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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α.

1.

α.

β.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47791/02/Β/00/163 - ΑΡΙΘΜ.Γ.Ε.ΜΗ.: 0446644607000

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 17ηs ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά

απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που αφορά στην κλειόμενη χρήση από

1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017.

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειόμενης χρήσης (1η 

Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017) και μέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης.

Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της χρήσης 2017 καθώς και στο χρονικό διάστημα

από την 1/1/2018 και μέχρι την 3/3/2018, ημερομηνία κατά την οποία συντάχθηκε η παρούσα έκθεση είναι

τα ακόλουθα:

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής

καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η

Δεκεμβρίου 2017. Η Έκθεση αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προκύπτουν

από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από

1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017.

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο περιεκτικό και σε κάθε περίπτωση ουσιαστικό τις επιμέρους

θεματικές ενότητες που είναι απαραίτητες με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο

αληθή όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο πληροφορίες με στόχο την εύληπτη και λεπτομερή ενημέρωση για

την δραστηριότητα, κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, της Εταιρείας «ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»).

Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν, ως ακολούθως:

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 11/7/2017, στην οποία εκπροσωπήθηκε το 94,77% του καταβλημένου

Μετοχικού Κεφαλαίου έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις για το καθένα από τα θέματα της σχετικής

ημερησίας διάταξης:

Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, καθώς και την

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση αυτή.

Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016.
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γ.

δ.

ε.

2. Άλλες πληροφορίες της κλειόμενης χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017

Β.

Η Εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.

Σύμφωνα με την από 2/3/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα προταθεί στην

προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει μέχρι 31/7/2018, η διανομή

μερίσματος συνολικού ποσού 56.900 ευρώ από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2017, που αντιστοιχεί

σε ποσό 5,00 ευρώ ανά μετοχή. Η εν λόγω πρόταση τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων.

2.2. Προτεινόμενο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2017

2.1. Ακίνητα της Εταιρείας

1.    Συναλλαγματικός κίνδυνος

2.    Πιστωτικός κίνδυνος

3.    Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται στον κίνδυνο αυτό δεδομένου ότι η συναλλαγές της  γίνονται σε ευρώ. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε ανεκτά επίπεδα με τη διατήρηση επαρκών κατά το δυνατόν

διαθεσίμων αλλά και άμεσα ρευστοποιήσιμων απαιτήσεων. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο τραπεζικός

δανεισμός της εταιρείας είναι μηδενικός, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησής της από τις τράπεζες

για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτών ταμειακών αναγκών.

Κατά πάγια τακτική αλλά και εξαιτίας της εγχώριας οικονομικής κρίσης η εταιρεία φροντίζει να μην

εκτίθεται σε μεγάλο βαθμό στον κίνδυνο αυτό, επιλέγοντας αφενός μεν φερέγγυους πελάτες αφετέρου

δε καλύπτοντας τις απαιτήσεις της με ποιοτικά καλύτερες εξασφαλίσεις.

Αποφάσισε για την διανομή μερίσματος 5,25 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 59.745,00 ευρώ συνολικό μέρισμα,

σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, αποφασίσε την διάθεση, από τα κέρδη

της χρήσης 2016, του απαιτουμένου ποσού για την αύξηση του Τακτικού Αποθεματικού, όπως

προβλέπεται από τον Κ.Ν.2190/1920.

Λαμβανομένου υπόψη ότι, η εταιρεία είναι θυγατρική Κυπριακής εταιρείας που είναι εισηγμένη στο

Χρηματιστήριο της Κύπρου και από την χρήση 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ

251 Α/24-11-2014) κα την ΠΟΛ.1003/31.12.2014, και υποχρεούται να συντάσσει τις Οικονομικές της

καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανάθεση του Τακτικού

Οικονομικού και Φορολογικού ελέγχου (που προβλέπεται από το άρθρο 65Α του Κ.Φ.Δ. Ν.4174/2013)

της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 στην ελεγκτική εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.) με πρόταση όπως ορισθούν: α) ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός

Ελεγκτής Λογιστής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, με Αρ.Μητρ. ΣΟΕΛ 3881, β) ως

αναπληρωματικός ελεγκτής η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΕΤΣΑ, με Αρ.Μητρ.

ΣΟΕΛ 2615. 

Ένέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 και προέγκρισε τις

αμοιβές αυτών για την χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
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Γ.

Επωνυμία συνδεδεμένης 

(συγγενής) εταιρείας

Σχέση με την 

Εταιρεία Πωλήσεις αγαθών 

και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών

Χρήση 2016: (Ποσά σε €)  

1. Salamis Lines Ltd * ως Σημείωση 116.433

4.    Κίνδυνος επιτοκίων 

5.    Κίνδυνος διαχείρισης Κεφαλαίου

6.    Άλλοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι

Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω της μεταβολής που μπορεί να επέλθει στις αγορές των επιτοκίων.

Προς το παρόν η εταιρεία δεν εκτίθεται στον κίνδυνο αυτό επειδή δεν χρησιμοποιεί τραπεζικό

δανεισμό. 

Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της

υψηλής πιστοληπτικής της διαβάθμισης καθώς και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να

υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της και να μεγιστοποιείται η αξία των μεριδίων

της. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου

κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.

Πέραν των προαναφερόμενων κινδύνων η Εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης και εξωγενείς κινδύνους που

προέρχονται από την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, δεδομένου ότι η οικονομική

αυτή κρίση έχει αρνητικές επιπτώσεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας

συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η διοίκηση της Εταιρείας αποδεδειγμένα παρακολουθεί ενεργά τις εξελίξεις στην αγορά και όπου

χρειάζεται και έχει τη δυνατότητα αντίδρασης προσπαθεί να προσαρμοσθεί στις εκάστοτε συνθήκες. 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών καθώς και η φύση

της σχέσεως του συνδεδεμένου μέρους με τον εκδότη, όπως αυτά ορίζονται από το Διεθνές Λογιστικό

Πρότυπο 24, απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες:

8.710

2. Salamis Shipping Services Ltd * ως Σημείωση 0 25.430

15.159

Επωνυμία συνδεδεμένης 

(συγγενής) εταιρείας

0

Χρήση 2017: (Ποσά σε €)

1. Salamis Lines Ltd

0

0

0

Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών

* ως Σημείωση

* ως Σημείωση

* ως Σημείωση

 

 

125.450

0

0

125.450

3.100

Λοιπά  έξοδα

0

2. Salamis Shipping Services Ltd

3. Cyprus International Roads Ltd

ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Σχέση με την 

Εταιρεία Πωλήσεις αγαθών 

και υπηρεσιών

3. Cyprus International Roads Ltd * ως Σημείωση 0

10.268

120

13.488

0

0

0

Λοιπά έσοδα 

0

0

0

0

Λοιπά  έξοδαΛοιπά έσοδα 

ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016   116.433 49.299

Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας και λοιπών συνδεδεμένων μερών

0

0

0

0
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Δ.

 

α.

162.486 €

188.826 € (2.801) €

Διάρθρωση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

 Salamis Lines Ltd Εμπορικές (4.558) € (93.316) €

 Salamis Shipping Services Ltd Εμπορικές 28.591 €

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας, όπως ορίζονται στο

Δ.Λ.Π. 24, ανήλθαν στην χρήση 2017 στο ποσό των 162.486 ευρώ και αντίστοιχα στη χρήση 2016 στο

ποσό των 154.837 ευρώ . 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Α)  Αμοιβές Μελών Δ.Σ. (για υπηρεσίες ως μέλη Δ.Σ.)

Β)  Λοιπές αμοιβές Μελών Δ.Σ. (για παροχή υπηρεσιών)

Γ)  Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών (μελών Δ.Σ. με έμμισθη σχέση)

ΣΥΝΟΛΑ

1/1/2017-31/12/2017 1/1/2016-31/12/2016

92.780 €

0 €

62.057 €

-Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου  με μετρητά και την ανάληψη

των νέων εταιρικών μεριδίων.

-Το δικαίωμα κάθε μετόχου να λαμβάνει, (κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε

ημερολογιακού τριμήνου), γνώση αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών

υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας.

-Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των Οικονομικών καταστάσεων καθώς και των εκθέσεων του

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

- Το δικαίωμα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό. 

- Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς καθώς και των κερδών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την

εκκαθάριση της εταιρείας.

154.837 €

92.780 €

 Cyprus International Roads Ltd Εμπορικές 164.794 € 6.555 €

Σύνολα πληρωτέα 2017 / (εισπρακτέα) 2016

0 €

69.706 €

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Τριακόσιες τριάντα τέσσερες χιλιάδες και τρία

(334.003,00) ευρώ, διαιρούμενο σε Έντεκα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα (11.380) μετοχές των Είκοσι

εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€)  έκαστη.

* Σημείωση: Η σχέση των συγκεκριμένων μερών, είναι αυτή που περιγράφεται στο Δ.Λ.Π. 24, παράγραφος 9, περίπτωση (στ).

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας πηγάζουν από τις μετοχές, ανάλογα με το ποσοστό του

κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία αυτών. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα

δικαιώματα που παρέχει ο νόμος και το καταστατικό της, και ειδικότερα:

31/12/2016

Είδος 

συναλλαγών
Επωνυμία συνδεδεμένης εταιρείας

Υποχρεώσεις/ 

(Απαιτήσεις)

Υποχρεώσεις/ 

(Απαιτήσεις)

Διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του Μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας, τους μετόχους, τα δικαιώματα ψήφου κλπ.

83.959 €

Ποσά πληρωτέα / (εισπρακέα) στις (από) συνδεδεμένες εταιρείες στο τέλος των αντιστοίχων χρήσεων:

31/12/2017
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β.

ΑΑ

1

2

3

4

5

6

γ.

δ.

ε. 

στ.

0,571%

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) LIMITED

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ-ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Μέτοχοι της Εταιρείας 

1,933%

1,933%

100,00%

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου

Δεν υφίστανται στην εταιρεία μετοχές που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα

ελέγχου.

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου

Στο καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπονται περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που

απορρέουν από τις μετοχές.

Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες να

συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων

ψήφου που απορρέουν από αυτά.

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

τροποποίησης του καταστατικού 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού

της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Ν. 2190/1920.

29,35

29,35

29,35

29,35

314.632,00

1.907,75

2.641,50

1.907,75

6.457,00

6.457,00

334.003,00

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΆ 

ΜΕΤΟΧΟ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΊΑ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΚΑΤΆ ΜΕΤΟΧΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΆ ΜΕΤΟΧΟ

10.720

65

90

94,200%

0,571%

0,791%

Οι Μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν κατά την 31/12/2016 το 100% του

καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου και του αντίστοιχου αριθμού των μετοχών της Εταιρείας

παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:

-Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το οποίο (δικαίωμα) εξειδικεύεται στα

εξής επιμέρους δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής

προτάσεων σε θέματα ημερησίας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων  διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 

Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών  που κατέχουν.

65

220

220

11.380

29,35

29,35
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ζ.

Ε.

ΣΤ.

    

    Αναλυτικά, οι δείκτες της Εταιρείας σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και οι μεταβολές σε σχέση με την

προηγούμενη χρήση έχουν ως κατωτέρω:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στην χρήση 2017 στα 5.481.565,87 (έναντι των 5.297.294,16 

ευρώ της προηγούμενη χρήσης 2016), ήτοι αυξήθηκε κατά 3,48% σε σχέση με την προηγούμενη

χρήση . 

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ

- ΠΡΑΚΤΟΡΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

- ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

- ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Κύκλος Εργασιών σύνολο

1/1/2017 έως 

31/12/2017

2.865.725,26

2.313.702,22

116.681,67

5.297.294,16

Ποσοστό μεταβολής 

μεταξύ 

2017 και 2016

7,48%

-0,82%

-2,64%

7,51%

3,48%

Συμφωνίες με τα Μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με τα Μέλη του Δ.Σ. ή με το προσωπικό της, οι οποίες να

προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο

λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους.

Η Διοίκηση της Εταιρείας υποστηρίζεται από έμπειρο και υπεύθυνο στελεχιακό δυναμικό, το οποίο

συμβάλλει τα μέγιστα στην εύρυθμη λειτουργία και αναπτυξιακή πορεία της. Η οργάνωση και

υποδομή της Εταιρείας εστιάζεται στην ομαλή συνέχιση του έργου της ακόμη και σε περίπτωση

ανάγκης αντικαταστάσεως στελέχους / στελεχών. 

176.688,17

125.450,22

5.481.565,87

1/1/2016 έως 

31/12/2016

2.666.249,90

2.332.884,55

181.478,04

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία

με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές

της με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια

των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού.

Εργασιακά Θέματα / Προσωπικό-Περιβαλλοντικά Θέματα

Χρηματοοικονομικοί και βασικοί δείκτες επιδόσεων της Εταιρείας της οικονομικής 

χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017 και από 1/1/2016 έως 31/12/2016
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ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (προ τόκων και φόρων) προς  

συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια (ROTA)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (προ φόρων) προς ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

(ROE)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ:

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΚΙΝΗΣΗΣ)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ     (ACID RATIO)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ:

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚA ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦAΛΑΙΑ

1,171,31

16,40% 20,91%

35,43% 46,91%

1,31 1,17

53,69% 55,43%

115,96% 124,37%

0,05%

-11,46%

-9,77%

-11,46%

-6,25%

Οι δείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας και δανειακής επιβάρυνσης της Εταιρείας είναι οι παρακάτω

:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ:

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

2,78%

223.679,99

152.514,67

223.679,99

162.687,83

3,07%

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016

354.299,69 236.708,93

1.073.041,10

290.617,16

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (μετά από φόρους)

5.297.294,16

1.072.513,60

20,25%

252.642,22

4,77%

322.096,57

7,26%

252.642,22

4,77%

Ποσά σε Ευρώ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

% επί των πωλήσεων

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

% επί των πωλήσεων

EBITDA

% επί των πωλήσεων

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (προ φόρων) (ΕΒΤ)

% επί των πωλήσεων

% επί των πωλήσεων

2017 2016
Ποσοστό 

Μεταβολής

5.481.565,87

19,58%

4,08%

7,26%

4,08%

3,48%
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α) 

β)

γ)

Ζ.

  

  

  

Η.

Την κατά το δυνατόν συμπίεση του κόστους αγοράς των υπηρεσιών χερσαίας μεταφοράς.

Την προσπάθεια αύξησης του τζίρου και την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων τιμών στον 

τομέα των Διεθνών μεταφορών. 

Την αγορά Εμπορευματοκιβωτίων (Containers) γενικού φορτίου και Εμπορευματοκιβωτίων 

ψυγείων, για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της και με γνώμονα τις 

εξελίξεις και τάσεις της αγοράς στην παροχή υπηρεσιών Διεθνών Μεταφορών. 

Κάνοντας πράξη όλα τα παραπάνω η Διοίκηση ευελπιστεί στο άμεσο μέλλον και παρά τις αντίξοες

συνθήκες της αγοράς, να οδηγήσει την Εταιρεία σε θετικότερο περιβάλλον κερδοφορίας.

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει, από την χρονολογία των Οικονομικών Καταστάσεων

έως και το χρόνο υποβολής της έκθεσης, που να είναι ζημιογόνα και να δηλώνουν την ανάγκη

προσαρμογών των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων των δημοσιευμένων Οικονομικών

Καταστάσεων ή να απαιτούν αποκάλυψή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. 

Από τα δεδομένα του ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε ότι:

Η Εταιρεία επειδή δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον οφείλει να εξετάσει

τρόπους προκειμένου να συνεχίσει και στο μέλλον να επιτυγχάνει κέρδη. Για την επίτευξη του σκοπού

αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έθεσε σε εφαρμογή, από την χρήση 2015 τις εξής

επιδιώξεις:

Η ρευστότητα της εταιρείας την 31/12/2017 εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με την

31/12/2016  της προηγούμενης  χρήσης 2016, κυρίως  λόγω της αύξησης των Ιδίων κεφαλαίων, 

βάσει των αδιανέμητων κερδών μετά φόρων.

Ο δείκτης αποδοτικότητας των Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων μειώθηκε σε σχέση

με την προηγούμενη χρήση κυρίως λόγω της μείωσης των κερδών και της αύξησης των

υποχρεώσεων και των Ιδίων κεφαλαίων. Επίσης, ο δείκτης αποδοτικότητας των Ιδίων

Κεφαλαίων μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κυρίως λόγω της αύξησης των

Ιδίων κεφαλαίων κατά 17,28% (από τα Μή διανεμηθέντα κέρδη μετά φόρων της κλειόμενης

χρήσης) και της μικρής μείωσης των κερδών.  

Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης παρουσίασαν βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη

χρήση, λόγω της αύξησης των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά 17,28%.  

Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας για την επόμενη  χρήση 

1/1/2018 - 31/12/2018

Γεγονότα και λοιπές πληροφορίες  μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
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Επίσης δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα, ώστε να

απαιτείται η αποκάλυψή τους στους εταίρους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά

τα στοιχεία των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Συνεχίζεται η προσεκτική επανεκτίμηση της τιμολογιακής πολιτικής, που εφαρμόζεται καθώς και η

έρευνα για εξεύρεση νέων πελατών. 

Τέλος, γίνεται επανεκτίμηση των ελαστικών δαπανών με σκοπό τον περιορισμό τους στο βαθμό που

αυτό είναι εφικτό.

ΒΑΣΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

ΑΡ.ΔΙΑΒ.C204204/99

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 3 Μαρτίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται

στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των

χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 δικλίδων 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης

Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών

ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και

μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση

τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
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1)

α)

β)

2)

3)

Φ.Νέγρη 3, Αθήνα - Τ.Κ.11257 - Α.Μ.: 125

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γνώμη

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2018

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΑΤΖΗΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 3881

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. - Crowe Horwath

• Μας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για τους σκοπούς του

ελέγχου μας.

• Κατά την γνώμη μας έχουν τηρηθεί από την εταιρεία τα κατάλληλα λογιστικά βιβλία, που

προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία.

• Οι συνημμένες Οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, τα οποία

τηρούνται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, μετά την προσαρμογή τους στα Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

• Κατά την γνώμη μας και από όσα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας

δόθηκαν, οι συνημμένες Οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες από τον

περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου (Κεφ.113) με τον απαιτούμενο τρόπο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β)

του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης

που έληξε την 31/12/2017.

Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΣΑΛΑΜΙΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, περιλαμβανομένης της γνώμης μας, ενοποιούνται

στις Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας της Κύπρου "Salamis Tours

(Holdings) Public Ltd". Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 η εταιρεία

ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ A.E., ως θυγατρική εταιρείας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε

οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντάσσει υποχρεωτικά τις

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας στην Κύπρο περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών

ελέγχων των Ετησίων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών, αναφέρουμε τα κατωτέρω:
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Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Σημ.*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Πωλήσεις υπηρεσιών (Κύκλος εργασιών)

Έξοδα διοίκησης -783.268,26 -746.992,57

287.396,27 320.234,52

152.514,67 162.687,83

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης -11.647,82 -13.883,03

Κέρδη προ φόρων

5.481.565,87 5.297.294,16

Κόστος πωλήσεων -4.408.524,77 -4.224.780,56

Μικτό κέρδος

223.679,99 252.642,22

Φόροι εισοδήματος -71.165,32 -89.954,39

Κέρδη μετά φόρων (α) 152.514,67 162.687,83

1/1/2017 έως 

31/12/2017

1/1/2016 έως 

31/12/2016

Κέρδη από τις εργασίες (λειτουργικές δραστηριότητες)

* Σημείωση: Οι σημειώσεις  1-29 στο Κεφάλαιο ΣΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

-5.286,51Έξοδα πωλήσεων -2.376,57

1.073.041,10 1.072.513,60

Αποσβέσεις ενσωμάτων και αϋλων στοιχείων -55.289,35 -55.571,32

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων  235.327,81 266.525,25

0,00 0,00

Άλλα έσοδα 3.220,89

Συγκεντρωτικό εισόδημα χρήσεως μετά από φόρους (α+β)

1.862,05

Αποτέλεσμα προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων  290.617,16 322.096,57

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα απευθείας σε Ίδια Κεφάλαια (β)

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017 Σελίδα 13 από 46



ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

της 31ης Δεκεμβρίου 2016

Σημ.*

10

10

11

11

12

13

14

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.363.487,52 1.208.470,07

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

* Σημείωση: Οι σημειώσεις  1-29 στο Κεφάλαιο ΣΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Εμπορικές απαιτήσεις 331.652,66 453.199,48

Σύνολο

Άυλα πάγια στοιχεία

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 402.194,03 427.430,54

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Λοιπά άυλα

399.502,27 419.565,70

Σύνολο

365,18 5.510,48

2.326,58 2.354,36

Λοιπός εξοπλισμός

Ενσώματα πάγια

6.885,13

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.691,76 7.864,84

Σύνολο

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

412.680,57

5.178,67

31/12/2017 31/12/2016ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

781.039,53

Προπληρωμένα έξοδα 233,46 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 9.987,67 7.030,62

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 619.419,70 320.809,43

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 961.293,49

961.293,49 781.039,53

394.323,60Μηχανολογικός εξοπλισμός
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ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

της 31ης Δεκεμβρίου 2017

Σημ. 

*

15

16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Καταβλημένα κεφάλαια

* Σημείωση: Οι σημειώσεις  1-29 στο Κεφάλαιο ΣΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2017 31/12/2016

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σύνολο 334.003,00 334.003,00

Μετοχικό Κεφάλαιο 334.003,00 334.003,00

Σύνολο 297.370,74 204.601,07

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 58.080,79 49.111,99

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο 606.993,80 544.330,60

Σύνολο 125.119,98 125.535,40

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήματος 0,00 8.056,43

Αποτελέσματα εις νέο 239.289,95 155.489,08

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 631.373,74 538.604,07

559.347,58 470.815,08

Σύνολο υποχρεώσεων 732.113,78

Λοιπές υποχρεώσεις 253,03 253,03

Μερίσματα πληρωτέα 9.572,86 7.609,36

Λοιποί φόροι και τέλη 10.529,29 32.118,34

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 25.667,89 24.538,60

Εμπορικές υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1.363.487,52

669.866,00

1.208.470,07

Προβλέψεις 125.119,98 125.535,40

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.623,15 939,76

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( Συνέχεια)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 

31/12/2017

* Σημείωση: Οι σημειώσεις  1-29 στο Κεφάλαιο ΣΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Καταθέσεις 

Ιδιοκτητών

0,00

0,00

49.111,99

49.111,99

0,00

0,00

0,000,00

0,00 162.687,83

334.003,00

334.003,00

538.604,07

538.604,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-59.745,00

152.514,67

Μεταβολές στοιχείων στην 

περίοδο

Εσωτερικές μεταφορές

0,00

0,00

0,00

-59.745,00

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών 

και λάθη

Διανομές στους φορείς

152.514,67

0,00

334.003,00

Υπόλοιπα  1/1/2016

631.373,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.968,80

0,00

-10.228,12

Αποτελέσματα περιόδου

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 

31/12/2016

Υπόλοιπα 1/1/2017

Μεταβολές στοιχείων στην 

περίοδο

Εσωτερικές μεταφορές

Αποτελέσματα περιόδου

Διανομές στους φορείς

Κεφάλαιο

334.003,00

Συνολικά ίδια 

κεφάλαια

478.336,24

-102.420,00

Αποθεματικά 

νόμων & 

κατ/κού

38.883,87

-102.420,00

162.687,83

155.489,08

155.489,08

239.289,95

0,00

10.228,12

0,00

0,00

8.968,80

58.080,79

Υπόλοιπο 

Αποτελεσμάτων 

Εις Νέο

105.449,37
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

Σημ.*

7

7

4

8

12,13

18,20-22

9, 19

10

8

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

23

14

* Σημείωση: Οι σημειώσεις  1-29 στο Κεφάλαιο ΣΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Πρόβλεψη (Πρόνοια) για επισφαλείς χρεώστες

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων

(415,42) 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

221,56 448,84 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) 

+ (β) + (γ)

Ροή μετρητών από εργασίες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως

53.842,15 

1.447,20 

53.375,72 

2.195,60 

(221,56) (448,84) Πιστωτικούς τόκους

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1/1/2016 έως 

31/12/2016

1/1/2017 έως 

31/12/2017

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Πλέον / (μείον) αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Απόσβεση βελτιώσεων σε ενοικιαζόμενα κτίρια

223.679,99 252.642,22 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Mείωση/(αύξηση) στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά

Αύξηση/(μείωση) στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές

Ροή μετρητών από (για) εργασίες

Μείον:

278.332,36 307.764,70 

121.968,38 26.736,00 

Mείωση/(αύξηση) αποθεμάτων

68.101,11 (335.717,33) 

468.401,85 (1.216,63) 

(82.178,80) (142.164,04) 

386.223,05 (143.380,67) 

Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους

Φόρος εισοδήματος που πληρώθηκε

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πληρωμή για αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Τόκοι εισπραχθέντες

0,00 0,00 

(30.052,84) 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)

Μερίσματα πληρωθέντα

(29.831,28) (34.482,43) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

0,00 

0,00 0,00 

(57.781,50) (98.856,00) 

298.610,27 (276.719,10) 

Πληρωμή για αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού

(34.931,27) 

0,00 0,00 

320.809,43 597.528,53 

619.419,70 320.809,43 

(57.781,50) (98.856,00) 

Μερίσματα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

0,00 

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

1. Πληροφορίες σχετικές με την εταιρεία

 

α) Επωνυμία: ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία

γ) Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017-31/12/2017

δ) Διεύθυνση της έδρας: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 5-7, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Τ.Κ.18536

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 47791/02/Β/00/163

στ) ΓΕ.ΜΗ.: 0446644607000

2. Γενικές Πληροφορίες
 

α)

β)

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Εταιρεία ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. είναι Ναυτικό πρακτορείο στον Πειραιά με κύριο σκοπό και

αντικείμενο δραστηριότητας τα εξής:

 την εκπροσώπευση των πλοίων που διαχειρίζεται η συγγενής Κυπριακή μεταφορική εταιρεία 

SALAMIS LINES LTD. 

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α/24-11-2014) κα την

ΠΟΛ.1003/31.12.2014,  

οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και είναι θυγατρικές οντότητας, οι μετοχές ή άλλες

κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της

Ευρωπα1κής Ένωσης, 

την παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης και διεθνών μεταφορών στους πελάτες της στο Εσωτερικό και το 

Εξωτερικό. 

Η εταιρεία ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. είναι θυγατρική και ενοποιείται στις Οικονομικές καταστάσεις

της Κυπριακής εταιρείας SalamisTours (Holdings) PublicLtd η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο

της Κύπρου.

και εφόσον αντιπροσωπεύουν ατομικά ή αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου

εργασιών ή του ενεργητικού ή του μέσου όρου των εργαζόμενων της μητρικής

έχουν υποχρέωση σύνταξης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του

Κανονισμού 1606/2002 (Δ.Π.Χ.Α. – υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.), για τις ατομικές και ενοποιημένες

χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων η εταιρεία από την χρήση 1/1/2015-31/12/2015 καταρτίζει υποχρεωτικά τις

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Κατά την προετοιμασία των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Εταιρία έλαβε υπόψη όλες τις απαιτήσεις

και τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από το Δ.Π.Χ.Α. 1.
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3. Βάση ετοιμασίας
 

 

4. Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ  
 

 

5. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων

αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε

αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

Η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

(ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που

αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές

αρχές της Εταιρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού

κόστους.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά

από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι

η υιοθέτηση αυτών των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει

σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα Πρότυπα

τα οποία έχουν εφαρμογή στην εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 καθώς και τα

Πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2015, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις

εργασίες της Εταιρείας. Επίσης παρουσιάζονται τα Πρότυπα, καθώς και οι τροποποιήσεις Προτύπων και

Διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα Πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων

σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής

των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που

επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση

ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα

αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι

αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με

τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς

τους υπολογισμούς.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή

τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες

αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Δ.Π.Χ.Α.,

όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των

ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B.
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6. Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες 

 

 

6.1
 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»

 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012

 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»

 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση

από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 τις

κατωτέρω τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του

ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

(Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της Διοίκησης κατά την

εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό

κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις

οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται σε παρακάτω παράγραφο. 

Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό

νόμισμα της εταιρείας. Τα ποσά σε ειρώ, στις σημειώσεις του κεφαλαίου ΣΤ της παρούσης, έχουν

στρογγυλοποιηθεί σε ακέραια ποσά ευρώ

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς»

και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που

προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης».

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013,

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015. Η εταιρεία

εφάρμοσε τις ανωτέρω ετήσιες βελτιώσεις στις προηγούμενες και στις παρούσες οικονομικές

καταστάσεις. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με

την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια

πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών

υπηρεσίας. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την προηγούμενη οικονομική χρήση 2016
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ΔΠΧΑ  3  «Συνενώσεις επιχειρήσεων»

 

ΔΠΧΑ 38 «Λειτουργικοί Τομείς»

 

Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια»

 

Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών»

 

Δ.Λ.Π. 38  «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013

 
 

«Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό

στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετρείται στην εύλογη αξία του  σε κάθε ημερομηνία

ισολογισμού. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής  ενός υπάρχοντος  και  σε

ισχύ  ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη

υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο  ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη

εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε

όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 1 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013, 

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2015. Η εταιρεία

εφάρμοσε τις ανωτέρω ετήσιες βελτιώσεις στις προηγούμενες και στις παρούσες οικονομικές

καταστάσεις. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού

στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα  ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής

οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας.

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο

αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να

συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην

εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης  ότι η

οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς

παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία

του τομέα παρουσιάζονται στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε τακτική

βάση.

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων

αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να

συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας. 
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ΔΠΧΑ 13  «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας»

Δ.Λ.Π.  40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»

 

6.2

.

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»

 

ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί»

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι

υποχρεωτικά για  μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω

πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του

χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις

συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν  και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά

Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών

στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:

Παρουσίαση». 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό

της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και των

επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»,

απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά. 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι

Λογαριασμοί».

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική

αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας

της από κοινού συμφωνίας. 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο

περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης.

Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη

αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με

βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών

περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών

περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις

υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του

ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν

εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»

 

 

(Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση)

«Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά

περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου

2014, είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει

μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  μερικό κέρδος ή ζημία

αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν

επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η

τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1

Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο

και απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών

καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο

μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες

για την αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 10

Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

για τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που προκύπτουν όταν

μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που

υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος.

Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ

να συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων

αναβαλλόμενων λογαριασμών» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά

την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα

υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις

οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες

γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Ένωση.

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το

οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή

μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του

εσόδου.

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και

ΜΕΔ 31.
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6.3

.

 

 

 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή

διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία

συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων

του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν

αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής.

ΔΠΧΑ 7  «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί

να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που

έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο.

Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον

συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν

απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

«Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»ΔΛΠ 19 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας

εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και

όχι με βάση τη  χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής

ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα , χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των

κρατικών ομολόγων. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή των εξαιρέσεων

ενοποίησης

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα  ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και

ΔΛΠ 28 για θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων

ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη

εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες

Δραστηριότητες»

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014, 

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν

από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να

έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται

διαφορετικά.

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών

καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να

ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του

σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση

Διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης

οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την

ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν

πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον  τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση

είναι ελλιπής.

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearerplants), τα οποία χρησιμοποιούνται

αποκλειστικά και μόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16  έτσι ώστε

να αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι

τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η

Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε από την

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεμβρίου 2015.

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014,

επιτρέπει σε μία οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη

λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις

ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε

κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18

Δεκεμβρίου 2015.

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου

2014,αποσαφηνίζουν ότι η σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών

καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές ασήμαντων πληροφοριών  μπορεί να εμποδίσει

την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι

επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, καθορίζοντας το

που  και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των

οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18

Δεκεμβρίου 2015.

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες

για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν

θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που

ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2015.

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  μεθόδους απόσβεσης

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Διαρκή Φυτά

(Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» - Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις

Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις

ΔΛΠ 27 

ΔΛΠ  1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων» - Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
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7. Λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές
 

7.1. Αναγνώριση εισοδημάτων

 

Παροχή υπηρεσιών 

Πιστωτικοί τόκοι 

 

7.2. Ωφελήματα υπαλλήλων

 

 

7.3. Χρεώστες και προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες

 

 

7.4. Έσοδα χρηματοδότησης

 

 

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν

αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η

τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1

Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις  24 Νοεμβρίου 2015.

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» - Λογιστικός χειρισμός της απόκτησης

μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα

Το εισόδημα αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για  υπηρεσίες μετά την αφαίρεση του φόρου

προστιθέμενης αξίας και των εμπορικών εκπτώσεων. Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες με

αναφορά στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής υπολογισμένη με βάση την πραγματική

υπηρεσία που προσφέρθηκε ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν.

Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του

πραγματικού επιτοκίου.

Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεων διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένους

επισφαλείς χρεώστες, όπου θεωρείται αναγκαίο.  Δε γίνεται οποιαδήποτε γενική πρόβλεψη για

επισφαλείς χρεώστες.  Οι εμπορικοί χρεώστες αναφέρονται μετά από το συμψηφισμό της ειδικής

πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες, όταν υπάρχει.

Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με βάση την

αρχή των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα.

Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι της συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με

βάση τους μισθούς των υπαλλήλων.  Οι συνεισφορές της Εταιρείας διαγράφονται στην περίοδο που

σχετίζονται και περιλαμβάνονται στις παροχές προσωπικού. Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε νομική

ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει αρκετά

στοιχεία ενεργητικού για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν στις

υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και προηγούμενων ετών.
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7.5. Μετατροπή ξένου νομίσματος
(1) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

 

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα

 

7.6. Φορολογία

 

 

7.7. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού υπολογίζονται με βάση το ποσό

που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας

φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί μέχρι την

ημερομηνία αναφοράς.

Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες

αποσβέσεις και τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.

Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη χρήση αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία

αναφοράς εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό

ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης. 

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα

αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες

μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό

πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά

αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου ενεργητικού. Οι σημαντικές

ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού στοιχείου

ενεργητικού. 

Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν

αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου

ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των

ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των

πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμούνται

χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο

λειτουργεί η Εταιρεία ('το νόμισμα λειτουργίας'). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται

σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας.

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές

συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και

ζημιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη

συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηματικών στοιχείων ενεργητικού

και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 
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7.8. Χρηματοοικονομικά μέσα

 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (ταμειακά ισοδύναμα)

Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες

 

7.9. Μετοχικό κεφάλαιο

 

 

 

7.10. Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern)

 

 

7.11. Συγκριτικά ποσά

 

7.12. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις

 

 

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται

από μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα.

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στη εύλογη αξία τους και

μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του

πραγματικού επιτοκίου.

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. 

Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής

συνέχισης της δραστηριότητάς της.

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην

παρουσίαση του τρέχοντος έτους.

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική

εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά

γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις.

Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί

υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές

που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία στοιχείων ενεργητικού

και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω:

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται

στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται

ένα μέρος εκ των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου.

Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στη εύλογη αξία και

μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού

επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα

αποτελέσματα έτους όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το στοιχείο ενεργητικού έχει

απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας

του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών

προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.
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Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις

 

Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την υπηρεσία

 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι

η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, με τις μεταβολές που προκύπτουν από

τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της

καθορισμένης παροχής δεν υπολογίσθηκε ετησίως μέχρι και την προηγούμενη χρήση 2016 από

ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος

(projected unit credit method), λόγω του µικρού αριθµού των εργαζοµένων  και της βραχύχρονης

υπηρεσίας τους στην εταιρεία µε έµµισθη σχέση. Από την κλειόμενη χρήση 2017 υπολογίζεται, ως

ανωτέρω, από ανεξάρτητο αναλογιστή.

Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόμενων

ποσών από τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για

επισφαλείς χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του χρεώστη. Εάν

υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη

για επισφαλείς χρεώστες. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση

του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της

πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται

ανάλογα.

Η Εταιρεία είναι δυνατό να εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη πορεία της

λειτουργίας της. Η Διοίκηση έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί επιτευχθούν δε θα

επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας όπως αυτή παρουσιάζεται την 31η

Δεκεμβρίου 2017. Ωστόσο, ο προσδιορισμός ενδεχόμενων υποχρεώσεων συνδεδεμένων με

δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις είναι μία σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις αναφορικά με το

αποτέλεσμα και την εφαρμογή νόμων και ρυθμίσεων. Αλλαγή στις κρίσεις ή στην εφαρμογή μπορεί

να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο

μέλλον. Η αναθεώρηση του ύψους των  ενδεχόμενων υποχρεώσεων είναι συνεχής και η μεθοδολογία

και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης για ενδεχόμενες υποχρώσεις εξετάζονται σε τακτά

χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

Η Εταιρία σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για

όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως του χρόνου που αναμένεται να αποχωρήσουν λόγω

συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2112/20, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της

περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και την παράγραφο 9

του άρθρου 10 της από 19-11-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 229), η Εταιρία

καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες για συνταξιοδότηση ή απολυόμενους υπαλλήλους

της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των

αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Τα προγράμματα για παροχές

στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα

προγράμματα  καθορισμένων παροχών, σύµφωνα µε το Δ.Λ.Π. 19 – «Παροχές Εργαζομένων». 
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Φορολογία 

 

 

7.13. Εκτίμηση εύλογων αξιών

 

 

 

8. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

8.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

8.2. Πιστωτικός κίνδυνος

8.3. Κίνδυνος ρευστότητας

8.4. Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου

Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για

συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι

αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για

προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει

επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει

από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό

φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής

φορολογίας.

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Εταιρείας

είναι περίπου οι ίδιες, όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής

θέσης.

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου

που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία

στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις

υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. Η

Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή

υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση

τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρμόζει

διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε

χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και

υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί

αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό

την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων

στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της, ούτως ώστε, να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί

ως δρώσα οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους

μέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας

δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.
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ΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

•

•

2.

•

•

3.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ΕΝΟΙΚΙΑ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

21.010

5.111

20.220

6.962

11.983

8.104

591

2.903

1.547

3.271

8.656

ΑΜΟΙΒΕΣ  ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΔΩΡΕΕΣ

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ  ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

1.016

92.780

7.145

1.490

13.920

2.552

2.867

5.017

21.010

4.873

19.906

6.753

12.072

8.362

545

3.119

2.235

92.780

14.040

1.474

13.920

 Έξοδα διοίκησης 

Ανάλυση - Ποσά σε € 2017 2016

ΑΜΟΙΒΕΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 457.587 425.975

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 112.094 116.372

Σύνολο 783.268 746.993

Σύνολο 4.408.525 4.224.781

2.437.617 2.449.318

5.481.566 5.297.294

Ανάλυση - Ποσά σε €

Σύνολο

Πωλήσεις υπηρεσιών

Έσοδα πρακτόρευσης

Έσοδα μεταφορών

2017 2016

3.043.948 2.847.976

Κόστος πωλήσεων

Ανάλυση - Ποσά σε € 2017 2016

 Έξοδα  πρακτόρευσης 2.003.327 1.972.211

 Έξοδα  μεταφορών 2.405.198 2.252.570
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4.

•

•

•

•

•

5.

•

•

5.1.

•

•

•

5.2.

•

0 360ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 350 0

Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία

0

Δικαιώματα συμβούλων

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται πριν τη χρέωση των αποσβέσεων των ενσωμάτων και αϋλων

στοιχείων, που αναλύονται στην κατωτέρω Σημείωση 7, και μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων

τα οποία περιλαμβάνονται στα «Έξοδα διοίκησης» και αναλύονται στις κατωτέρω Σημειώσεις 5.1. και

5.2.

Το συνολικό ποσό της επιβάρυνσης της Εταιρείας για αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

(εκτός του Διευθύνοντος Συμβούλου που λαμβάνει αμοιβές μισθοδοτούμενου υπαλλήλου) έχει ως

εξής :

Ανάλυση - Ποσά σε € 2017 2016

Αμοιβές/Δικαιώματα Συμβούλων Δ.Σ. 92.780 92.780

Σύνολο κόστους αμοιβών 92.780 92.780

Το απασχολούμενο στη Εταιρεία προσωπικό κατά την 31/12/2017 ήταν 18 άτομα και κατά την

31/12/2016 17 άτομα.

Ο μέσος όρος του προσωπικού στην βάση της ετήσιας πλήρους απασχόλησης για την περίοδο

1/1/2017-31/12/2017 ανέρχεται σε 17 άτομα, ενώ για την περίοδο 1/1/2016-31/12/2016 σε 16

άτομα.

Το συνολικό ποσό της επιβάρυνσης της Εταιρείας για την μισθοδοσία του προσωπικού αναλύεται ως

εξής :

Ανάλυση - Ποσά σε € 2017 2016

Μισθοί και ημερομίσθια 457.587 425.975

Σύνολο κόστους μισθοδοσίας 569.681 542.347

112.094 106.472

Πρόσθετο ποσό πρόβλεψης αποζημίωσης 

Οι ανωτέρω αμοιβές εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κέρδη από εργασίες  

Ανάλυση - Ποσά σε € 2017 2016

Παροχές προσωπικού (Σημ. 5.1.) 569.681 542.347

Σύνολο 662.461 635.127

177,42 395,82

Σύνολο 2.377 5.287

 Έξοδα πωλήσεων 

Ανάλυση - Ποσά σε € 2017 2016

ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 0 0

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΩΝ 1.849 4.531

Παροχές προσωπικού

9.899

Δικαιώματα συμβούλων (Σημ. 5.2.) 92.780 92.780
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6.

•

•

•

•

•

7.

•

•

•

•

8.

•

•

•

•

9.

•

•

•

Έκτακτα έσοδα

Από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων για 

αποζημίωση προσωπικού

301

415

0

0

0 493

Σύνολο 3.221 1.862

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Αποσβέσεις ασωμάτων ακινητοποιήσεων 5.136

Έσοδα χρηματοδότησης (α)

Έξοδα χρηματοδότησης (β)

(793)

12.420

12.441

Ανάλυση - Ποσά σε € 2017 2016

Φόρος εισοδήματος  χρήσης 70.165

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 

Συναλλαγματικό κέρδος (572) (17)

Ζημιά από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγμα

Σύνολο φόρου εισοδήματος 71.165 89.954

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (α+ β) 11.648

0

268

1.000

Πρόβλεψη για Φόρους ανέλεγκτων φορολογικά 

προηγούμενων χρήσεων 0

Φόροι εισοδήματος 

Ανάλυση - Ποσά σε €

Αποσβέσεις κτιριακών εγκ/σεων σε ακίνητα τρίτων

Αποσβέσεις Container και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

Αποσβέσεις Επίπλων, υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού

2017

38

47.357

2.759

55.289

2016

38

43.158

4.793

7.583

55.571Σύνολο

88.954

Φόρος επιτηδεύματος  χρήσης 1.000

13.883

(466)

14.081

14.349

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης

1.370

Αποζημιώσεις από πελάτες 2.505 0

Άλλα έσοδα 

Ανάλυση - Ποσά σε € 2017 2016

21

Αποσβέσεις ενσωμάτων και αϋλων στοιχείων

Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ ΚΠΑ Πειραιά 0

Ανάλυση - Ποσά σε € 2017 2016

Πιστωτικοί τόκοι (222) (449)
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α) Φόρος βάσει φορολογικών συντελεστών (2017: 29%, 2016: 29%): 

•

•

•

10. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

0,00 6.814,63 144.469,48 49.351,64 200.635,75

0,00 43.157,80 4.266,74

0,00

0,00

0,00

0,00

668.152,24

526,25 47.950,79

33.900,00 582,00 449,27

462.653,00

Πίνακας μεταβολών 

ενσώματων πάγιων 

στοιχείων 

ιδιοχρησιμοποιούμενων

Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1/1/2016

Ακίνητα

0,00

0,00

Απομειώσεις περιόδου

Αποσβέσεις περιόδου

Διαφορά αναπροσαρμογής

ΣΥΝΟΛΟ

0,00 428.753,00 154.784,01 49.683,96 633.220,97

Προσθήκες περιόδου

Κεφαλαιοποίηση τόκων

Διαφορά αναπροσαρμογής

Μειώσεις αποσβέσεων 

περιόδου

155.366,01 50.133,23

Πρόβλεψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων για πρόσθετους φόρους των 

ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2010 έως και 2014.

Μειώσεις περιόδου

Μεταφορές περιόδου

Υπόλοιπο 31/12/2016

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις

Υπόλοιπο 1/1/2016

34.931,27

0,00

0,00

0,00

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα και μεταφορικά μέσα.

Στίς προηγούμενες χρήση 2015 και 2016 και στην κλειόμενη 2017 η εταιρεία επένδυσε ποσό ευρώ

462.653 και ευρώ 29.000 αντιστοίχως σε Εμπορευματοκιβώτια (cointainers) για την ταχύτερη και

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιδράσει θετικά στα

αποτελέσματα των εργασιών της εταιρείας.

71.165 89.954Χρέωση φορολογίας στο έτος

Εμπορευμα- 

τοκιβώτια 

(Containers)

Ηλεκρονικοί 

υπολογιστές 

και Ηλεκτρ. 

μηχανήματα 

Έπιπλα, σκεύη 

και λοιπός 

εξοπλισμός

Κέρδη χρήσεως πρό φόρου 223.680 252.642

2017 2016Ανάλυση - Ποσά σε €

Ανάλυση φορολογικής επιβάρυνσης στις αντίστοιχες χρήσεις:

Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα

προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολ/κούς σκοπούς

1.000 1.000β) Φόρος επιτηδεύματος χρήσης

γ) Λοιποί επιπλέον φόροι ή φορολογικές ελαφρύνσεις για προηγ.χρήσεις

64.867

5.298

73.266

15.688

0 0
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11. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

0,00

0,00 97.329,40 150.841,56 50.531,85

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν βελτιώσεις στα μισθωμένα γραφεία της εταιρείας και

αγορασθέντα λογισµικά προγράμματα. Για την απόσβεσή τους χρησιμοποιείται η σταθερή μέθοδος

κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους.

0,00

0,00
Αναστροφές απομειώσεων 

περιόδου

Μεταφορές περιόδου

Υπόλοιπο 31/12/2017

Καθαρή λογιστική αξία 

31/12/2017

49.972,43 148.736,22 49.877,89 248.586,540,00

298.702,81

394.323,60 4.994,45 184,22 399.502,27

50.116,27

0,00

0,00

0,00

0,00

462.653,00 155.366,01 50.133,23

0,00

0,00 491.653,00 155.836,01 50.716,07 698.205,08

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

668.152,24

0,00 29.000,00 470,00 582,84 30.052,84

0,00

0,00

248.586,54

0,00 412.680,57 6.629,79 255,34 419.565,70

Μειώσεις περιόδου

Μεταφορές περιόδου

Υπόλοιπο 31/12/2017

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις

Υπόλοιπο 1/1/2017

Αποσβέσεις περιόδου

Πίνακας μεταβολών 

ενσώματων πάγιων 

στοιχείων 

ιδιοχρησιμοποιούμενων

Ακίνητα

Εμπορευμα- 

τοκιβώτια 

(Containers)

Ηλεκρονικοί 

υπολογιστές 

και Ηλεκτρ. 

μηχανήματα 

Έπιπλα, σκεύη 

και λοιπός 

εξοπλισμός

Αναστροφές απομειώσεων 

περιόδου

Μεταφορές περιόδου

Υπόλοιπο 31/12/2016

Καθαρή λογιστική αξία 

31/12/2016

Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1/1/2017

47.356,97 2.105,34 653,96

0,00

Διαφορά αναπροσαρμογής

Μειώσεις αποσβέσεων 

περιόδου

Απομειώσεις περιόδου

148.736,22 49.877,89

0,00

Προσθήκες περιόδου

Κεφαλαιοποίηση τόκων

Διαφορά αναπροσαρμογής

0,00 49.972,43
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12. Εμπορικές απαιτήσεις

Χρεώστες επισφαλείς και επίδικοι 1.236,24 1.236,24

Εγγυήσεις από Πελατες

Επισφαλείς Πελάτες

Επιταγές Εισπρακτέες

Επιταγές Εισπρακτέες σε καθυστέρηση

Επιταγές Εισπρακτέες, ανεπίδεκτες είσπραξης 

Λογιστικής βάσης, διαγραφείσες στην 

Φορολογική Βάση

163.103,16

-4.701,60

265,48

8.096,04

3.716,10

91.711,00

127.769,17

-3.051,60

265,48

6.853,64

3.716,10

91.711,00

31/12/2017 31/12/2016

Απαιτήσεις από Πελάτες εσωτερικού 203.749,98 237.491,00

Υπόλοιπο 1/1/2017

Αποσβέσεις περιόδου

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

Απομειώσεις περιόδου

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου

Μεταφορές περιόδου

2.326,58 2.691,76

0,00

Υπόλοιπο 31/12/2017

198.684,00

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2017

Εμπορικές απαιτήσεις

159.698,83 39.580,61

0,00

160.064,01 41.907,19 201.971,20

0,00

0,00

0,00

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου

Μεταφορές περιόδου

Μειώσεις περιόδου

0,00

154.553,53 36.265,63 190.819,16

5.510,48 2.354,36

Απαιτήσεις από Πελάτες εξωτερικού

365,18

152.695,43 30.503,20

0,00

Αξία κτήσεως 

0,00

0,00

0,00 3.287,20 3.287,20

154.553,53 36.265,63 190.819,16

5.145,30 3.314,98 8.460,28

0,00

Υπόλοιπο 31/12/2016

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2016

183.198,63

1.858,10 5.762,43

Κεφαλαιοποίηση τόκων

Μειώσεις περιόδου

Μεταφορές περιόδου

Υπόλοιπο 31/12/2016

160.064,01 38.619,99

0,00

7.620,53

7.864,84

Βελτιώσεις 

μισθωμένων 

γραφείων

Λογισμικά

προγράμματα ΣΥΝΟΛΟ

160.064,01 38.619,99 198.684,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

160.064,01 38.619,99 198.684,00

199.279,44

Μεταφορές περιόδου

Υπόλοιπο 31/12/2017

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1/1/2016

Αποσβέσεις περιόδου

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

Απομειώσεις περιόδου

Υπόλοιπο 1/1/2017

Προσθήκες περιόδου

Κεφαλαιοποίηση τόκων

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1/1/2016

Προσθήκες περιόδου

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
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13. Λοιπές απαιτήσεις

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016

Χρεώστες ανεπίδεκτοι είσπραξης Λογιστικής 

βάσης, διαγραφέντες στην Φορολογική Βάση

Προβλέψεις Λογιστικής βάσης για ανεπίδεκτες 

είσπραξης απαιτήσεις μέχρι 31/12/2014, 

αναγνωρισθείσες φορολογικά

Προβλέψεις Λογιστικής βάσης μέχρι 2014 για 

ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις, μη 

αναγνωρισθείσες φορολογικά

Προβλέψεις Λογιστικής και Φορολογικής βάσης 

για ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις χρήσης 

2015, μη αναγνωρισθείσες φορολογικά

69.928,00 69.928,00

-161.639,00 -161.639,00

-90.408,79 -90.408,79

-15.000,00 -15.000,00

Εισπρακτέα έσοδα τρίτων ( Έξοδα DDR, 

Επισκευές TRLS κλπ ) στην επόμενη χρήση, που 

εκκαθαρίσθηκαν στην κλειόμενη χρήση.

0,00 7.820,50

To ανωτέρω ποσό του λογαριασμού "Προπληρωμές έναντι ναύλων στην εταιρεία Salamis Lines LTD" 

αφορά την χορηγηθείσα προκαταβολή για Εμπορικές συναλλαγές στην συγγενή εταιρεία της Κύπρου

Salamis lines Ltd (Σχετ.σημ.18)

Εισπρακτέοι Θαλάσσιοι ναύλοι τρίτων στην 

επόμενη χρήση, που εκκαθαρίσθηκαν στην 

κλειόμενη χρήση.

15.841,06

2.957,05 0,00

Σύνολο 9.987,67 7.030,62

• Απαίτηση από προκαταβληθέντα Φόρο 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 (Σημείωση 

19)

13.721,10

Προπληρωμές για λήψη υπηρεσιών σε 

Προμηθευτές εσωτερικού
12.236,59 69.471,13

Καθαρές Εμπορικές απαιτήσεις 374.752,66 495.934,48

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016

• Προκαταβολές και προπληρωμές (Δοσμένες 

εγγυήσεις)
7.030,62 7.030,62

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Η Εταιρεία στην κλειόμενη χρήση δεν διενήργησε επιπλέον πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, διότι

η διενεργηθείσα πρόβλεψη στις προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού 267.047 € κρίνεται

επαρκής.

Εισπρακτέοι Οδικοί ναύλοι τρίτων στην επόμενη 

χρήση,  που εκκαθαρίσθηκαν στην κλειόμενη 

χρήση.

28.960,00 0,00

Προπληρωμές έναντι ναύλων στην εταιρεία 

Salamis Lines LTD
4.558,40 93.315,51
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14. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

15. Μετοχικό κεφάλαιο 

16. Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

11.380

334.003

38

0

Ονομαστική 

αξία

334.003

0

0

11.380

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ' ολοκλήρου

Αριθμός 

μετοχών

Αριθμός 

μετοχών

Το ποσό του λογαριασμού "Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού" € 58.080,79 αφορά το "Τακτικό 

αποθεματικό" που σχηματίζεται υποχρεωτικά από τα κέρδη κάθε χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 44 του κ.ν. 2190/1920. 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31/12/2017 διαιρείται σε 11.380 μετοχές με

δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 334.003. 

2017 2016

334.003

Ανάλυση αριθμού μετοχών και αξίας 

Μετοχικού Κεφαλαίου

Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

Κοινές μετοχές των € 29,35 η καθεμιά

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

Έκδοση μετοχών

Αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής

Ονομαστική 

αξία

11.380 334.003

11.380 334.003

11.380

11.380

0

334.003

0

Δεν έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου στην χρήση 2017 με έκδοση νέων μετοχών ή με αύξηση

της ονομαστικής αξίας αυτών. 

Το ποσό του λογαριασμού "Αποτελέσματα εις νέο" € 239.289,95 αφορά τα αδιανέμητα "Κέρδη μετά

φόρων" της κλειόμενης χρήσης, που συμψηφίστηκαν με το αντίστοιχο υπόλοιπο της προηγούμενης

χρήσης, το οποίο προέκυψε μετά την διάθεση των κερδών της προηγούμενης χρήσης, βάσει της

απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνεύλευσης των Μετόχων της εταιρείας. 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

• Ταμείο

• Καταθέσεις όψεως

• Προκαταβολές στο προσωπικό προς απόδοση 

λογ/σμού (καθ.οδόν)

Σύνολο

31/12/2017 31/12/2016

1.284,02 3.286,04

617.672,19 316.659,50

463,49 863,89

619.419,70 320.809,43

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόμενης

χρήσεως είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες κατά ποσοστό 73% και σε τράπεζες του

εξωτερικού κατά ποσοστό 27%.

Τα ταμειακά υπόλοιπα, τα τραπεζικά υπόλοιπα και τα ισοδύναμα διακρίνονται ως ακολούθως:
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17. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις/Προβλέψεις

•

•

•

•

17.1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία: 

Οι εργαζόµενοι της Εταιρείας καλύπτονται από ένα υποστηριγµένο από το ελληνικό κράτος

συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό ταµείο. Κάθε εργαζόµενος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του

µηνιαίου µισθού του στο ασφαλιστικό ταµείο, µαζί µε την αναλογούσα από την επιχείρηση

εργοδοτική υποχρέωση. Κατά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης, το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι

αρµόδιο για την πληρωµή των συντάξεων. Έτσι η επιχείρηση δεν έχει καµία νοµική υποχρέωση να

πληρώσει µελλοντικές παροχές στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου.

Προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις  2010 έως 2014.
15.000

79.318,14

15.000

31/12/2016

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία
88.802 89.217

Προβλέψεις για λοιπούς έκτακτους κινδύνους από 

επίδικες διαφορές 

125.535

89.217,42Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό

0,00 9.899,28

Η κίνηση της υποχρεώσεως που έχει καταχωριστεί στον ισολογισμό έχει ως εξής:

Το ποσό των διενεργηθέντων Προβλέψεων € 125.120  αναλύεται ως ακολούθως:

31/12/2017

36.318 36.318

Μείον: Προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις  2010 έως 2014 που εμφανίζονται στις 

υποχρεώσεις για Φόρο Εισοδήματος (Σημ. 19).

-15.000 -15.000

Σύνολο προβλέψεων 125.120

0,00 0,00

-415,42 0

88.802,00

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

Χρηματοοικονομικό κόστος

Κόστος προϋπηρεσίας

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην υποχρέωση

31/12/2017 31/12/2016

89.217,42Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως

Ανάλυση - Ποσά σε €

Σχετικά με τις ανωτέρω προβλέψεις σημειώνουμε τα κατωτέρω: 
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17.2. Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές: 

Βάση του Ελληνικού εργατικού δικαίου οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση

απόλυσης ή αποχώρησης µε ποσό πληρωµής που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις τελευταίες αποδοχές,

την προϋπηρεσία και τον τρόπο της λήξης της εργασίας (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι

που παραιτούνται ή απολύονται με υπαιτιότητά τους δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης. Η πληρωτέα

αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε ποσοστό 40% εκείνου του ποσού που θα

ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς υπαιτιότητα. Η εταιρία δηµιούργησε πρόβλεψη βάσει της

ισχύουσας νοµοθεσίας και όχι βάσει αναλογιστικής µελέτης. Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις για

αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, ποσού ευρώ 89.217,42, μέχρι και την χρήση 2016

δεν έχουν υπολογιστεί µε αναλογιστική µελέτη αλλά βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, λόγω του

µικρού αριθµού των εργαζοµένων και της βραχύχρονης υπηρεσίας τους στην εταιρεία µε έµµισθη

σχέση. Από την κλειόμενη χρήση 2017 υπολογίζονται βάσει αναλογιστικής μελέτης και ανέρχονται στο 

ποσό των 88.802 ευρώ. Έάν ο υπολογισμός της πρόβλεψης διενεργείτο όπως στην προηγούμενη

χρήση, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, θα ανερχόταν στο ποσό των 101.627 ευρώ.

Τέλος, έχουν ασκηθεί αγωγές κατά δύο (2) πελατών για την είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων

συνολικού ποσού 16.025,80 ευρώ. 

Επίσης, κατά της εταιρείας εκκρεμεί Έγκληση σε βάρος του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας

για το αδίκημα της δήθεν καταδολίευσης δανειστών και σύμφωνα με την εκτίμηση του Νομικού

Συμβούλου, που την χειρίζεται, η πιθανότερη εκδοχή είναι η αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τον

Εισαγγελεα Πειραιώς.

Σημειώνουμε ότι, η εταιρεία μέχρι και την προηγούμενη χρήση 2016 είχε σχηματίσει πρόβλεψη

ποσού ευρώ 267.048 ευρώ για επισφαλείς και ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις, την οποία θεωρεί

δίκαιη και επαρκή, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 37. Η πρόβλεψη έχει μειώσει ισόποσα της Εμπορικές

απαιτήσεις (ως ανωτέρω σημείωση 12).

Κατά της εταιρείας υπάρχουν από την χρήση 2005 σε εκκρεµότητα δέκα ενέα (19) αγωγές από 3

(τρείς) μεταφορικές εταιρείες συνολικού ποσού 259.106 ευρώ, οι οποίες αντιµετωπίζονται δικαστικά.

Οι αγωγές αυτές έχουν απορριφθεί από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια ή έχουν ματαιωθεί.

Συγκεκριμένα: α) Έντεκα (11) αγωγές συνολικού ποσού 152.906 έχουν απορριφθεί πρωτόδικα και δεν

έχει ασκηθεί έφεση από τους διαδίκους ή έχουν ματαιωθεί. β) Δύο (2) αγωγές συνολικού ποσού

88.000 έχουν απορριφθεί πρωτόδικα και έχουν ασκηθεί εφέσεις από τους αντιδίκους, οι οποίες

έχουν ματαιωθεί και δεν προβλέπεται να επανέλθουν. Σύμφωνα με τον Νομικό σύμβουλο της

εταιρείας εάν επανέλθουν και εκδικαστούν προβλέπεται να απορριφθούν και γ) Οι υπόλοιπες έξ (6)

αγωγές συνολικού ποσού 17.300 ευρώ  εκκρεμούν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιώς. 

Σημειώνουμε ότι, η εταιρεία από την χρήση 2005 έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού ευρώ 36.318 για

την περίπτωση ενδεχόμενης υποχρέωσης από την τελική έκβαση δικαστικών εκκρεμοτήτων, την

οποία θεωρεί δίκαιη και επαρκή,  σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 37.

Η εταιρεία έχει ασκήσει αγωγή κατά μίας (1) μεταφορικής εταιρείας για απώλεια φορτίου συνολικής

αξίας 59.547,00 ευρώ η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Πειραιώς.
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17.3. Προβλέψεις για πρόσθετους φόρους από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις:

18. Εμπορικές υποχρεώσεις

19. Φόρος εισοδήματος

Προκαταβολές πελατών (Πιστωτικά υπόλοιπα) 8.782,13 0,00

Υποχρέωση στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά 0,00 35.791,39

470.815,08

Στο ανωτέρω ποσό του λογαριασμού "Προμηθευτές Εξωτερικού" περιλαμβάνονται και οι

υποχρεώσεις από Εμπορικές συναλλαγές προς τις συγγενείς εταιρείες της Κύπρου (Σχετ.σημ.25.2)

Σύνολο 559.347,58

0,00655,02
Εισπραχθέντα έσοδα τρίτων (DDR, Επισκευές TRLS 

κλπ )  που θα εκκαθαρισθούν στην επόμενη χρήση

Επιταγές πληρωτέες 81.962,75 83.853,82

Η ανωτέρω πρόβλεψη των 15.000 ευρώ εμφανίζεται σε αύξηση των υποχρεώσεων για Φόρο

εισοδήματος (σχετ. σημείωση 19)

205.325,72 229.364,16

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016

Οι συνολικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος στο τέλος των αντιστοίχων χρήσεων

προκύπτουν ως κατωτέρω: 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως και 2014. Για τις ανέλεγκτες αυτές

χρήσεις, επειδή οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν καταστεί οριστικές, έχει

σχηματισθεί πρόβλεψη 15.000 ευρώ. Ο προσδιορισμός της προαναφερθείσας πρόβλεψης έχει

προκύψει από υποθέσεις και υπολογισμούς που βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της

Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του

φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει το

φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσης εντός της οποίας θα

οριστικοποιηθεί ο φορολογικός έλεγχος. Από την χρήση 2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό

έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του

νόμου 4174/2013. Για την κλειόμενη χρήση του 2017 ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το

σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των Οικονομικών

Καταστάσεων της χρήσης του 2017. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

Προμηθευτές Εσωτερικού (Πιστωτικά υπόλοιπα)

Προμηθευτές Εξωτερικού (Πιστωτικά υπόλοιπα) 262.621,96 121.805,71

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017 Σελίδα 41 από 46



ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

•

•

•

•

•

•

20. Λοιποί φόροι και τέλη

21. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

22. Λοιπές υποχρεώσεις

23. Μερίσματα πληρωτέα

Πρόβλεψη υποχρεώσης Φόρου εισοδήματος για τις ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις 2010 έως 2014 που έγινε στην χρήση 2015. 15.000,00 15.000,00

Σύνολο 10.529,29 32.118,34

656,43 21.809,05

9.454,94

417,92

9.714,29

595,00

Μείον: Παρακρατηθείς φόρος από τις Τράπεζες, επί των τόκων των 

τραπεζικών καταθέσεων -32,95 0,00

Σύνολο απαίτησης την 31/12/2017 και υποχρέωσης την 31/12/2016 -2.957,05

Το ποσά των ανωτέρω υποχρεώσεων αφορούν τις οφειλόμενες εισφορές στο Ε.Φ.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.) και στο

Ταμείο Νομικών στο τέλος των αντιστοίχων χρήσεων. 

Οι συνολικές υποχρεώσεις για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και για παρακρατούμενους

φόρους επί των αμοιβών του προσωπικού και τρίτων στο τέλος των χρήσεων αναλύονται ως

κατωτέρω: 

Ανάλυση - Ποσά σε €

Ανάλυση - Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Υποχρέωση για Φόρο Εισοδήματος  χρήσης 70.165,32 88.954,39

Το οφειλόμενο την 31/12/2017 ποσό ευρώ 9.572,86 (31/12/2016: ευρώ 7.609,36) αφορά μερίσματα

οφειλόμενα σε μειοψηφία των μετόχων,  από κέρδη προηγουμένων χρήσεων. 

-1.389,57

31/12/2016

• Οφειλόμενος Φ.Π.Α. μηνός Δεκεμβρίου 

• Οφειλόμενος παρακρατηθείς Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

• Οφειλόμενος παρακρατηθείς Φόρος επι Αμοιβών Τρίτων

8.056,43

Υποχρέωση για Φόρο Επιτηδεύματος  χρήσης 1.000,00 1.000,00

Μείον: Προκαταβληθείς φόρος για την χρήση βάσει της Φορολογικής 

δήλωσης της προηγούμενης χρήσης -87.699,85 -95.889,16

Μείον: Παρακρατηθείς φόρος από πωλήσεις στο Δημόσιο στην χρήση -1.008,80

31/12/2017

Το οφειλόμενο την 31/12/2017 ποσό ευρώ 253,03 (31/12/2016: ευρώ 253,03 αφορά υπόλοιπο

υποχρεώσεων για αμοιβές τρίτων. 

Η προκύπτουσα απαίτηση από Φόρο εισοδήματοε για την κλείομενη χρήση 2017 εμφανίζεται στο

λογαριασμό του Ενεργητικού "Λοιπές απαιτήσεις" (Σχετική σημείωση 13).
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24. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

25.1.  Αμοιβές Συμβούλων 

25.2. Ποσά πληρωτέα (εισπρακέα) στις (από) συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ.12 και 18)

25.3. Συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες

125.450 € 13.488 €

Είδος 

συναλλαγών

Λοιπά έσοδα 

0 €

Εμπορικές

Εμπορικές

31/12/2017

(4.558) €

28.951 €

164.794 €

189.186 €

2. Salamis Shipping Services Ltd * ως Σημείωση 0 € 10.268 €

31/12/2016

(93.316) €

83.959 €

6.555 €

(2.801) €Σύνολα (εισπρακτέων) 2016 και πληρωτέων 2015

Επωνυμία συνδεδεμένης 

(συγγενής) εταιρείας

Σχέση με την 

Εταιρεία

Πωλήσεις αγαθών 

και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών

Χρήση 2017: (Ποσά σε €)  

3. Cyprus International Roads Ltd * ως Σημείωση 0 € 120 €

1. Salamis Lines Ltd * ως Σημείωση 125.450 €

0 €

0 €

3.100 €

 Salamis Shipping Services Ltd

 Cyprus International Roads Ltd

0 €

Λοιπά  έξοδα

0 €

0 €

0 €

0 €ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Η Εταιρεία ελέγχεται από την Salamis Tours (Holdings) Public Ltd, εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία

κατέχει το 94,2% των μετοχών της Εταιρείας.

Το υπόλοιπο της 31/12/2017 ποσό ευρώ 1.623,15 (31/12/2016: ευρώ 939,76) αφορά προβλέψεις

υποχρεώσεων για έξοδα της κλειόμενης χρήσης, που τιμολογήθηκαν και πληρώθηκαν στην επόμενη

χρήση. 

92.780 €

69.706 €

162.486 €

2016

92.780 €

62.057 €

154.837 €

  Αμοιβές μελών Δ.Σ. για υπηρεσίες ως μέλη του Δ.Σ. (σημ.5)

  Αμοιβές μελών Δ.Σ. ως Διευθυντικά στελέχη με έμμισθη σχέση, 

που συμπεριλαμβάνονται στους «Μισθούς προσωπικού» στα «Εξόδα 

διοίκησης» (σημ.5)

Σύνολα

Επωνυμία συνδεδεμένης εταιρείας

 Salamis Lines Ltd

Οι αμοιβές και τα δικαιώματα των Συμβούλων του Διοικητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες ως μέλη

του Δ.Σ. ή ως Διευθυντικά στελέχη καθώς και άλλων σημαντικών μελών της Διεύθυνσης της

εταιρείας με έμμισθη σχέση στα αντίστοιχα έτη ήταν ως εξής:

2017

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:

Εμπορικές

Οι συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών, που αποτελούν έσοδα ή έξοδα

εκμεταλλεύσεως καθώς και η φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου μέρους με τον εκδότη, όπως

αυτά ορίζονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες:
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1).

2).

3).

26. Εμπράγματα Βάρη

27.

0 €

0 €

0 €

Λοιπά  έξοδα

2. Salamis Shipping Services Ltd * ως Σημείωση 0 € 25.430 € 0 €

0 €

Επωνυμία συνδεδεμένης 

(συγγενής) εταιρείας

116.433 € 8.710 €

0 €

0 €

3. Cyprus International Roads Ltd * ως Σημείωση 0 € 15.159 €

116.433 € 49.299 €

Σχέση με την 

Εταιρεία

Πωλήσεις αγαθών 

και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών

Χρήση 2016: (Ποσά σε €)  

1. Salamis Lines Ltd * ως Σημείωση

Σημειώνουμε επίσης ότι, για τις ανωτέρω συγγενείς εταιρείες διενεργούνται από την εταιρεία και

άλλα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τους ( δεν αποτελούν έσοδα ή έξοδα εκμεταλλεύσεως της εταιρείας ),

όπως:

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την

ενοικίαση ακινήτων οι οποίες έχουν λήξει και παρατείνονται ετησίως. 

Συγκεκριμένα, οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως

ακολούθως:

31/12/2017
Έως 1 έτος 17.880 € 17.880 €
Από 1 έως και 5 έτη 0 € 0 €

* Σημείωση: Η σχέση των συγκεκριμένων μερών, είναι αυτή που περιγράφεται στο Δ.Λ.Π. 24, παράγραφος 9, περίπτωση (στ).

Μετρητά στην τράπεζα ύψους € 37.800 είναι δεσμευμένα ως εξασφάλιση για τραπεζικές εγγυήσεις,

οι οποίες έχουν δοθεί στο Τελωνείο για εμπορικούς σκοπούς. Το αντίστοιχο ποσό την 31/12/2015

ήταν € 197.600.  Η Εταιρεία δεν είχε άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

31/12/2016

Πάνω από 5 έτη 0 € 0 €

Σύνολο 17.880 €

ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Λοιπά έσοδα 

0 €

Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

17.880 €

β) Εγγυήσεις 

Είσπραξη των θαλασσίων ναύλων για λογαριασμό της Salamis Lines Ltd (ΛΟΓ.50.91) και 

πληρωμή των εξόδων στην ελλάδα για τα πλοία που διαχειρίζεται η ανωτέρω εταιρεία.

Είσπραξη εσόδων και πληρωμή εξόδων για λογαριασμό του ναυτικού πρακτορείου του ομίλου

με επωνυμία Salamis Shipping Services Ltd με έδρα την Λεμεσό της Κύπρου.

Είσπραξη ναύλων χερσαίων μεταφορών για λογαριασμό της ανωτέρω εταιρείας χερσαίων μεταφορών του

ομίλου με επωνυμία Cyprus International Roads Ltd με έδρα την Λεμεσό της Κύπρου.
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28.

/

Συγκεκριμένα το Διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των

μετόχων τη διάθεση των καθαρών μετά από φόρους κερδών ως ακολούθως:

Προτεινόμενο Μέρισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των

μετόχων, που θα συνέλθει μέχρι 10/9/2018, την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 59.745 ευρώ από

τα κέρδη της χρήσης 2017. 

7.940,64 €
Πρώτο μέρισμα 56.900,00 €
Έκτακτο αποθεματικό 0,00 €

59.745,00 €

Διά αριθμού μετοχών 11.380 11.380

Προτεινόμενο μέρισμα ανά Μετοχή 5,00 € 5,25 €

56.900,00 €Προτεινόμενο μέρισμα από τα καθαρά κέρδη μετά φόρων

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή προκύπτει ως εξής:

2017
Τακτικό αποθεματικό 

Σύνολο κερδών μετά φόρων 152.514,67 €

2017 2016

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 87.674,03 €

Η εν λόγω πρόταση τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

Δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στις Χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, εκτός των αναφερομένων στην ανωτέρω Σημείωση 17.2.

Σύνολο

Η ανάλυση των χορηγηθέντων εγγυήσεων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

31/12/2017 31/12/2016

43.400 €

0 €Εγγυητικές επιστολές σε τρίτους

γ) Ενδεχόμενες επιπλέον φορολογικές υποχρεώσεις

δ) Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως και 2014. Για τις ανέλεγκτες αυτές

χρήσεις, επειδή οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν καταστεί οριστικές, έχει

σχηματισθεί πρόβλεψη 15.000 ευρώ. Ο προσδιορισμός της προαναφερθείσας πρόβλεψης έχει προκύψει

από υποθέσεις και υπολογισμούς που βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της

Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες

`

Η εταιρεία έχει υπαχθεί από την χρήση 2015 στο Φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών

Λογιστών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013. Από τους ελέγχους

των χρήσεων 2015 και 2016 δεν προέκυψαν επιπλέον φορολογικές υποχρεώσεις. Ο Φορολογικός

έλεγχος για την κλειόμενη χρήση 2017, βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης

προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως

αυτής. Αν με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές

υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Χρηματοοικονομικές

καταστάσεις της χρήσης.

43.400 €

37.800 €

0 €

37.800 €

Εγγυητικές επιστολές υπέρ Τελωνείου
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29.

ΑΡ.ΔΙΑΒ.C204204/99 ΑΤ.ΑΖ061028/2007 AΔΤ CY 570025
Α.Α.Ο.Ε.: 78532 ΤΑΞΗΣ: Α'

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 3 Μαρτίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση

των οικονομικών καταστάσεων και δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει, από την χρονολογία

των Οικονομικών Καταστάσεων έως και το χρόνο υποβολής της έκθεσης, που να είναι ζημιογόνα και

να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων των δημοσιευμένων

Οικονομικών Καταστάσεων ή να απαιτούν αποκάλυψή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της

κλειόμενης χρήσης. 

Επίσης δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα, ώστε να

απαιτείται η αποκάλυψή τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα

στοιχεία των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς και έως τον χρόνο υποβολής της παρούσας
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