµατικό ιδίων κεφαλαίων ανακυκλώνονται µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων στις 
περιόδους όπου το αντικείµενο αντιστάθµισης επηρεάζει το αποτέλεσµα (όταν λαµβάνει χώρα η προβλεπόµενη προς αντιστάθµιση 
συναλλαγή). 

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που δεν προσδιορίζονται ως εργαλεία αντιστάθµισης κινδύνου και δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης κινδύνου ταξινοµούνται ως παράγωγα προς πώληση και επιµετρούνται στην εύλογη αξία µέσω της 
κατάστασης αποτελεσµάτων. ∆ιακυµάνσεις στην εύλογη αξία αυτών των παραγώγων που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής 
αντιστάθµισης κινδύνου αναγνωρίζονται άµεσα στην κατάσταση αποτελεσµάτων στην κατηγορία «Χρηµατοοικονοµικά έξοδα – καθαρά» 
(Σηµ. 18). 

 Η Εταιρεία  αναγνωρίζει συγκεκριµένα παράγωγα ως: 

1) Αντιστάθµιση ενός συγκεκριµένου κινδύνου συνδεδεµένου µε ένα αναγνωρισµένο στοιχείο ενεργητικού η παθητικού ή µιας που 
πιθανής προβλέψιµη συναλλαγής (Μεσo αντιστάθµισης ταµειακών ροών cash flow hedge) .  

2) Παράγωγα στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων  

Μεταβολές της δίκαιης αξίας παραγώγου στοιχείου που δεν αφορά αντιστάθµιση αναγνωρίζονται απευθείας στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης µέσα από το κονδύλι «Χρηµατοοικονοµικά έξοδα – καθαρά» (Σηµ. 18). 

2.8  Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης (εφόσον 
υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος (δάνεια και απαιτήσεις). 

Τα κριτήρια που χρησιµοποιεί η Εταιρεία ως αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων είναι τα εξής: 

• Σηµαντική οικονοµική δυσκολία ενός εκδότη ή υπόχρεου 

• Αθέτηση ενός συµβολαίου, όπως ανεξόφλητα υπόλοιπα ή υπερηµερία τόκων ή αρχικών πληρωµών 

• Η Εταιρεία, για οικονοµικούς ή νοµικούς λόγους που σχετίζονται µε την οικονοµική δυσκολία του δανειολήπτη, χορηγεί στον 
δανειολήπτη µία παραχώρηση την οποία ο δανειστής δεν θα πραγµατοποιούσε υπό άλλες συνθήκες 

• Ο δανειολήπτης δύναται να προχωρήσει σε πτώχευση ή άλλη οικονοµική αναδιοργάνωση 

• Η εξαφάνιση της ενεργής αγοράς για το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο εξαιτίας οικονοµικών δυσκολιών 

• Εµφανή στοιχεία που υποδεικνύουν ότι υπάρχει µία αξιόλογη µείωση στις υπολογισµένες ταµειακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων καθώς η αρχική αναγνώριση αυτών των στοιχείων, παρά το γεγονός ότι η µείωση 
δεν µπορεί να προσδιοριστεί σε ξεχωριστά οικονοµικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου, περιλαµβάνει: 

(α) αρνητικές αλλαγές στην κατάσταση εξόφλησης των δανειοληπτών σε ένα χαρτοφυλάκιο, και 

(β) εθνικές ή τοπικές οικονοµικές συνθήκες που συσχετίζονται µε αδυναµία εξόφλησης των στοιχείων ενός χαρτοφυλακίου. 

Η Εταιρεία πριν προχωρήσει σε οποιασδήποτε αποµείωση κρίνει αρχικά αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης. 

Για τα δάνεια και απαιτήσεις, το ποσό της ζηµιάς επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της τρέχουσας αξίας και της παρούσας αξίας των 
υπολογισµένων µελλοντικών ταµειακών ροών (εξαιρουµένων µελλοντικών πιστωτικών ζηµιών που δεν υφίσταται) προεξοφληµένα µε το 
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πραγµατικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου. Η τρέχουσα αξία του στοιχείου µειώνεται και το ποσό της ζηµιάς αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. 

2.9 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στον ισολογισµό εφόσον 
υπάρχει ένα έννοµο δικαίωµα για συµψηφισµό και η πρόθεση να διακανονιστούν σε καθαρή βάση ή να αναγνωριστεί το στοιχείο του 
ενεργητικού και να διακανονιστεί το στοιχείο του παθητικού ταυτόχρονα. 

2.10 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις είναι ποσά απαιτητά από τους πελάτες για πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών κατά τη συνήθη λειτουργία της 
επιχείρησης. Αν οι εισπράξεις αναµένονται σε ένα έτος ή λιγότερο (ή στον φυσιολογικό λειτουργικό κύκλο της επιχείρησης στην περίπτωση 
πέραν του ενός έτους), καταχωρούνται ως κυκλοφορούντα στοιχεία. Αν όχι, παρουσιάζονται ως µη κυκλοφορούντα στοιχεία.  

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για αποµείωση. 

2.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες 
επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. Στον ισολογισµό οι υπεραναλήψεις παρουσιάζονται ως µέρος των 
βραχυπρόθεσµων δανείων. 

2.12 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται  στα ίδια κεφάλαια. Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της εταιρείας που έχουν 
εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία.   

Πρόσθετα έξοδα που έχουν άµεση σχέση µε την έκδοση νέων µετοχών καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά από το προιόν της 
έκδοσης, καθαρά από φόρους. 

2.13 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις εξόφλησης για προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν από προµηθευτές κατά 
τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. Οι πληρωτέοι λογαριασµοί καταχωρούνται ως τρέχουσες υποχρεώσεις εάν η εξόφληση είναι 
απαιτούµενη εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή εντός της φυσιολογικής ροής της λειτουργίας της επιχείρησης εάν ξεπερνά το ένα έτος). 

Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος 
χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

2.14 ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  
Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά µεταξύ του 
εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του 
δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της 
υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

2.15 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος περιόδου αποτελείται από τον τρέχων και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, 
εκτός από τον βαθµό που σχετίζεται µε θέµατα τα οποία αναγνωρίζονται στο συνολικό εισόδηµα ή κατευθείαν στην καθαρή θέση. Σε αυτήν 
την περίπτωση ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στο συνολικό εισόδηµα ή κατευθείαν στην καθαρή θέση αντίστοιχα. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας και βάσει της ισχύουσας φορολογικής 
νοµοθεσίας στην χώρα λειτουργίας της εταιρείας. Η διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολογεί την θέση της σε θέµατα που 
σχετίζονται µε τις φορολογικές αρχές και σχηµατίζει προβλέψεις όπου απαιτείται για τα ποσά που αναµένονται να πληρωθούν στις 
φορολογικές αρχές. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται, χρησιµοποιώντας την µέθοδο της υποχρέωσης, στις προσωρινές διαφορές που 
προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και των τρεχουσών ποσών τους στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Εάν ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού, σε 
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συναλλαγή εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης και κατά την στιγµή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα 
κέρδη ή ζηµιές, δεν καταχωρείται. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές (και 
νόµους) που είχαν τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να είναι σε ισχύ την 
περίοδο που η σχετική αναβαλλόµενη απαίτηση πραγµατοποιείται ή η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση τακτοποιείται. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό όπου είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή µελλοντικά 
φορολογητέα κέρδη, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την τακτοποίηση των προσωρινών διαφορών. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν 
οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 
αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή  όπου υπάρχει πρόθεση να τακτοποιηθούν τα υπόλοιπα σε καθαρή βάση. 

2.16 Παροχές στο προσωπικό 

   (α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 

    (β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Τα προγράµµατα συνταξιοδότησης στα οποία συµµετέχει η Εταιρεία χρηµατοδοτούνται µέσω πληρωµών σε κρατικά κοινωνικά 
ασφαλιστικά ιδρύµατα. Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών.   

Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών περιλαµβάνουν την καταβολή εισφορών σε Κρατικά Ταµεία (π.χ. Ίδρυµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων). Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταµεία, µε αποτέλεσµα να µην 
ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση της  Εταιρείας  σε περίπτωση που το Κρατικό Ταµείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στους 
ασφαλιζόµενους. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση που αφορά και 
περιλαµβάνονται στα έξοδα προσωπικού. 

Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι προγράµµατα συνταξιοδότησης µε βάση τα οποία καταβάλλεται στον εργαζόµενο σύνταξη 
ανάλογα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας, την ηλικία και το µισθό.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της ανειληµµένης 
υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή. Η καθορισµένη παροχή υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της 
µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα.  

   (γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η 
Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα 
λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία 
αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην 
παρούσα αξία τους. 

Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των 
παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 

2.17 Προβλέψεις  

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

i. Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων. 

ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης. 

iii. Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την 
εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε 
στοιχείο που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή. 
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Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίµησης της διοίκησης, απαιτούνται να 
καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ηµεροµηνία του ισολογισµού (Σηµείωση 4.1). Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για 
τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις 
που αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση.    

2.18 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν κυρίως την εύλογη αξία των εσόδων από  παροχή υπηρεσιών ελλιµενισµού .  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται 
ως εξής: 

   (α) Παροχή Υπηρεσιών Ελλιµενισµού 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ελλιµενισµού αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στη χρήση που προσφέρονται οι 
υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής υπολογισµένη µε βάση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν, ως 
αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν.  

   (β) 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. 

   (γ) Έσοδα από Ενοικιάσεις εµπορικών χώρων 

 Τα έσοδα από ενοικιάσεις εµπορικών χώρων συµπεριλαµβάνουν έσοδα λειτουργικών µισθώσεων, συντήρησης  και κοινοχρήστων 
δαπανών.  

Τα έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της 
περιόδου της µίσθωσης.  Όταν η Εταιρεία παρέχει κίνητρα στους πελάτες της, το κόστος αυτών των κινήτρων αναγνωρίζεται καθ’ όλη  τη 
διάρκεια της µίσθωσης ή της εµπορικής συνεργασίας, µε την ευθεία µέθοδο, µειωτικά του εσόδου.  

Τα έσοδα από συντήρηση και τιµολόγηση κοινόχρηστων δαπανών αναγνωρίζονται την χρήση για την οποία παρέχονται οι σχετικές 
υπηρεσίες . 

2.19 Μισθώσεις 

Εταιρεία ως Μισθωτής  

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις.  Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της 
εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης 
και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. 
Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του 
χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη χρήση µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των 
παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους αν ταξινοµηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία ενώ αν αφορούν σε επενδυτικά 
ακίνητα δεν αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογή τους αξία. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές 
µισθώσεις.  Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. 

Η Εταιρεία δεν έχει χρηµατοδοτικές  µισθώσεις. 

 Εταιρεία ως Εκµισθωτής  

Σχετική αναφορά στη σηµείωση 2.18  (γ) παραπάνω. 

2.20 ∆ιανοµή Μερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το πρώτο µέρισµα αναγνωρίζεται µε την πληρωµή του. 
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3.   ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές 
αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη 
προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη 
χρηµατοοικονοµική απόδοση της  Εταιρείας.   

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της Εταιρείας της LAMDA DEVELOPMENT A.E., σε 
συνεργασία µε την οικονοµική υπηρεσία της D- Marine Investments Holding Cooperatief U.A.. οι  οποίες λειτουργούν µε συγκεκριµένους 
κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική 
διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο 
κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

    (α) Κίνδυνος αγοράς  

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία  δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ. Η Εταιρεία κατά 
πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε εξωτερικούς 
αντισυµβαλλόµενους 

ii) Κίνδυνος διακύµανσης τιµών 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα εφόσον δεν κατέχει συµµετοχικούς τίτλους. Η Εταιρεία δεν 
εκτίθεται σε κίνδυνο από διακύµανση τιµών. 
 

iii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά έντοκα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, συνεπώς τα έσοδα και οι ταµειακές ροές της Εταιρείας δεν 
επηρεάζονται σηµαντικά από τις µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε επιτοκιακό κίνδυνο λόγω του δανεισµού της. ∆εδοµένου ότι ο δανεισµός της Εταιρείας είναι κυµαινόµενου 
επιτοκίου, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας, όµως εκτίθεται σε κίνδυνο ταµειακών ροών.   

   (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα καθώς επίσης και από πιστωτική έκθεση σε πελάτες, 
συµπεριλαµβάνοντας εκκρεµείς απαιτήσεις και δεσµευµένες συναλλαγές. 

Για τράπεζες και λοιπά χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, γίνονται αποδεκτά µόνο όσα προέρχονται από ανεξάρτητα αξιολογηµένα ιδρύµατα. 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο προερχόµενο από τα ταµειακά και τραπεζικά υπόλοιπα λόγω του γεγονότος ότι τα συγκεκριµένα 
υπόλοιπα είναι κατατεθειµένα σε ποσοστά που ξεπερνούν το 10% του συνόλου των διαθεσίµων σε δύο διαφορετικές τράπεζες . Οι 
τραπεζικές καταθέσεις (όψεως και προθεσµίας) της Εταιρείας συγκεντρώνονται ως εξής: 

 

 

Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων 

                                                                                31.12.2013                       31.12.2012 

 

31.12.2013 

 

31.12.2012 

Τραπεζικός οργανισµός                  Πιστοληπτική ικανότητα τράπεζας    

EFG Eurobank Ergasias    Caa2 (Moody’s)               Caa2 (Moody’s)                                    731.980 236.582 
 
Τράπεζα Κύπρου                  -                              Caa2 (Moody’s)                          -         1.874.711 

Millenium Bank                  -                                 B1 (Moody’s)                                        -            223 

Τράπεζα Πειραιώς       Caa1 (Moody’s)                            -         229.066             - 
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Ανάλυση τραπεζικού δανεισµού 

                                                                              31.12.2013                          31.12.2012 

 

31.12.2013 

 

31.12.2012 

Τραπεζικός οργανισµός                  Πιστοληπτική ικανότητα τράπεζας    

Τράπεζα Κύπρου                    -                          Caa2 (Moody’s)                                      -  22.279.653 

Τράπεζα Πειραιώς             Caa1 (Moody’s)                     -                               20.702.306            - 

   

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πιστωτική πολιτική και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
απωλειών από απαιτήσεις, λαµβάνοντας όπου κρίνεται αναγκαίο, εξασφαλίσεις από τους πελάτες της. Το τµήµα πιστωτικού κινδύνου της 
Εταιρείας αξιολογεί την πιστωτική ποιότητα των πελατών λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική και πιστοληπτική τους θέση, το ιστορικό των 
πληρωµών τους και άλλους παράγοντες. Όπου είναι αναγκαίο ζητούνται επιπρόσθετες εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις.  

Η πιστοληπτική ικανότητα των χρηµατοοικονοµικών στοιχειών ενεργητικού που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµα και δεν έχουν 
αποµειωθεί µπορούν να επιµετρηθούν χρησιµοποιώντας εξωτερικούς δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας (S&P rating, εφόσον είναι 
διαθέσιµοι) ή µε βάση ιστορικές πληροφορίες των συναλλασσόµενων. 
 
Οι καθαρές απαιτήσεις από πελάτες την 31 ∆εκεµβρίου 2013 αφορούν στο σύνολο τους ποσά εισπρακτέα από τους µισθωτές του εµπορικού 
κέντρου και τους πελάτες των ελλιµενιζόµενων σκαφών οι οποίοι δεν υπάγονται σε κάποια κλίµακα εξωτερικής αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας. Οι πελάτες της εταιρείας χωρίς εξωτερική αξιολόγηση συνδέονται µε την Εταιρεία βάσει συµφωνιών  εµπορικής συνεργασίας. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύεται από πλευράς πιστωτικού κινδύνου ως εξής: 

Ανάλυση απαιτήσεων από πελάτες  31.12.2013 31.12.2012  
 Μη ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις 956.552 1.232.595  
Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις µη αποµειωµένες    180.590     59.684   
Αποµειωµένες απαιτήσεις από πελάτες     1.634.766    1.422.329  
Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες 2.771.908 2.714.607  

 

 

Η ανάλυση ωρίµανσης των µη αποµειωµένων ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Ανάλυση ωρίµανσης µη αποµειωµένων απαιτήσεων  31.12.2013 31.12.2012  
1-3 µήνες      72.723      33.424  
3-6 µήνες         29.940         20.495  
Πλέον των 6 µηνών       77.926       5.764  
Σύνολο µη αποµειωµένων ληξιπρόθεσµων 

απαιτήσεων   

      180.590      59.684  

    (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας ικανοποιούνται από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε χρηµατικών αναγκών σε συνδυασµό µε 
την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων καθώς και µε την διατήρηση ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόµενες 
τράπεζες. 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, ταξινοµηµένες σε σχετικές οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες 
λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο  από την ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι την συµβατική ηµεροµηνία 
λήξης.  Τα ποσά του πίνακα εµφανίζουν τις µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Τα ληξιπρόθεσµα εντός 12 µηνών υπόλοιπο εµφανίζονται 
στην εύλογη αξία εφόσον η επίδραση της προεξόφλησης  δεν είναι σηµαντική. 

Ποσά σε Ευρώ    < 1 έτος  1-2 έτη  2-5 έτη > 5 έτη 

31 ∆εκεµβρίου 2013     

Σύνολο δανείων      25.659.676 - - - 
Προµηθευτές και λοιπές 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις        2.852.529 - - - 

      28.512.205 - - - 

31 ∆εκεµβρίου 2012     

Σύνολο δανείων      25.847.820 - - - 
Προµηθευτές και λοιπές 
χρηµατοοικονοµικές  υποχρεώσεις         722.664 - - - 

      26.570.484 - - - 
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Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας  εξετάζει τόσο την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου στο άµεσο µέλλον, όσο και την λήψη waivers από την 
χρηµατοδότρια τράπεζα για τους όρους που δεν τηρούνται, µε σκοπό την εξασφάλιση της µακροχρόνιας χρηµατοδότησης της εταιρείας. 

 3.2 ∆ιαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας στο µέλλον µε 
σκοπό να παρέχονται ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και λοιπούς συµµέτοχους και να διατηρηθεί η ιδανική κατανοµή κεφαλαίου 
µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.  

Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή µπορεί να µεταβάλει το µέρισµα προς τους µετόχους, να 
επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία, µε εξαίρεση των εγκαταστάσεων που 
θα επιστραφούν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο στη λήξη της παραχώρησης, για να µειώσει το χρέος της.  

Σύµφωνα µε όµοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω 
συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται 
ως το «Σύνολο δανεισµού» ( όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό) µείον «Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα». Τα συνολικά 
απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό συν τον καθαρό δανεισµό.  

Οι συντελεστές µόχλευσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 

 31.12.2013 31.12.2012  

Σύνολο ∆ανείων (Σηµείωση 12) 20.702.306 22.279.653  

Μείον: Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα -969.616 -2.121.362  

Καθαρός ∆ανεισµός 19.732.690 20.158.291  

    

Ίδια κεφάλαια 2.504.192 5.181.190  

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 22.236.881 25.339.481  

Συντελεστής Μόχλευσης 88,74% 79,55%  

    

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εξετάζει την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, µε απώτερο σκοπό την βελτίωση του συντελεστή µόχλευσης. 

3.3 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την πραγµατική τους αξία.  Οι 
πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε 
βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον 
επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για την Εταιρεία για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.  

Τα επίπεδα ιεραρχίας των επιµετρήσεων εύλογης αξίας είναι τα ακόλουθα: 

-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από τις τιµές αγοράς 
(µη προσαρµοσµένες) οµοίων στοιχείων.  

-Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται µε δεδοµένα της αγοράς, είτε άµεσα 
(τιµές) είτε έµµεσα (παράγωγα τιµών).  

-Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται µε παρατηρήσεις από την αγορά, παρά βασίζεται κυρίως σε 
εσωτερικές εκτιµήσεις.  

Στην σηµείωση 8 παρουσιάζονται οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ανά κατηγορία καθώς και τα επίπεδα επιµέτρησης 
εύλογης αξίας. 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά 
γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
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Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που 
ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες αφορούν τα ακόλουθα. 

(α) Συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (Going Concern) 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going 
concern basis) η οποία προϋποθέτει ότι θα εξασφαλιστεί επαρκής χρηµατοδότηση για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας στο 
προβλεπτό µέλλον.  

Κατά την 31/12/2013, η εταιρεία πραγµατοποίησε ζηµιές προ φόρων ποσού Ευρώ 2,9  εκ περίπου, ενώ ταυτόχρονα οι βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά το ποσό  Ευρώ 23,4 εκ περίπου, λόγω της αναγνώρισης του τραπεζικού 
δανεισµού ποσού Ευρώ 20,7 εκ περίπου ως βραχυπρόθεσµου που προήλθε από το γεγονός τη µη τήρησης τριών χρηµατοοικονοµικών όρων 
του οµολογιακού δανείου κατά την 31/12/2013 (βλέπε σηµείωση 12). Η µη τήρηση των χρηµατοοικονοµικών όρων οφείλεται στις 
συνεχιζόµενες  λειτουργικές ζηµιές της τρέχουσας χρήσεως ποσού Ευρώ 2,9 έναντι ζηµιών της προηγούµενης χρήσεως ποσού Ευρώ 13,7 
εκ. (οι οποίες συµπεριλαµβάνουν το ποσό των Ευρώ 10,6 εκ περίπου που αφορά την αναγνώριση πρόβλεψη αποµείωσης ενσώµατων και 
άυλων περιουσιακών στοιχείων). 

Η εγκυρότητα για την παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας εξαρτάται ουσιαστικά από την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών της 
∆ιοίκησης τόσο για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, όσο και για την αναδιάρθρωση των όρων των υφιστάµενων τραπεζικών δανείων 
τα οποία απεικονίζονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (σηµείωση 12).  

Σε περίπτωση που οι τρέχουσες διαπραγµατεύσεις µε τον δανειστή της Εταιρείας για την αναδιάρθρωση του υφιστάµενου χρέους τους, 
καθώς των προσπαθειών για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δεν ολοκληρωθούν µε επιτυχία, η Εταιρεία µπορεί να µην 
είναι σε θέση να συνεχίσει τη δραστηριότητα της στο διαβλεπόµενο µέλλον. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να συνεχίσει 
τις δραστηριότητές τους, θα πρέπει να προβεί σε µείωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων στην ανακτήσιµη αξία τους, να 
σχηµατίσει περεταίρω προβλέψεις για υποχρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν και να επαναταξινοµήσουν τα µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία και τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
αντίστοιχα. 

Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να καταρτισθούν µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας, διότι θεωρεί ότι λόγω της συνεργασίας µε την συγκεκριµένη τράπεζα, θα είναι σε θέση να καταλήξει σε συµφωνία για την 
αναδιάρθρωση του υφιστάµενου χρέους της Εταιρείας, µε όρους και προϋποθέσεις που θα της επιτρέψουν να ικανοποιεί τις ανάγκες για 
κεφάλαιο κίνησης και να καλύπτει τις ταµειακές ροές κατά την συνήθη πορεία των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν.   

Η προαναφερόµενη αβεβαιότητα µπορεί να προκαλέσει αµφιβολία για την δυνατότητα της  συνέχισης των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και συνεπώς την δυνατότητα της  σχετικά µε την ρευστοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού καθώς και 
την ικανότητα της για την αποπληρωµή των υποχρεώσεων και των δεσµεύσεων της, οι οποίες αυτές θα λήγουν κατά την διάρκεια της 
συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας. 

(β) Φόρος εισοδήµατος 

Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαµβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής 
υπολογισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η ∆ιοίκηση σχηµατίζει πρόβλεψη πρόσθετων φόρων που πιθανών να προκύψουν από µελλοντικούς 
φορολογικούς ελέγχους. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από τους ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που 
αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους κατά 
την χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 

Κατά την 31.12.13 η εταιρεία προέβη σε σχηµατισµό πρόβλεψης πρόσθετων φόρων που πιθανών να προκύψουν από µελλοντικούς 
φορολογικούς ελέγχους. 

4.2  Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των Λογιστικών Αρχών 

- Έλεγχος αποµείωσης περιουσιακών στοιχείων  

Στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχει αναγνωριστεί ζηµιά αποµείωσης για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, καθώς η 
εταιρεία βασιζόµενη στις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές και στο υφιστάµενο επίπεδο των εν ισχύ συµβατικών λειτουργικών 
µισθώσεων, η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η καθαρή αξία της επένδυσης ύψους €26,4εκ. (συµπεριλαµβανοµένου των ενσώµατων και άυλων 
παγίων) είναι πλήρως ανακτήσιµη και ως εκ τούτου δεν χρειάστηκε κατά την τρέχουσα χρήση να αναγνωριστούν ζηµιές αποµείωσης των 
περιουσιακών στοιχείων της (την χρήση του 2012 είχαν αναγνωριστεί συνολικές ζηµιές αποµείωσης ποσού Ευρώ 10,6εκ περίπου.) 

∆εν υπάρχουν άλλες περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. 
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5. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Ποσά σε Ευρώ 

 Κτίρια 

&Tεχνικά έργα 

Κτίρια 

Εµπορικού 

Κέντρου 

Τεχνικές 

εγκαταστ.-

Μηχ/κός 

εξοπλισµός 

&Μεταφ.Μέσα 

Έπιπλα 

και λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2012 22.249.693   7.093.309 8.788.263  245.211   38.376.476   

Προσθήκες 58.616 - 4.540   29.694   92.852   

Πωλήσεις/∆ιαγραφές - - - -6.874 -6.874 

31 ∆εκεµβρίου 2012 22.308.311   7.093.309 8.792.804   268.031   38.462.455   

      

1 Ιανουαρίου 2013 22.308.311   7.093.309 8.792.804  268.031   38.462.455   

Προσθήκες 82.494 - 6.457   11.814   100.765   

Πωλήσεις/∆ιαγραφές - - - -888 -888 

31 ∆εκεµβρίου 2013 22.390.805   7.093.309 8.799.261   278.958   38.562.332   

 

Συσσωρευµένες 

αποσβέσεις      

 

1 Ιανουαρίου 2012 

 

-2.882.915   

 

-902.208 

 

-1.447.475   

 

-194.343   

 

-5.426.942   

Αποσβέσεις χρήσης -628.572   -204.290 -259.243   -19.805   -1.111.910   

Πωλήσεις/∆ιαγραφές - -                         - 5.443 5.443 

Πρόβλεψη Αποµείωσης -4.631.059 -              -    - -4.631.059 

31 ∆εκεµβρίου 2012 -8.142.546  -1.106.497 -1.706.718   -208.705   -11.164.468   

 

1 Ιανουαρίου 2013 

 

-8.142.546  

 

-1.106.497 

 

-1.706.718   

 

-208.705   

 

-11.164.468   

Αποσβέσεις χρήσης -475.951   -204.290 -258.502  -22.691  -961.434   

Πωλήσεις/∆ιαγραφές - - 

                 
- 888 888 

Πρόβλεψη Αποµείωσης - - - - - 

31 ∆εκεµβρίου 2013 -8.618.497  -1.310.786 -1.965.220  -230.507   -12.125.014   

      

Αναπόσβεστη αξία στις 

31 ∆εκεµβρίου 2012 14.165.765   5.986.812 7.086.086   59.326 27.297.986  

      

Αναπόσβεστη αξία στις 

31 ∆εκεµβρίου 2013 13.772.308   5.782.523 6.834.041   48.450 26.437.318  

Τα ανωτέρω πάγια (πλην των επίπλων, λοιπού εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων) όπως διαµορφώθηκαν  έως την 31/12/13 και 
προβλέπονται  από την σύµβαση παραχώρησης δικαιώµατος χρήσης και εκµετάλλευσης µε την ΕΤΑ∆. Α.Ε. δεν δύναται  να µεταβιβαστούν  
σε τρίτους και θα αποδοθούν στην ΕΤΑ∆ Α.Ε. µε την λήξη της σύµβασης το 2042. 

6. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Ποσά σε Ευρώ 
Παραχωρήσεις  

και δικαιώµατα 

 Κόστος  

1 Ιανουαρίου 2012 7.952.925   

Προσθήκες -  

31 ∆εκεµβρίου 2012 7.952.925   

  

1 Ιανουαρίου 2013 0   

Προσθήκες - 

31 ∆εκεµβρίου 2013 0   

  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  

1 Ιανουαρίου 2012 -1.734.958      

Αποσβέσεις χρήσης -202.026   
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Πρόβλεψη Αποµείωσης -6.015.941 

31 ∆εκεµβρίου 2012 -7.952.925   

  

1 Ιανουαρίου 2013 0      

Αποσβέσεις χρήσης -   
Πρόβλεψη Αποµείωσης - 

31 ∆εκεµβρίου 2013 0  

  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 

2012 0   

  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 

2013 0   

 

Οι παραχωρήσεις και τα δικαιώµατα, συµπεριλαµβάνουν τις άδειες για τη διαχείριση και την  εκµετάλλευση της Μαρίνας του Φλοίσβου για 
40 χρόνια δεν δύναται να µεταβιβαστούν σε τρίτους  και αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 
µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία είναι 40 χρόνια.  

7. Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν 
οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 
αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  

 
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012(1) 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: (138.600)   (138.600)   
   

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:                    526.532   291.099   
   

                   387.932  152.499  

Το µεγαλύτερο ποσοστό τον αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο µετά από 12 µήνες.  

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:  

Ποσά  σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012(1)  

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 152.499   75.427    
(Χρέωση)/Πίστωση κατάστασης αποτελεσµάτων 
(Σηµ. 19)          235.089                77.088        
(Χρέωση) /Πίστωση στα ίδια κεφάλαια 343 -16  

Υπόλοιπο τέλους περιόδου                 387.932                   152.499    

(1) Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόµενους» (βλέπε Σηµείωση 26) 

Σύµφωνα µε τον νέο φορολογικό νόµο 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα 
αυξήθηκε από 20% σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 . Μια τέτοια µεταβολή στο φορολογικό συντελεστή 
επιφέρει αύξηση της αναβαλλόµενης απαίτησης για την Εταιρεία κατά 87 χιλ.  

Για το σύνολο των φορολογικών ζηµιών ποσού Ευρώ 3.030 δεν έχει λογιστεί αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ποσού Ευρώ 788 χιλ., 
ενώ για φορολογικές ζηµιές της χρήσεως που δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόµενος φόρος βλέπε στην σηµείωση 19. 

8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012 

Πελάτες 2.771.908   2.714.607   
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -1.634.766   -1.422.329   

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 1.137.142   1.292.279   

Προκαταβολές και λοιποί χρεώστες 203.544   371.555   
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 25) 2.413   -   

Σύνολο 1.343.099 1.663.833 
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Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
                           

96.701  
                           

96.428  
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.246.398   1.567.405   

 1.343.099   1.663.833   

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου από πελάτες, καθώς  η Εταιρεία έχει µεγάλο αριθµό πελατών. Οι εύλογες αξίες των 
υπολοίπων πελατών και απαιτήσεων είναι ίσες µε τις λογιστικές τους αξίες . 

Για τις αποµειωµένες απαιτήσεις έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη αποµείωσης. Για την κίνηση της σχετικής πρόβλεψης αποµείωσης βλέπε στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

Κίνηση λογαριασµού πρόβλεψης αποµείωσης   31.12.2013 31.12.2012 

Υπόλοιπο έναρξης      1.422.329      1.080.106 

Λογισµός πρόβλεψης αποµείωσης απαιτήσεων       232.567       411.478 

∆ιαγραφές        -20.130        -69.256 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης       1.634.766      1.422.329 

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία 

 

Ποσά σε Ευρώ 

Επίπεδο 

Επιµέτρησης 

Εύλογης 

Αξίας(σηµ.3.3) 

31.12.2013 31.12.2012 

Πελάτες  2.771.908   2.714.607   
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης  -1.634.766   -1.422.329   

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 3 1.137.142   1.292.279   

Προκαταβολές και λοιποί χρεώστες 3 203.544   371.555   
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 25) 3 2.413 - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1 969.616 2.121.362 

Σύνολο  2.312.715 3.785.196 

    

9. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  8.570   9.847   
∆ιαθέσιµα σε τράπεζες 961.046 2.111.515 

Σύνολο 969.616   2.121.362   

Τα παραπάνω αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα για την κατάσταση ταµειακών ροών. Το πραγµατικό σταθµισµένο µέσο 
επιτόκιο την ηµεροµηνία του Ισολογισµού είναι  1,90% (2012: 2,50%). ∆εν αναµένονται ζηµιές λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας των 
τραπεζών στις οποίες η  Εταιρεία τηρεί τους διάφορους τραπεζικούς λογαριασµούς. Σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζικών 
διαθεσίµων βλέπε επίσης στην σηµείωση 3.1. 
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10. Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε Ευρώ 
Αριθµός 

µετοχών 

Κοινές 

µετοχές Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2012 21.754.700   21.754.700   21.754.700   

31 ∆εκεµβρίου 2012 21.754.700   21.754.700   21.754.700   

    

1 Ιανουαρίου 2013 21.754.700   21.754.700   21.754.700   

31 ∆εκεµβρίου 2013 21.754.700   21.754.700   21.754.700   

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 21.754.700 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1 ολοσχερώς καταβεβληµένο. Οι 
µετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου. 

Aπό τις ανωτέρω µετοχές έχουν   δεσµευθεί   16.801.775 µετοχές ιδιοκτησίας της LAMDA  FLISVOS HOLDING A.E. για το αρχικώς 
ληφθέν οµολογιακό δάνειο ύψους 30εκ. από την Τράπεζα Πειραιώς (πρώην Τράπεζα ΚΥΠΡΟΥ). 

11. Λοιπά αποθεµατικά 

Ποσά σε Ευρώ Τακτικό 

αποθεµατικό 

Συσσωρευµένα 

αναλογιστικά 

κέρδη (1) Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2012 2.866  8.039 10.905   

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης -   64 64   

31 ∆εκεµβρίου 2012 2.866   8.103 10.969   

    

1 Ιανουαρίου 2013 2.866   8.103 10.969   

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης - -4.369 -4.369   

31 ∆εκεµβρίου 2013 2.866   3.734 6.600 

 (1) .Το αποθεµατικών των συσσωρευµένων αναλογιστικών κερδών εµφανίζεται καθαρό από αναβαλλόµενη φορολογία. 

Τακτικό αποθεµατικό 

Το Τακτικό Αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία 
ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων καθαρών (µετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό 
µέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

12. ∆ανεισµός 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια   

Τραπεζικός δανεισµός 20.702.306   22.279.653   
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων  

δανείων 20.702.306   22.279.653   

Οι βασικοί όροι του οµολογιακού δανείου είναι οι ακόλουθοι: Κεφάλαιο € 30εκ., διάρκεια 12 έτη, περίοδος χάριτος 2 έτη (µόνο καταβολή 
τόκων), αποπληρωµή κεφαλαίου ύψους € 10,8εκ. στη λήξη. Το spread µειώθηκε στο 1,2% και το βασικό επιτόκιο δανεισµού είναι το 
Euribor 6µήνου. Τα έξοδα έκδοσης του νέου δανείου ανέρχονται σε € 300χιλ. και, παρουσιάζονται αφαιρετικά του δανείου και θα 
καταχωρηθούν τµηµατικά στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την διάρκεια του δανείου µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

Για παροχή εξασφάλισης του οµολογιακού δανείου, η Εταιρεία έχει εκχωρήσει στη ∆ανείστρια τράπεζα το σύνολο των απαιτήσεων και των 
εσόδων της Εταιρείας που απορρέουν από συµβάσεις θαλάσσιας και χερσαίας µίσθωσης κατά τη διάρκεια του δανείου. Παράλληλα, η 
Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί σε ικανοποιητικά επίπεδα συγκεκριµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες (χρηµατοοικονοµικής κάλυψης, 
δανειακής κάλυψης, µόχλευσης και κεφαλαιακής δοµής )  όπως έχουν οριστεί από τη δανείστρια τράπεζα. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι εξαιτίας των λειτουργικών ζηµιών των τελευταίων χρήσεων που οφείλονται κυρίως στην µείωση των εσόδων από 
τον ελλιµενισµό καθώς και στην πρόβλεψη αποµείωσης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας το 2012,  τρεις χρηµατοοικονοµικοί όροι 
(covenants) του δανείου ποσού € 20,7εκ. από την Τράπεζα Πειραιώς (πρώην Τράπεζα ΚΥΠΡΟΥ), δεν ικανοποιούνταν κατά την 31/12/13, 
κατά συνέπεια το σύνολο του δανείου να απεικονίζεται στις βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Η ∆ιοίκηση, στις 5/4/2013, µετά από 
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διαπραγµατεύσεις µε την Τράπεζα Κύπρου πέτυχε την χορήγηση waiver µόνο για την απόκλιση του  δείκτη EBITDA δια τόκοι πλέον 
αποπληρωµές κεφαλαίου στα ετήσια αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε την 31/12/12. Επιπλέον ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις της 
µετατροπής του Συµβατικού επιτοκίου, το οποίο είχε ορισθεί σε επιτόκιο Euribor τριµήνου ή εξαµήνου πλέον Περιθωρίου 1,20% και ειδικά 
για την περίοδο από 02/07/12 ως την 31/12/12 αύξηση του Περιθωρίου κατά 2,00% , ως εξής: για την περίοδο από 01/01/13 ως την 
31/12/13 αύξηση του Περιθωρίου κατά 3,50%, για την περίοδο από 01/01/14 ως την 31/12/14 αύξηση του Περιθωρίου κατά 4,50% και 
τέλος από 01/01/15 και έως την λήξη του ∆ανείου αύξηση του Περιθωρίου σε 5,00%.  

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα παρακάτω: 

  31.12.2013 31.12.2012 

Τραπεζικός δανεισµός  3,82% 3,20% 

Τα δάνεια που έχουν εκχωρηθεί στην Εταιρεία  έχουν εξασφαλιστεί µε  εγγυήσεις των µετόχων. 

Το σύνολο των δανείων της Εταιρείας βασίζονται σε  κυµαινόµενο επιτόκιο, και συνεπώς η εύλογη αξία τους δε διαφέρει σηµαντικά από τη 
λογιστική τους αξία καθώς για τα δάνεια αυτά ισχύουν κυµαινόµενα επιτόκια Euribor, και για τα οποία δεν υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές 
µεταξύ της τελευταίας ηµεροµηνίας λογισµού τόκων και της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού. 

Η έκθεση του δανεισµού στις µεταβολές των επιτοκίων  σύµφωνα µε τις συµβατικές περιόδους εκτοκισµού κατά την 31/12/2013 και 
31/12/2012 είναι ως εξής:   

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012 

Σταθερού επιτοκίου - - 

1 µήνα - - 

3 µήνες - - 

6 µήνες 20.702.306 22.279.653 

Πάνω από 6 µήνες - - 

13. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Από 01/01/2013 έχει αλλάξει η πολιτική αναγνώρισης στις οικονοµικές καταστάσεις των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών καθώς 
τίθεται σε εφαρµογή το αναθεωρηµένο διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΛΠ) 19, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 
τέταρτο τρίµηνο του 2012. Το αναθεωρηµένο πρότυπο περιέχει τροποποιήσεις οι οποίες εκτείνονται από θεµελιώδεις αλλαγές, όπως η 
κατάργηση του µηχανισµού γνωστού ως “ µέθοδος περιθωρίου ” και της έννοιας της αναµενόµενης απόδοσης από περιουσιακά στοιχεία  
προγραµµάτων έως και απλές διευκρινήσεις και αναδιατυπώσεις. Η Εταιρεία άλλαξε από 01/01/2012 τη λογιστική πολιτική του, 
προκειµένου να απεικονίζει µε πιο ορθολογικό τρόπο τη χρηµατοοικονοµική του θέση, διευκολύνοντας παράλληλα τη µετάβαση στο 
αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 (βλέπε σηµείωση 26 για επίδραση της αλλαγής αυτής στις οικονοµικές καταστάσεις). 

 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω: 

 

Ποσά σε Ευρώ 
 

31.12.2013 31.12.2012(1) 
  

Ποσά αναγνωριζόµενα στον ισολογισµό  
   

  
Παρούσα αξία Υποχρεώσεων  

 
51.499   47.431     

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό  51.499   47.431     

  
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω: 

 Ποσά σε Ευρώ 
 

31.12.2013 31.12.2012(1) 
  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 

 
5.985   7.479     

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 

 
1.708   2.865     

Επίδραση στην κατάσταση αποτελεσµάτων  7.693   10.344     
Αναγνώριση προϋπηρεσίας 

 
0   -3.169     

Ζηµία/ (Κέρδος) κατά την τακτοποίηση/περικοπή/λήξη 

 
16.118   56.483     

Συνολική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσµάτων  23.811   63.658     
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος είναι τα παρακάτω : 

 

 

31.12.2013 31.12.2012(1) 
  

Υποχρέωση καθορισµένων παροχών από αλλαγή υποθέσεων  

 
0   -2.072     

Υποχρέωση λόγω προϋπηρεσίας 

 
-3.656   2.152     

Συνολική επίδραση στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος  
 

-3.656   80     

    
  

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό: 
  

  
Ποσά σε Ευρώ 

 

31.12.2013 31.12.2012(1) 
  

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 
 

47.431   52.439     
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  

 
5.985   7.479     

Χρηµατοικονοµικό κόστος  

 
1.708   2.865     

Καταβαλλόµενες αποζηµιώσεις  

 
-23.399   -68.586     

Ζηµία/ (Κέρδος) κατά την τακτοποίηση/περικοπή/λήξη 

 
16.118   56.483     

Κόστος προϋπηρεσίας αναγνωριζόµενο στη χρήση  

 
0   -3.169     

Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµίες  

 
3.656   -80     

Υποχρέωση καθορισµένων παροχών - τέλος χρήσης  51.499   47.431     

  
  

Ποσά σε Ευρώ   
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό 

 

                                                                                                                    31.12.2013  31.12.2012(1)   

Καθαρή αξία στον ισολογισµό - έναρξη χρήσης  47.431   52.439     
Καταβαλλόµενες αποζηµιώσεις  

 
-23.399   -68.586     

Συνολική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσµάτων  23.811   63.658     
Συνολική επίδραση στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος  3.656   -80     
Καθαρή υποχρέωση αναγνωριζόµενη στον ισολογισµό  51.499   47.431     

  
Συνολική επίδραση στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος  6.473   10.129     

  
 

(1) Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόµενους» (βλέπε Σηµείωση 26) 

 
 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 
 
 

                                                                                   31.12.2013                       31.12.2012 

Προεξοφλητικό επιτόκιο                                                                                    3,74%                              3,83% 

Πληθωρισµός                                                                                                              1,50%                                  1,50% 
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14. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012 

Προµηθευτές 510.569   469.160   
Παρακρατηµένες εγγυήσεις από προµηθευτές  114.000 114.000 
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 25) 2.159.414   28.229   
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 197.420   244.411   
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα(α) 68.546 111.275 
Μακροπρόθεσµα Έσοδα εποµένων χρήσεων(β) 973.602 1.140.511 
Βραχυπρόθεσµα Έσοδα επόµενων χρήσεων(β) 166.909 166.909 
Προκαταβολές Πελατών 476.098 258.361 
Λοιπές υποχρεώσεις(γ)  1.213.408   1.194.550   

Σύνολο 5.879.966   3.727.406   

 
   
 

Ανάλυση υποχρεώσεων:   

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012 

Μακροπρόθεσµες Λοιπές υποχρεώσεις  973.601 1.140.511 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς προµηθευτές και λοιπούς 
πιστωτές  4.906.365   2.586.895   

Σύνολο 5.879.966  3.727.406  

 

α)  Τα έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα ποσού € 68.546 αφορούν τόκους δανείων που αφορούν  την τρέχουσα περίοδο µέχρι την 31/12/2013 
τα  οποία και δεν έχουν καταβληθεί. 

β)   Τα έσοδα εποµένων χρήσεων αφορούν προεισπραχθέντα  έσοδα ελλιµενισµού σκαφών εποµένων χρήσεων . 

Οι εύλογες αξίες των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων είναι ίσες µε τις λογιστικές τους αξίες. 

γ)Το ποσό αυτό αφορά τις εγγυήσεις που λαµβάνει η εταιρεία από την σύναψη συµβάσεων µακροχρόνιου ελλιµενισµού καθώς και από την 
µίσθωση κτιρίων. 

15. Έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις 

Οι συµβάσεις  των εµπορικών χώρων  είναι λειτουργικές µισθώσεις διάρκειας 10-12 έτων, µε ετήσια αναπροσαρµογή του µισθώµατος  
βάσει ετήσιου ∆.Τ.Κ.  +2% . 

Τα µελλοντικά εισπρακτέα συνολικά µισθώµατα  βάσει των συµβάσεων από τις λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012 

Έως 1 έτος 1.695.002 1.751.514 
Από 1-5 έτη 6.697.407 6.600.714 
Περισσότερα από 5 έτη 1.728.356 2.947.150 

 10.120.764 11.299.377 

16. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

1.1.2013 έως 

31.12.2013 

1.1.2012 έως 
(1)
 

31.12.2012 

Ποσά σε Ευρώ   

Παροχές σε εργαζοµένους(σηµ.17) 993.105   1.098.954   
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων (σηµ.5) 961.434   1.111.910   
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσωµάτων 
παγίων 243.971 161.027 
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων(σηµ.6) 0   202.026   
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 6.227.345   6.484.190   
Παροχές ΟΤΕ-∆ΕΗ-ΕΥ∆ΑΠ 1.404.271 1.380.710 
Ασφάλιστρα Εγκαταστάσεων 193.018 244.589 
Αµοιβές & Έξοδα Τρίτων 681.084 804.548 
Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων 232.567 451.479 
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Λοιπά 530.871   643.844   

Σύνολο 11.467.664  12.583.278  

Κατανεµηµένα σε:   
Κόστος Πωληθέντων 10.052.750   10.699.194   
Έξοδα διοίκησης 1.414.914   1.884.084   

Σύνολο 11.467.664  12.583.278  

(1) Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόµενους» (βλέπε Σηµείωση 26) 

17. Παροχές σε εργαζοµένους  

Ποσά σε Ευρώ  
1.1.2013 έως 

31.12.2013 

1.1.2012 έως 

31.12.2012 

Μισθοί και ηµεροµίσθια  666.365   772.362   
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης  187.625   203.138   
Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 23.811   63.658    
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους  115.304   59.796   

Σύνολο  993.105  1.098.954  

18. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 

 

Ποσά σε Ευρώ 
1.1.2013 έως 

31.12.2013 

1.1.2012 έως 

31.12.2012 

Έξοδα τόκων   
 -Τραπεζικά δάνεια -866.454   -763.761   
-Τόκοι αποπληρωµής ενοικίου      -220.067(α) 0 
-Προµήθειες Εγγυητικών επιστολών -330.000   -186.264   

 -1.416.521   -950.025   
Κέρδη/(ζηµίες)αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών 
παραγώγων - - 

 -1.416.521 -950.025 

Έσοδα τόκων 22.480   85.014   

Σύνολο -1.394.040   -865.011   

 
α) Το ποσό  αυτό αφορά τους τόκους υπερηµερίας που πρέπει να καταβάλει η εταιρεία προς την ΕΤΑ, λόγω της µη έγκαιρης εξόφλησης των 
υποχρεώσεων της. 

19. Φόρος εισοδήµατος 

 

Ποσά σε Ευρώ 
1.1.2013 έως 

31.12.2013 

1.1.2012 έως 

31.12.2012 

Φόρος χρήσης -   -   
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 7) 235.089   77.088   

Σύνολο 235.089   77.088   

Ο φόρος επί των ζηµιών  προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν χρησιµοποιούσαµε τον µέσο 
σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της Εταιρείας, ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ  

1.1.2013 έως 

31.12.2013 

1.1.2012 έως (1) 

31.12.2012 

(Ζηµιές) προ φόρων  -2.907.719 -13.772.881 
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες  φορολογικούς συντελεστές για τις 
ζηµίες  

 
756.007 2.754.756 

Φορολογική επίδραση από έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς  -41.795 -46.434 
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Μη αναγνωριζόµενοι αναβαλλόµενοι φόροι    -566.384 -2.631.055 
Φορολογική  επίδραση από διαφορά λόγω αύξησης  µελλοντικού φορολογικού 
συντ/στη   87.261 - 

Φόροι  235.089   77.088   

(1)
 Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόµενους» (βλέπε Σηµείωση 26) 

 

20.  Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά  

Ποσά σε Ευρώ  

1.1.2013 έως 

31.12.2013 

1.1.2012 έως 

31.12.2012 

 
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως                                                                                                                 228.874                      248.816 
 
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων                                                                                                               27.173                        78.075  
 
Έκτακτα Έσοδα & Έξοδα                                                                                                                        -1.718                       -23.098      
 

Σύνολο                                                                                                                                                    254.328                     303.794   

21. Λειτουργικές ταµειακές ροές 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 

1.1.2013 έως 

31.12.2013 

1.1.2012 έως 

31.12.2012 

(Ζηµίες)  χρήσης  -2.672.630 -13.695.793 
Προσαρµογές για:    
Φόρο 19   -235.089 -77.088 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 5   961.434 1.111.910 
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6   - 202.026 
Προβλέψεις για επισφάλειες  8 232.567 411.478 
Ζηµιές αποτίµησης παραγώγων  - - 
Άλλα µη ταµειακά έξοδα  - 1.431 
Πρόβλεψη υποτίµησης περιουσιακών στοιχείων 5,6 - 10.647.000 
Έξοδο υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης  13   23.811 63.658 
Έσοδα τόκων 18   -22.480 -85.014 
Έξοδα τόκων 18   1.416.521 950.025 

  -295.866 -470.367 

    
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  93.748 -318.094 
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων  2.076.632 -1.404.806 

  2.170.380 -1.722.900   

Καθαρές ταµειακές ροές για λειτουργικές δραστηριότητες  1.874.514   -2.193.266   

22. Ανειληµµένες υποχρεώσεις 

Λειτουργικές υποχρεώσεις 

Έχουν συναφθεί ετήσιες συµβάσεις µε τρίτους για την εύρυθµη λειτουργία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας τόσο στον χερσαίο χώρο όσο 
και του λιµένα. Οι ετήσιες  συµβατικές υποχρεώσεις ανέρχονται περίπου στο ποσό  των € 500 χιλ.  

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις 

Η εταιρεία µε βάση  καινούργια µακροχρόνια σύµβαση µίσθωσης θέσεων ελλιµενισµού σκαφών διάρκειας 15 ετών, µε  ισχύ από τον 
Απρίλιο του 2014 και  συνολικό τίµηµα ποσού Ευρώ 10 εκ.(συµπ. ΦΠΑ),  υποχρεούται να κατασκευάσει διάφορα έργα τα οποία θα 
τιµολογεί απ’ ευθείας στον πελάτη σύµφωνα µε την παρ. 4 του από 25/11/2013 ιδιωτικού συµφωνητικού.(βλέπε επίσης στην σηµείωση “27. 
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Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού”). Εκτός από την προαναφερόµενη υποχρέωση, δεν υπάρχουν άλλες σηµαντικές 
κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων  

Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2013 31.12.2012 

Έως 1 έτος 6.216.000   6.216.000   
Από 1-5 έτη 27.319.569   26.501.046   
Περισσότερα από 5 έτη 168.828.552   175.863.075   

 202.364.121   208.580.121   

23. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

  31.12.2013 31.12.2012 

Υποχρεώσεις    

Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συµβάσεων µε ΕΤΑ 
Α.Ε. 6.000.000 6.000.000 
  6.000.000 6.000.000 

 
 
 

∆ικαστικές Υποθέσεις  
 
Σχετικά µε τα νοµικά θέµατα που αφορούν την εταιρεία θα πρέπει να λεχθούν τα εξής: 
 
Εκκρεµούσε µια αίτηση ακύρωσης κατά της υπουργικής απόφασης, µε την οποία χωροθετήθηκε η υπάρχουσα λιµενολεκάνη για το έργο 
επέκτασης και εκσυγχρονισµού της Μαρίνας Φλοίσβου. Η αίτηση συζητήθηκε , κατόπιν διαδοχικών αναβολών, στις 05.12.2012, ενώπιον 
του Ε’ Τµήµατος, και απορρίφθηκε µε τη µε αρ. 1990/2013 απόφαση του ΣτΕ. 

Επιπλέον, είχε ασκηθεί αγωγή ενώπιον του  ∆ιαιτητικού  ∆ικαστηρίου που προβλέπει η σύµβαση µε την ΕΤΑ , για την αναπροσαρµογή 
(µείωση) των συµβατικά προβλεπόµενων µισθωµάτων. Στις 17.09.2012 εκδόθηκε η απόφαση του ∆ιαιτητικού  ∆ικαστηρίου. Η απόφαση 
αυτή καθόρισε το ποσό του ετησίου µισθώµατος για τα έτη 2012 έως και 2015 στο ποσό των €6εκ. πλέον χαρτοσήµου (3,6%) για κάθε έτος 
ενώ όρισε το µίσθωµα για το 2016 στο ποσό των €6εκ. πλέον προσθέτου µισθώµατος σε ποσοστό 10% πλέον τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής του έτους 2015, πλέον χαρτοσήµου. 

24. Έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης και Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές 
τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν “Ετήσιο Πιστοποιητικό”  που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 
82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 
που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο εκδίδει στην εταιρεία “Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης” και στην συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την 
υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών. Η “Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης” πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο 
Οικονοµικών το αργότερο εντός 10 ηµερών από το τέλος του εβδόµου µήνα από το τέλος της οικονοµικής  χρήσης. Το Υπουργείο 
Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% από όλες τις εταιρείες για τις οποίες έχει υποβληθεί “Έκθεση 
Φορολογικής Συµµόρφωσης”  για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. Ο έλεγχος από το 
Υπουργείο Οικονοµικών  θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της 
“Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης”  στο Υπουργείο Οικονοµικών.  

Για την εταιρία  η “Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης” για τις  οικονοµικές χρήσεις 2011 και 2012 έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές 
προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις του 2012. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, οι οικονοµικές χρήσεις θεωρούνται οριστικές για σκοπούς φορολογικού ελέγχου 
µετά από δεκαοκτώ µήνες από την υποβολή της “Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης” προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Σύµφωνα µε την 
απόφαση 1236/2013 του Υπουργείου Οικονοµικών, η οικονοµική χρήση 2011 θα θεωρηθεί οριστική την 30/04/2014. Ο φορολογικός 
έλεγχος για τη χρήση 2013 ήδη διενεργείται από την PricewarerhouseCoopers A.E. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου , η 
∆ιοίκηση δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται 
στις οικονοµικές καταστάσεις.  
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Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010 ενώ ήδη διενεργείται  έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για τις 
χρήσεις 2007-2009 τα αποτελέσµατα του οποίου δεν έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Για τις χρήσεις 2011-2012, ο φορολογικός έλεγχος  διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του 
φορολογικού ελέγχου, η  “Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης” έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου 
και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου. Για την χρήση 2013 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. 
κατά την ολοκλήρωση του οποίου η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από 
αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις ,υπάρχει το 
ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων , κατά το χρόνο που αυτές θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν. 

Η Εταιρεία σχηµατίζει πρόβλεψη όταν κρίνεται απαραίτητο, κατά περίπτωση και έναντι πιθανών πρόσθετων φόρων  που µπορεί να 
επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρεία 
ανέρχεται σε € 139χιλ ( βλέπε σηµ. 7). 

25. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Στα συνδεδεµένα µέρη του Οµίλου LAMDA Development S.A. κατά την 31/12/2013 δεν συγκαταλέγεται πλέον ο όµιλος Eurobank 
Ergasias SA ( µετά την 28/02/2013) ύστερα από την απόκτηση της πλειοψηφίας των µετοχών αλλά και του ελέγχου αυτής  από το Ταµείο 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.  

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

 

Ποσά σε Ευρώ 
1.1.2013 έως 

31.12.2013 

1.1.2012 έως 

31.12.2012 
 

i) Πωλήσεις  υπηρεσιών - -  

    

ii) Λοιπά  έσοδα - -  

    

iii) Αγορές  υπηρεσιών 6.481.821 6.514.833  
    
iv) Aγορές παγίων 661 280  

    

v) Λοιπές χρεώσεις - -  

    
  vi)'Έσοδα από τόκους                                       -                                    - 
 

   vii) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές  

   παγίων/ υπηρεσιών                                                                                                                  -                                    - 

 

Ποσά σε Ευρώ 
1.1.2013 έως 

31.12.2013 

1.1.2012 έως 

31.12.2012 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµείωση 8):   
  -Συνδεδεµένων 2.413 - 

   
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη (Σηµείωση 14):   
  -Συνδεδεµένων  2.159.414 28.229 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και αγορές παγίων  γίνονται σύµφωνα µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη 
συνδεδεµένα µέρη. 

viii) Παροχές προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης    

 

Ποσά σε Ευρώ 
1.1.2013 έως 

31.12.2013 

1.1.2012 έως 

31.12.2012 
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές          160.029                         165.592 
 
 
Υπέρ της συνδεδεµένης Εταιρείας ΕΤΑ∆  Α.Ε. έχει εκδοθεί  µία εγγυητική επιστολή συνολικού  ποσού € 6.000.000 για την καλή 
εκπλήρωση  των όρων και καλής εκτέλεσης των  έργων,  της  υπογραφείσας  από 23/12/2002 σύµβασης µίσθωσης και παραχώρησης 
δικαιώµατος  εκµετάλλευσης της Μαρίνας. 
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Για την λήψη οµολογιακού δανείου ποσού € 30 εκ. υπάρχουν δεσµεύσεις και εξασφαλίσεις (βλέπε σηµ. 10 & 12). 
 
 

26. Αναπροσαρµογές και Αναταξινοµήσεις κονδυλίων 

Λόγω της τροποποίησης του  ΛΠ19 σχετικά µε την άµεση αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας, η Εταιρία αναπροσάρµοσε τα 
αποτελέσµατα της κατάστασης αποτελεσµάτων , τα ίδια κεφάλαια και την πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού των 
προηγούµενων ετών ως εξής: 

31/12/2012 

Κατάσταση Λογαριασµού αποτελέσµατος  

Ποσά σε Ευρώ 

Ζηµίες πριν την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 -13.688.810 

Επίδραση του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 -8.729 

Προσαρµογή φόρων εισοδήµατος  1.746 

Ζηµίες µετά την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 -13.695.793 

Ιδια Κεφάλαια  

Ποσά σε Ευρώ 

Ιδια κεφάλαια πριν την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 5.172.031 

Επίδραση του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 11.449 

Μεταβολή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  

που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων  -2.290 

Ιδια κεφάλαια µετά την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 5.181.190 

Πρόβλεψη για την αποζηµίωση προσωπικού  

Ποσά σε Ευρώ 

Πρόβλεψη πριν την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 58.616 

Επίδραση του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 -11.185 

Πρόβλεψη µετά την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 47.431 

27. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
 
∆εν προέκυψαν  γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού τα οποία να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις εκτός 
από τα παρακάτω γεγονότα: 
 
α) Εντός του 2014 ξεκίνησε ο φορολογικός έλεγχος από τις αρµόδιες αρχές των χρήσεων 2007-2009, τα αποτελέσµατα του οποίου δεν 
έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων και 
 
β) Η εταιρεία  προχώρησε σε σύναψη καινούργιας µακροχρόνιας σύµβασης µίσθωσης θέσεων ελλιµενισµού σκαφών διάρκειας 15 ετών, µε  
ισχύ από τον Απρίλιο του 2014 µε συνολικό τίµηµα ποσού Ευρώ 10 εκ. (συµπ. ΦΠΑ).Από το ανωτέρω τίµηµα, ποσό Ευρώ 5 εκ (συµπ. 
ΦΠΑ) έχει ήδη εισπραχθεί, ενώ το εναποµείνον ποσό θα εισπραχθεί µέχρι το τέλος της χρήσεως του 2014. Με βάση την τρέχουσα σύµβαση 
η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να κατασκευάσει διάφορα έργα τα οποία θα τιµολογεί απ’ ευθείας στον πελάτη σύµφωνα µε την παρ. 4 του 
από 25/11/2013 ιδιωτικού συµφωνητικού.  
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28. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας  

«LAMDA Flisvos Marina A.E.» 

 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «LAMDA Flisvos Marina A.E.», που αποτελούνται από τον ισολογισµό 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές 
πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον 
έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς 
και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις 
στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών 
των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε 
σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν 
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της 
Εταιρείας «LAMDA Flisvos Marina A.E.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της 
ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Θέµα Έµφασης 

 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στην σηµείωση “4.1.α Συνέχιση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας” όπου γνωστοποιείται ότι την 31 ∆εκεµβρίου 2013 οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις κατά το ποσό  των Ευρώ 23,4 εκ. περίπου. Το ανωτέρω γεγονός σε συνδυασµό µε άλλα γεγονότα που αναφέρονται στην 
σηµείωση “4.1.α Συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας”, υποδεικνύουν την ύπαρξη σηµαντικής αβεβαιότητας σχετικά µε την 
συνέχιση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.  
 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

 

1)Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
2)Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας είναι κατώτερα του ½ του µετοχικού της κεφαλαίου, µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν.2190/1920. 
 

 

 

 

 
 

Χαλάνδρι, 4 Ιουνίου 2014 
 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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