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1. Ζκκεςθ διαχειρίςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου  

ΕΚΘΕΘ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Προσ τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ του μετόχου τθσ 

«ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΘΓΟΤΜΕΝΙΣΑ Α.Ε.» 
επί των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων και  

των πεπραγμζνων τθσ χριςεωσ 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014 

Κφριοι Μζτοχοι, 

Σασ υποβάλουμε προσ ζγκριςθ τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ Ο.Λ.ΘΓ. 

Α.Ε. για τθν οικονομικι χριςθ 01/01/2014 – 31/12/2014. Θ χριςθ που ζλθξε ιταν θ 13θ 

εταιρικι χριςθ και είναι και αυτι κερδοφόρα, όπωσ και οι προθγοφμενεσ. 

Θ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε., ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2006, τθροφςε τα λογιςτικά τθσ βιβλία και κατάρτιηε 

τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ με βάςθ τον Ελλθνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920 και τθν 

ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία. Σφμφωνα με το Καταςτατικό (άρκρο 18 παρ. 6) θ 

Εταιρεία από τθν 1θ Ιανουαρίου 2007 και εφεξισ, όπωσ ορίηει ο Νόμοσ 3429/2005, 

ςυντάςςει τισ ετιςιεσ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ με τα Διεκνι Ρρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.) που ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. Σε εφαρμογι των παραπάνω θ Ο.Λ.ΘΓ Α.Ε ςυνζταξε τθν Κατάςταςθ Οικονομικισ 

Θζςθσ τθσ, τθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων, Ταμειακϊν οϊν, Μεταβολϊν Ιδίων 

Κεφαλαίων και τισ Σθμειϊςεισ ςφμφωνα με τα υιοκετθμζνα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ. Συνεχίηεται θ τιρθςθ των λογιςτικϊν τθσ 

βιβλίων με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ φορολογικισ νομοκεςίασ, όπωσ επίςθσ και θ 

τιρθςθ τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ (κοςτολόγθςθ) παράλλθλα με τθ Γενικι Λογιςτικι. Οι 

φορολογικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ προςαρμόηονται και αναμορφϊνονται 

μζςω εξωλογιςτικϊν εγγραφϊν προκειμζνου να εναρμονιςτοφν με τα Δ.Ρ.Χ.Α. 

 

Ι.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ - ΕΞΕΛΙΞΘ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Κατωτζρω επικυμοφμε να ςασ πλθροφοριςουμε για τθν εξζλιξθ οριςμζνων βαςικϊν 

οικονομικϊν μεγεκϊν τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ και τθσ Κατάςταςθσ Συνολικϊν 

Εςόδων με τισ απαραίτθτεσ κατά τθν κρίςθ μασ διευκρινίςεισ. Μζςα από τθν ςυγκριτικι 

επιςκόπθςθ των μεγεκϊν αυτϊν και τθ χριςθ αρικμοδεικτϊν, προκφπτει αβίαςτα θ 

χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ και θ εξζλιξθ των δραςτθριοτιτων τθσ. 

ΑΝΑΛΤΘ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΣΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΚΑΘΑΡΘ ΘΕΘ 
- Οι προςκικεσ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων τθσ χριςεωσ 2014 ανιλκαν ςε ευρϊ 175 

χιλ. περίπου πλζον προςκικεσ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, οι οποίεσ 

πραγματοποιικθκαν ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων και 

χρθματοδοτικθκαν εξ ολοκλιρου από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το Ελλθνικό Δθμόςιο, 

ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 223 χιλ., και περιλαμβάνουν κυρίωσ ζργα βελτιϊςεων των 
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κτιριακϊν και λοιπϊν εγκαταςτάςεων δικαιοδοςίασ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και 

θλεκτρονικό εξοπλιςμό. 

- Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ αυξικθκαν κατά 25 % περίπου, ενϊ ςτθν 

τρζχουςα χριςθ μεταφζρκθκαν ςτα ζςοδα αχρθςιμοποίθτεσ προβλζψεισ επιςφαλϊν 

απαιτιςεων ποςοφ 112.000 ευρϊ, κακϊσ ςτθν τρζχουςα χριςθ βεβαιϊκθκαν ςτο 

Ελλθνικό Δθμόςιο απαιτιςεισ ςε κακυςτζρθςθ (κυρίωσ από μιςκωτζσ), ςυνολικοφ 

φψουσ 226.000 ευρϊ περίπου. Θ αφξθςθ των εμπορικϊν απαιτιςεων οφείλεται ςτθν 

γενικότερθ αυξθμζνθ ςτο ζτοσ 2014 ζλλειψθ ρευςτότθτασ τθσ αγοράσ και προςωρινισ 

αδυναμίασ - κακυςτζρθςθσ των πελατϊν τθσ εταιρείασ ςτθν εξόφλθςθ των 

υποχρεϊςεϊν τουσ. 

- Τα Διακζςιμα τθσ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε. δεν παρουςίαςαν ςθμαντικι μεταβολι ςε ςχζςθ με τθν 

προθγοφμενθ χριςθ, δθλαδι μειϊκθκαν κατά 316.311 ευρϊ περίπου, ιτοι ποςοςτό 

μείωςθσ 2,84%. 

- Ο λογαριαςμόσ «Ρρομθκευτζσ» αυξικθκε κατά 80% περίπου και οφείλεται κυρίωσ 

ςτθν τιμολόγθςθ ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ 2014, ςθμαντικοφ μζρουσ αμοιβϊν υλοποίθςθσ 

ζργων των Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων από τουσ ανάδοχουσ, ενϊ οι «Λοιπζσ 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ» τθσ εταιρείασ μειϊκθκαν κατά 32% περίπου. 

ΑΝΑΛΤΘ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΣΘΝ ΚΑΣΑΣΑΘ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ 
Ο «Κφκλοσ εργαςιϊν» και τα «Λοιπά ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ» παρουςίαςαν 

αφξθςθ κατά 45% περίπου ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ, θ οποία κατά ζνα μικρό 

μζροσ οφείλεται ςε μικρι αφξθςθ τθσ εμπορευματικισ κίνθςθσ και ςε αφξθςθ ςτα ζςοδα 

που είχε θ Εταιρεία για πρϊτθ χρονιά από παροχι υπθρεςιϊν αςφάλειασ λιμζνα και τα 

αςυνόδευτα φορτία (κακαρό ποςοςτό αφξθςθσ κφκλου εργαςιϊν 3,55%) και κατά το 

μεγαλφτερο μζροσ οφείλεται ςε ιςόποςθ καταχϊριςθ των επιχορθγιςεων και των εξόδων 

των Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων για πρϊτθ χρονιά ςτα αποτελζςματα του Οργανιςμοφ. 

Τα λειτουργικά ζξοδα τθσ Εταιρείασ παρουςίαςαν αφξθςθ κατά 55% περίπου ςε 

ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ οφειλόμενθ κυρίωσ τθν αφξθςθ των αμοιβϊν τρίτων για 

εκπόνθςθ μελετϊν, παροχι υπθρεςιϊν αςφάλειασ και του κόςτουσ ςυντιρθςθσ (κακαρό 

ποςοςτό αφξθςθσ εξόδων λειτουργίασ του Οργανιςμοφ 5,26%) κακϊσ και ςτα ζξοδα των 

Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων για τα οποία αναφερόμαςτε ανωτζρω. 

Τα «Χρθματοοικονομικά Ζςοδα» αφοροφν ζςοδα από τόκουσ προκεςμιακϊν 

κατακζςεων χρθματικϊν διακεςίμων, τα οποία μειϊκθκαν κατά 40% περίπου ςε 

αντιςτοιχία με τθν προθγοφμενθ χριςθ, λόγω μείωςθσ των επιτοκίων προκεςμιακϊν 

κατακζςεων. 

Το αποτζλεςμα τθσ χριςθσ μετά από φόρουσ ανιλκε ςτο ποςό των 950.342 ευρϊ 

ζναντι 891.505 ευρϊ τθσ προθγοφμενθσ χριςεωσ, ιτοι αφξθςθ 7% περίπου, που οφείλεται 

κατά κφριο λόγο ςτο γεγονόσ ότι ςτθν κλειόμενθ χριςθ θ εταιρεία απαλλάςςεται από το 

Φόρο Ειςοδιματοσ. 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 
Για τθν πλθρζςτερθ παρουςίαςθ των εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ κατά τθ χριςθ 2014, 

ςασ παρακζτουμε τουσ παρακάτω αντιπροςωπευτικοφσ χρθματοοικονομικοφσ 

αρικμοδείκτεσ. 

Αρικμοδείκτεσ Οικονομικισ Διάρκρωςθσ 

      31/12/2014   31/12/2013 

 
     

1. EBITDA 
 

939.762 
 

1.209.186 

 
     

 

Κζρδθ προ φόρων, τόκων και ςυνολικϊν κακαρϊν αποςβζςεων 

 
     

2. Κεφάλαιο κίνθςθσ 
 

12.637.945 
 

11.761.848 

 
     

 

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό μείον Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 

 
     

3.  
Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 

 
90,16% 

 
88,84% 

Σφνολο ενεργθτικοφ 

 
     

4.  
Ράγιο ενεργθτικό 

 
9,36%  10,32% 

Σφνολο ενεργθτικοφ 
 

 
     

 

Οι παραπάνω δείκτεσ δείχνουν τθν αναλογία κεφαλαίων που ζχουν διατεκεί ςε 
κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργθτικό. 

 
     

5.  
Κδια κεφάλαια 

 
604,75% 

 
588,86% 

Σφνολο υποχρεϊςεων 

 
     

 
Ο παραπάνω δείκτθσ  δείχνει τθν οικονομικι αυτάρκεια τθσ εταιρίασ. 

 
     

6.  
Σφνολο υποχρεϊςεων 

 
14,19% 

 
14,52% 

Σφνολο πακθτικοφ 

 
     

7.  
Κδια κεφάλαια 

 
85,81% 

 
85,48% 

Σφνολο πακθτικοφ 

 
     

 
Οι παραπάνω δείκτεσ  δείχνουν τθ δανειακι εξάρτθςθ τθσ εταιρίασ. 

 
     

8.  
Κδια κεφάλαια 

 
917% 

 
828% 

Ράγιο ενεργθτικό 

 
     

 

Ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει το βακμό χρθματοδοτιςεωσ των ακινθτοποιιςεων τθσ 
εταιρίασ από τα Κδια Κεφάλαια. 
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9. 
Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 

 
656% 

 
625% 

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

 
     

 

Ο δείκτθσ ΓΕΝΙΚΘΣ ΕΥΣΤΟΤΘΤΑΣ (Current Ratio) δείχνει τθ δυνατότθτα τθσ εταιρίασ 
να καλφψει τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ με ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ 
ενεργθτικοφ. 

 
     

10. 
Κεφάλαιο κινιςεωσ 

 
84,75% 

 
92,63% 

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 

 
     

 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει ςε ποςοςτό το τμιμα του Κυκλοφοροφντοσ 
ενεργθτικοφ το οποίο χρθματοδοτείται από το πλεόναςμα των διαρκϊν κεφαλαίων 
(Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων). 

 
     

Αρικμοδείκτεσ αποδόςεωσ και αποδοτικότθτασ 

      31/12/2014   31/12/2013 

 
     

11. 
Κακαρά αποτελζςματα χριςεωσ προ φόρων 

 
24,18% 

 
36,29% 

Κακαρζσ Ρωλιςεισ Χριςεωσ 

 
     

 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τθ ςυνολικι απόδοςθ τθσ εταιρίασ ςε ςφγκριςθ 
με τα ςυνολικά τθσ ζςοδα. 

 
     

12. 
Κακαρά αποτελζςματα χριςεωσ προ φόρων 

 
6,69% 

 
10,22% 

Κδια κεφάλαια 

 
     

 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τθν αποδοτικότθτα των ιδίων κεφαλαίων τθσ 
εταιρίασ. 

 
     

13. 
Μικτά αποτελζςματα 

 
44,55% 

 
32,41% 

Κακαρζσ Ρωλιςεισ Χριςεωσ 

 
     

 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει το ποςοςτιαίο μζγεκοσ του μικτοφ κζρδουσ επί 
των πωλιςεων τθσ εταιρίασ. 

  
   

 
14. 

Κόςτοσ μιςκοδοςίασ 

 
12,63% 

 
11,91% 

Κακαρζσ Ρωλιςεισ Χριςεωσ 

 
     

 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει το ποςοςτιαίο μζγεκοσ του κόςτουσ 
μιςκοδοςίασ επί των πωλιςεων τθσ εταιρίασ. 
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ΙΙ.  ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΘΜΕΙΑ ΣΘ ΧΡΘΘ 2014 

Α)  Οι κυριότερεσ Αποφάςεισ του Δ.Σ. για τθ χριςθ 2014 ζχουν ωσ εξισ: 

1. Με τθν Απόφαςθ 2/2014 εγκρίκθκε ο Κανονιςμόσ Τιμολογίων τθσ ΟΛΘΓ ΑΕ ςφμφωνα 

με τισ προγενζςτερεσ και ιδθ ιςχφουςεσ κι εφαρμόηουςεσ αποφάςεισ του Δ.Σ. τθσ 

ΟΛΘΓ ΑΕ, με τθν προςκικθ (άρκρο 7 Κ/Τ του τζλουσ παροχισ υπθρεςιϊν αςφαλείασ. 

2. Με τισ Αποφάςεισ 10/2014 και 11/2014 προκθρφχκθκε Δθμόςιοσ Διεκνισ 

Διαγωνιςμόσ, ανεδείχκθ ανάδοχοσ και υπεγράφθ θ ςφμβαςθ για τθν παροχι 

υπθρεςίασ ευκολιϊν υποδοχισ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων 

πλοίων. 

3. Με τθν Απόφαςθ 16/2014 και τισ διαδικαςίεσ που ακολουκικθκαν εγκρίκθκε και 

ολοκλθρϊκθκε θ μετάταξθ υπαλλιλου από τον Οργανιςμό Λιμζνα Ρειραιά ςτον 

Οργανιςμό Λιμζνα Θγουμενίτςασ. 

4. Ολοκλθρϊκθκαν οι διαδικαςίεσ κι εφαρμόηεται πλιρωσ θ τιρθςθ του Μθτρϊου 

Δεςμεφςεων τθσ ΟΛΘΓ ΑΕ με παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ και 

παράλλθλθσ τιρθςθσ του μθχανογρ/κου προγρ/τοσ του Δθμόςιου Λογιςτικοφ. 

5. Με τθν Απόφαςθ 19/2014 εγκρίκθκε το master plan του Λιμζνα Θγουμενίτςασ. 

6. Με τισ Αποφάςεισ 38,39,40/2014 εγκρίκθκαν οι διαγωνιςμοί για τθν επιλογι 

αναδόχων για τθν εκπόνθςθ μελετϊν Υλοποίθςθσ Εμπορευματικοφ Κζντρου 

Θεςπρωτίασ οι οποίεσ παρεδόκθςαν τζλοσ τθσ χριςθσ 2014. 

7. Με τθν Απόφαςθ 54 /2014 θ ΟΛΘΓ ΑΕ ενζκρινε τισ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ αςτικισ 

ευκφνθσ τθσ Εταιρίασ, τθσ Διοίκθςθσ και Ρυρκαγιάσ. 

8. Με τθν Απόφαςθ 59/2014 του Δ/Σ εγκρίκθκαν οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 

Χριςθσ 2012 τθσ ΟΛΘΓ ΑΕ. 

9. Με τθν Απόφαςθ 60/2014 του Δ/Σ εγκρίκθκε ο Ιςολογιςμόσ (φορολογικόσ-ΕΓΛΣ) τθσ 

Χριςθσ 2013 τθσ ΟΛΘΓ ΑΕ. 

10. Με τθν υπ’ αρικμ. 61/2014 απόφαςι του, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ο.Λ.ΘΓ Α.Ε 

ενζκρινε τθν τροποποίθςθ του Στρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου τθσ Εταιρείασ 

για τα ζτθ 2014 – 2017. 

11. Με τθν Απόφαςθ 101/2014 εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ χριςθσ 2015. 

12. Με τισ Αποφάςεισ 106/2014 και 107/2014  εγκρίκθκε θ μετατροπι των καταφυγίων 

Συβότων και Σαγιάδασ ςε Τουριςτικά. 

13. Με τθν Απόφαςθ 148/2014 εγκρίκθκε το Στρατθγικό-Επιχειρθςιακό Σχζδιο τθσ ΟΛΘΓ 

ΑΕ για τθν περίοδο 2015-2018. 

14. Με τθν Απόφαςθ 149/2014 ζγινε θ τροποποίθςθ-επικαιροποίθςθ του Χάρτθ 

Υποχρεϊςεων Καταναλωτι τθσ ΟΛΘΓ ΑΕ. 

15. Με τθν Απόφαςθ 157/2014 εγκρίκθκε ο διαγωνιςμόσ και ςτθ ςυνζχεια επιλζχκθκε ο 

ανάδοχοσ για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν Αςφάλειασ των Λιμενικϊν Εγκαταςτάςεων 

(εφαρμογι κϊδικα ISPS). 

16. Με τθν Απόφαςθ 169/2014 εγκρίκθκε θ μετάταξθ υπαλλιλου τθσ Εταιρείασ από τον 

κλάδο κατθγορίασ ΤΕ ςε ΡΕ (Διοικ/κου-Οικονομικϊν). 
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Β) Δεν ζγινε καμία αφξθςθ ςτθ χριςθ 2014 των τιμολογίων των λιμενικϊν τελϊν.  

Στον Κανονιςμό Τιμολογίων τθσ ΟΛΘΓ ΑΕ ποφ εγκρίκθκε με το ΦΕΚ Β2747/2014, 

ςυμπεριελιφκθςαν χωρίσ αυξιςεισ τα ανωτζρω υφιςτάμενα τιμολόγια, με προςκικθ 

μόνο των τιμολογίων των νζων υπθρεςιϊν. 

 

Γ) Στθ χριςθ 2014 εκτελζςκθκαν ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου πολλά ζργα, κι 

ενδεικτικά: 

Καταςκευι πζργολασ ςτθν παραλία Ρλαταριάσ 

Καταςκευι κτιρίου ςτάκμευςθσ ειδικοφ οχιματοσ ελζγχου + Ζκδοςθ οικ. άδειασ 
για το κτίριο ςτάκμευςθσ ειδικοφ οχιματοσ SCANNER 

Κάλυψθ δαπάνθσ ανακαταςκευισ - ανακαίνιςθσ κτθρίου παλαιοφ Τελωνείου 
αρμοδιότθτασ ΟΛΘΓ για κάλυψθ αναγκϊν ςτζγαςθσ τθσ 3θσ ΡΕΔΙΛ. 

Κάλυψθ δαπάνθσ διαμόρφωςθσ νθςίδων Νότιασ Ρφλθσ 

Μεταλλικζσ καταςκευζσ ςτθν περίφραξθ πλθςίον του Ρυροςβεςτικοφ Στακμοφ 
και εκατζρωκεν του Τ2 για λόγουσ αςφαλείασ 

Σφνδεςθ κεντρικισ δεξαμενισ φδρευςθσ – άρδευςθσ – πυρόςβεςθσ τθσ Β’ φάςθσ 
Λιμζνα με το κεντρικό δίκτυο φδρευςθσ τθσ πόλθσ 

Κάλυψθ δαπάνθσ βελτίωςθσ εγκατάςταςθσ και εκςυγχρονιςμοφ 
Γεφυροπλάςτιγγασ ςτο Νζο Λιμζνα Θγουμενίτςασ. 

Αντικατάςταςθ και παραμετροποίθςθ  εξοπλιςμοφ SIEMENS του ςυςτιματοσ C4I  

 

Επίςθσ, πραγματοποιικθκαν ευρφτερα ζργα ςυντθριςεων δρόμων, κτιρίων και 

τεχνικϊν εγκαταςτάςεων ςτθ χερςαία ηϊνθ αρμοδιότθτασ ΟΛΘΓ ,Λιμζνασ Θγ/τςασ-

καταφφγια ςκαφϊν Συβότων – Ρλαταριάσ - Σαγιάδασ-. 

 

Δ) Στα πλαίςια των αναπτυξιακϊν δραςτθριοτιτων τθσ θ Εταιρεία ςυμμετείχε ςε εκκζςεισ 

το ζτοσ 2014. 

 

Θ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε ςυμμετείχε και ςτθ χριςθ 2014 ωσ εταίροσ ςε Ευρωπαϊκά 

Αναπτυξιακά Ρρογράμματα, όπωσ Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορϊν, Ρρόγραμμα 

ΑDRIAMOS, Ελλάδα-Ιταλία Ρρόγραμμα ΙΝΤΕRREG - GAIA , Net.L.A.M – GRETA κλπ. 

Αναλυτικότερα θ Ο.Λ.ΘΓ ΑΕ, ςυμμετζχει ωσ εταίροσ, ςτισ παρακάτω περιγραφόμενεσ 

προτάςεισ: 

Πρόγραμμα: «IPA Adriatic 2007-2013» 

1. «Support Intermodal Transport in the Adriatic Area» - INTERMODADRIA. 

2. Europe Adriatic SEA-WAY   - EA SEA-WAY 

 

Πρόγραμμα Κοινοτικι Πρωτοβουλίασ INTERREG: «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» 

1. GAIA – GENERALIZED AUTOMATIC EXCHANGE OF PORT INFORMATION AREA 

(Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013): 
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2. GRETA – GEOREFERENCING RESOURCES FOR ENVIRONMENT ORIENTED AND 

TELECOMMUNICATION - BASED APPLICATIONS (Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα Ελλάδα – 

Ιταλία 2007-2013  

3. Net.L.A.M - NETWORK OF THE LOWER ADRIATIC MARINAS (Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα 

Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013  

4. ARGES 

 

Πρόγραμμα Κοινοτικι Πρωτοβουλίασ INTERREG: «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013» 

1. EL PORT AL  

 

Πρόγραμμα MED 

1. MED-PCS 

2. MED NET 

 

Πρόγραμμα (South East Europe) SEE  

1. «Transnational Enhancement of ECOPORT8 network» -TEN-ECOPORT 

 

«Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφοράσ» 

1. ADRIAMOS - Adriatic Motorways of the Sea (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορϊν -

Θαλάςςιοι Διάδρομοι): Αντικείμενο: Εκπόνθςθ όλων των απαραίτθτων μελετϊν για 

τθν δθμιουργία του Εμπορευματικοφ Κζντρου Θεςπρωτίασ.  

2. Τοπικά Σχζδια για τθν Απαςχόλθςθ –ΤΟΡΣΑ: Τίτλοσ Σχεδίου Δράςθσ: ΙΟΝΙΑ ΡΥΛΘ 

ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΩΤΟΓΕΝΘ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΝ ΤΟΥΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ 

 

ΣΤ) Στον τομζα του τουριςμοφ και ςτθν προςπάκεια προςζλκυςθσ ενδιαφζροντοσ 

εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν κρουαηιζρα, κακϊσ και ανάδειξθσ του Νομοφ 

Θεςπρωτίασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Θπείρου ςε τόπο προοριςμοφ κρουαηιζρασ, 

θ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε. ςυμμετείχε ωσ εκκζτθσ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Κρουαηιζρασ ςτθν Βαρκελϊνθ. 

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΘ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
Θ εξζλιξθ των οικονομικϊν μεγεκϊν τθσ Εταιρείασ ςτθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2015 

αναμζνεται να είναι καλι. 

Για τα δφο επόμενα ζτθ, αναμζνεται αφξθςθ ςτθ δραςτθριότθτα τθσ εμπορικισ κι 

επιβατικισ κίνθςθσ με βάςθ τθν τάςθ των ςτατιςτικϊν μεγεκϊν που παρακολουκεί θ 

Εταιρεία, ενϊ ζχει προγραμματιςτεί θ ζνταξθ νζων δραςτθριοτιτων, όπωσ: 

 περαιτζρω ανάπτυξθ κρουαηιζρασ 

 Ενζργειεσ για τθν καταςκευι και εκμετάλλευςθ μαρίνασ ςτθ Θγουμενίτςα 

 Συνζχιςθ των ενεργειϊν για τθν ίδρυςθ Εμπορευματικοφ Κζντρου Θεςπρωτίασ 

Στον τομζα τθσ Ζρευνασ θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται μερικά μζςω τθσ υλοποίθςθσ 

Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων (μελζτεσ). 
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IV. ΚΙΝΔΤΝΟΙ 
Θ Εταιρεία εκτίκεται ςε χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ, όπωσ κίνδυνο αγοράσ, 

μεταβολζσ ςε ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, τιμζσ αγοράσ, πιςτωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 

ρευςτότθτασ. Το ςυνολικό πρόγραμμα διαχείριςθσ κινδφνου τθσ Εταιρείασ ζχει ςτόχο να 

ελαχιςτοποιιςει τισ πικανζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ αυτϊν των διακυμάνςεων ςτθ 

χρθματοοικονομικι απόδοςθ τθσ Εταιρείασ. Θ πολιτικι τθσ διαχείριςθσ του κινδφνου 

εφαρμόηεται από τθ Διοίκθςθ τθσ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε., θ οποία αξιολογεί τουσ κινδφνουσ που 

ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ και τισ λειτουργίεσ τθσ και προβαίνει ςε ςχεδιαςμό τθσ 

μεκοδολογίασ με επιλογι των κατάλλθλων χρθματοοικονομικϊν προϊόντων για τθν μείωςθ 

του κινδφνου. 

Θ Εταιρεία δεν χρθςιμοποιεί παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα. Τα 

χρθματοοικονομικά μζςα τθσ Εταιρείασ αποτελοφνται από κατακζςεισ ςε Τράπεηεσ 

(όψεωσ, προκεςμιακζσ), εμπορικοφσ χρεϊςτεσ και πιςτωτζσ. 

Κίνδυνοσ Ρευςτότθτασ 
Για τθν Εταιρεία ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ είναι περιοριςμζνοσ, κακϊσ διατθρεί υψθλά 

ταμειακά διακζςιμα για να καλφψει τισ λειτουργικζσ τθσ δαπάνεσ. Οι ανάγκεσ ρευςτότθτασ 

παρακολουκοφνται κυρίωσ ςε μθνιαία βάςθ. Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ κα υφίςτατο μόνο 

ςτθν περίπτωςθ αναποτελεςματικισ διαχείριςθσ των επενδφςεων τθσ Εταιρείασ ι τθ 

ςθμαντικι επιβάρυνςι τθσ με δικαςτικζσ αποηθμιϊςεισ. 

Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ 
Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ τθσ Εταιρείασ περιορίηεται ςτα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που 

αφοροφν τισ απαιτιςεισ από πελάτεσ (κυρίωσ απαιτιςεισ από μιςκϊςεισ και ναυτικοφσ 

πράκτορεσ) και απορρζει από τθν ακζτθςθ εκ μζρουσ τουσ τθσ υποχρζωςθσ αποπλθρωμισ 

εντόσ των ςυμφωνθκζντων προκεςμιϊν μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ οφειλισ τουσ, κακϊσ 

και ςτισ λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ και τα χρθματικά 

διακζςιμα ςε Τράπεηεσ. 

Θ ραγδαία κλιμάκωςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν εγχϊρια αγορά ςε ςυνδυαςμό με τθ 

μειωμζνθ ρευςτότθτα και τθν επιδεινοφμενθ πιςτολθπτικι ικανότθτα των επιχειριςεων 

εγκυμονεί κινδφνουσ για τυχόν επιςφάλειεσ και τθ δθμιουργία αρνθτικϊν ταμειακϊν ροϊν 

για τθν Εταιρεία. 

Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ παρακολουκεί διαρκϊσ τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των 

πελατϊν τθσ, κακϊσ και τουσ όρουσ παροχισ των πιςτϊςεων. Θ Διοίκθςθ ςε ςυνεργαςία 

με τθν Οικονομικι υπθρεςία παρακολουκεί εντατικά τουσ πελάτεσ που ζχουν υπερβεί τα 

πιςτωτικά όρια και κζτει ςε εφαρμογι διαδικαςίεσ για τθν εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων 

τθσ Εταιρείασ (αυξθμζνεσ εξαςφαλίςεισ μζςω εγγυθτικϊν επιςτολϊν, διακανονιςμοί 

αποπλθρωμισ, νομικζσ διαδικαςίεσ, βεβαιϊςεισ απαιτιςεων ςτα Δθμόςια Ταμεία κα). Οι 

προβλζψεισ αναπροςαρμόηονται ςτο βακμό που τα ανωτζρω μζτρα δεν αποδίδουν και οι 

απαιτιςεισ χαρακτθρίηονται ωσ επιςφαλείσ. Κατά τθν εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ δεν 

υφίςταται ςτθ λιξθ τθσ χριςεωσ κανζνασ ουςιαςτικόσ κίνδυνοσ που να μθν καλφπτεται 

από πρόβλεψθ ι άλλθ εξαςφάλιςθ. 
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Κίνδυνοσ Επιτοκίου 
Θ Εταιρεία δεν εκτίκεται ςε κίνδυνο διακφμανςθσ επιτοκίων, κακϊσ δεν κατζχει 

χρεόγραφα, οφτε ζχει δανειακζσ υποχρεϊςεισ. Θ Εταιρεία κατζχει προκεςμιακζσ και λοιπζσ 

κατακζςεισ βραχυπρόκεςμθσ διάρκειασ, οι οποίεσ είναι υψθλισ ρευςτοποίθςθσ. Μία 

αφξθςθ (μείωςθ) του επιτοκίου τθσ τάξεωσ του + 1% ι -1% κα επζφερε αφξθςθ (μείωςθ) 

ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ κατά περίπου 108 χιλ. ευρϊ ςε ετιςια βάςθ. 

υναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ 
Θ Εταιρεία δεν αντιμετωπίηει ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ, διότι οι ςυναλλαγζσ τθσ είναι 

ςε ευρϊ. 

Κίνδυνοσ διακυμάνςεων τιμϊν 
Θ Εταιρεία δεν εκτίκεται ςε κίνδυνο τιμϊν. Οι τιμζσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν δεν αποτελοφν 

πθγι κινδφνου, όπωσ και το κόςτοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Διαχείριςθ Κεφαλαιακοφ Κινδφνου 
Θ Εταιρεία δεν χρθςιμοποιεί δανειακά κεφάλαια και επομζνωσ ο ςυντελεςτισ μόχλευςθσ 

είναι μθδενικόσ. 

Κανονιςτικόσ κίνδυνοσ 
Υφίςταται κίνδυνοσ για πρόςκετεσ δαπάνεσ ι επενδφςεισ από ενδεχόμενεσ μεταβολζσ ςτο 

κανονιςτικό πλαίςιο αςφαλοφσ λειτουργίασ των λιμενικϊν υποδομϊν, από απεργίεσ και 

γενικά κοινωνικζσ αναταραχζσ ωσ ςυνζπεια κανονιςτικϊν μεταβολϊν ςτο εργαςιακό 

πλαίςιο ι τθ Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ, απϊλειασ εςόδων λόγω κατάργθςθσ 

κεςμοκετθμζνων λιμενικϊν τελϊν. 

 

 

V. ΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 

Τποκαταςτιματα 
Θ Εταιρεία δεν διατθρεί υποκαταςτιματα. 

Εργαςιακά κζματα 
Θ Εταιρεία τθρεί με ςυνζπεια τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ. Το 

απαςχολοφμενο προςωπικό ςε ςυνεχι βάςθ ανζρχεται ςε περίπου 19 άτομα (2013: 18 

άτομα). 

Με το Ν. 4093/2012 ζγινε από 01/01/2013 αναδιάρκρωςθ του Μιςκολογίου του 

προςωπικοφ τθσ Εταιρίασ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τισ διατάξεισ του δεφτερου 

κεφαλαίου του Ν.4024/2011. 

 

 

VII.ΘΜΑΝΣΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
Οι παρακάτω ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα αποτελοφν τισ ςυναλλαγζσ των 

ςυνδεδεμζνων μερϊν με τθν Εταιρεία, κατά τθν ζννοια του ΔΛΡ 24: 
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Ποςά ςε Ευρώ 31/12/2014  31/12/2013 

Αμοιβζσ και ζξοδα παράςταςθσ Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου (ςυμπεριλαμβανομζνων αμοιβϊν 

μιςκωτϊν υπθρεςιϊν και εργοδοτικϊν ειςφορϊν) 65.978  77.326 

Αμοιβζσ μιςκωτϊν υπθρεςιϊν και εργοδοτικϊν 

ειςφορϊν Διευκυντικϊν ςτελεχϊν 157.264  170.174 

 223.242  247.500 

 

Ποςά ςε Ευρώ 31/12/2014  31/12/2013 

Απαιτιςεισ από μζλθ τθσ Διοίκθςθσ και 

Διευκυντικά ςτελζχθ 23.863  31.034 

Υποχρεϊςεισ προσ Διευκυντικά ςτελζχθ 

(οδοιπορικά) (776)  (883) 

 

Δεν ζχουν χορθγθκεί δάνεια ςε μζλθ του Δ.Σ. με εξαίρεςθ τον εκπρόςωπο τον 

εργαηομζνων ςτο Δ.Σ. ςτον οποίο είχε χορθγθκεί ςε προθγοφμενθ χριςθ δάνειο ςυνολικοφ 

ποςοφ 10.000 ευρϊ με τθν υπαρικμ.13/2011 απόφαςθ Δ.Σ. πριν αυτόσ γίνει μζλοσ του Δ.Σ. 

*ανεξόφλθτο υπόλοιπο τθν 31/12/2014 ευρϊ 2.500 (2013: 4.500 ευρϊ)+. 

H Εταιρεία, με τθν υπαρικμ. 13/2011 απόφαςθ Δ.Σ. χοριγθςε, ςτα διευκυντικά ςτελζχθ 

τθσ, άτοκα δάνεια ςυνολικοφ φψουσ 40.000 ευρϊ με ανεξόφλθτο υπόλοιπο τθν 

31/12/2014 ποςό 21.363 ευρϊ (2013: 24.781 ευρϊ). Θ εξόφλθςθ των δανείων γίνεται ςε 

60 ιςόποςεσ δόςεισ με μθνιαία παρακράτθςθ από τθ μιςκοδοςία. Με τθν υπαρικμ. 

60/01.06.2012 απόφαςθ του Δ.Σ. παρατάκθκε θ περίοδοσ εξόφλθςθσ των δανείων κατά 

πζντε ζτθ. 

Πλεσ οι ςυναλλαγζσ που περιγράφονται ανωτζρω ζχουν πραγματοποιθκεί υπό τουσ 

ςυνικεισ όρουσ τθσ αγοράσ. 

 

VI. ΜΕΣΑΓΕΝΕΣΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ 
Τον Μάιο του 2015 θ ΟΛΘΓ Α.Ε. κατ εφαρμογι τθσ "Ρ.Ν.Ρ. ΦΕΚ 41/20-4-2015 

Κατεπείγουςα ρφκμιςθ για τθν μεταφορά ταμειακϊν διακεςίμων Φορζων Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ", θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 4323/Φ.Ε.Κ.43Α/27-4-2015, και κατόπιν 

Απόφαςθσ του Δ.Σ., μετζφερε ταμειακά διακζςιμα ποςοφ 8.000.000 ευρϊ ςε λογαριαςμό 

ταμειακισ διαχείριςθσ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 

Από τθν θμερομθνία κλειςίματοσ τθσ Κατάςταςθσ Κακαρισ Θζςθσ ζωσ ςιμερα, δεν 

ςυνζβθςαν άλλα ςθμαντικά γεγονότα που κα μποροφςαν να επθρεάςουν ςθμαντικά τθν 

εικόνα των οικονομικϊν καταςτάςεων και τθν χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ τθσ 

31.12.2014. 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΘ 
Ριςτεφοντασ ότι θ πορεία τθσ Εταιρείασ κρίνεται ικανοποιθτικι, λαμβάνοντασ υπόψθ και 

τισ διαμορφοφμενεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, καλοφμε τθν Γενικι Συνζλευςθ να εγκρίνει τισ 

ςυνθμμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθ χριςθ 2014, δθλαδι τθν Κατάςταςθ Κακαρισ 

Θζςθσ, τθν Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ, τον Ρίνακα Μεταβολισ Ιδίων Κεφαλαίων, 

τθν Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν και τισ ςυνθμμζνεσ Σθμειϊςεισ, για τθ χριςθ που ζλθξε 

τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014, να απαλλάξει το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τουσ Ελεγκτζσ από 

κάκε ευκφνθ και να ορίςει τουσ ελεγκτζσ τθσ χριςεωσ 2015. 

Σφμφωνα με το άρκρο 30 του Ν. 2579/1998 οι επιχειριςεισ και οργανιςμοί των οποίων 

άμεςα ι ζμμεςα αποκλειςτικόσ μζτοχοσ ι μζτοχοσ με ποςοςτό μεγαλφτερο από 60% είναι 

το Δθμόςιο και λειτουργοφν με τθ μορφι Α.Ε. υποχρεοφνται, με τθν επιφφλαξθ των 

άρκρων 43 και 44 του κωδ. Ν. 2190/1920, να διακζτουν ολόκλθρο το προβλεπόμενο από 

το καταςτατικό ι από διατάξεισ νόμων μζριςμα ςτο μζτοχο. Σφμφωνα με το άρκρο 44 του 

κωδ. Ν. 2190/20 από τα κακαρά κζρδθ αφαιρείται ετθςίωσ τουλάχιςτον το ζνα εικοςτό 

(5%) αυτϊν, προσ ςχθματιςμό τακτικοφ αποκεματικοφ. Κατόπιν των ανωτζρω, προτείνουμε 

προσ τθν Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων από τα κζρδθ μετά φόρων τθσ 

χριςεωσ 2014, μειοφμενων με τθν κράτθςθ για Τακτικό Αποκεματικό ποςοφ 53.845 ευρϊ, 

τθ διανομι του υποχρεωτικοφ από το Νόμο μερίςματοσ ποςοφ 358.070 ευρϊ. 

 

Με τιμι, 

Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

 

 

 

ΔΙΑΜΑΝΣΘ ΒΑΙΛΕΙΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
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2. Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτων Ορκωτϊν Ελεγκτϊν 

 

Ρροσ τον Μζτοχο τθσ «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» 

 

Ζκκεςθ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ», που αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ οικονομικισ 

κζςθσ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2014, τισ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ 

και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ 

πλθροφορίεσ. 

Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των 

οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ 

τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται 

δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 

Ευκφνθ του Ελεγκτι 

Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 

με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα 

Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, 

κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ 

διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ 

ανακρίβεια. 

Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν 

τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι 

επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ 

εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που 

οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων 

κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ 

και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το 

ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν 

ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο 

ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν 

και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ 

διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων. 

Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και 

κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 



 
Ε μ π ε ι π ί α   Γ ν ώ σ η   Α ξ ι ο π ι σ τ ί α  
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Γνϊμθ 

Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από 

κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014 και τθ 

χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 

θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ 

αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Θεμάτων 

Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ 

Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα 

πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Ακινα, 17 Ιουνίου 2015 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΘ ΑΘ. ΚΩΣΑΡΕΛΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΚΑΛΛΕ 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 13691 Αρ Μ ΣΟΕΛ: 15901 

υνεργαηόμενοι Ορκωτοί Λογιςτζσ α.ε. 
μζλοσ τθσ Crowe Horwath International 
Φωκ. Νζγρθ 3, 11257 Ακινα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ που παρατίκενται ςτισ ςελίδεσ από 18 ζωσ 69, ςυντάχκθκαν 

ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτισ 

15/06/2015 (Αρ. απόφαςθσ 52/2015 – Ρρακτικό Αρ. 9) και υπογράφονται από τουσ: 

 

 

 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ  

ΤΟΥ Δ.Σ. 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ 

   

   

   

   

ΔΙΑΜΑΝΤΘΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘ. ΜΘΤΣΕΛΟΣ 

ΑΔΤ: ΑΕ 292322 ΑΔΤ: ΑΒ  545113 ΑΔΤ: ΑΕ 289546 

  Α. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 

20673/2001, Α' ΤΑΞΘΣ 
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3. Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

3.1. Ετιςια Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ 

(Ποςά ςε ευρώ) θμ. 31.12.2014 
 

31.12.2013 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ 
   

 
Μθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό 

   
 

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 5.1 1.547.516   1.626.395 
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 5.2 80.753   101.353 
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 5.14 0   30.727 

Σφνολο μακροπρόκεςμου ενεργθτικοφ 
 

1.628.269   1.758.474 

 
   

 
Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 

   
 

Εμπορικζσ απαιτιςεισ 5.3 1.625.502   1.304.354 
Ρροκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 5.4 2.251.455   1.372.721 
Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 5.5 222.809   195.413 
Χρθματικά διακζςιμα 5.6 10.812.792   11.129.104 

Σφνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 
 

14.912.558   14.001.593 

 
   

 

Σφνολο Ενεργθτικοφ 
 

16.540.828   15.760.067 

 
   

 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

   
 

Ίδια Κεφάλαια 
   

 
Μετοχικό κεφάλαιο 5.7 9.783.640 

 
9.783.640 

Αποκεματικά 5.8 1.071.707   1.063.700 
Κζρδθ/(ηθμίεσ) εισ νζον 5.9 3.338.419   2.624.885 

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

14.193.766   13.472.224 

 
   

 
Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεώςεισ 

   
 

Ρρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ 5.11 55.239   34.225 
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 5.12 17.210   13.874 

Σφνολο Μακροπρόκεςμων 
Υποχρεώςεων 

 
72.449   48.099 

 
   

 
Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεώςεισ 

   
 

Ρρομθκευτζσ 5.13 1.598.861   886.104 
Δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ 
βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 5.13 638.651   939.389 
Φόροσ ειςοδιματοσ πλθρωτζοσ 5.14 37.100   414.250 

Σφνολο Βραχυπρόκεςμων 
Υποχρεώςεων 

 
2.274.613   2.239.743 

 
   

 

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώςεων 

 
16.540.828   15.760.067 

Οι ςυνθμμζνεσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ που αναφζρονται ςτισ ςελίδεσ 22 ζωσ 68 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
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3.2. Ετιςια Κατάςταςθ υνολικοφ Ειςοδιματοσ 

(Ποςά ςε ευρώ) θμ. 
01.01.2014 – 
31.12.2014 

 

01.01.2013 – 
31.12.2013 

Ζςοδα πωλιςεων 5.16 3.928.287  3.793.644 
Κόςτοσ πωλθκζντων 5.18 (2.178.242)  (2.564.306) 

Μικτό κζρδοσ 
 

1.750.045  1.229.339 
Λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ 5.16 2.261.466  825.944 
Ζξοδα διοίκθςθσ και διάκεςθσ 5.18 (1.954.255)  (920.661) 
Ζξοδα ερευνϊν – ανάπτυξθσ 5.18 (1.343.515)  (44.236) 
Λοιπά ζξοδα εκμετάλλευςθσ 5.18 (28.004)  (155.693) 

Κζρδοσ εκμετάλλευςθσ  685.737  934.693 
Χρθματοοικονομικά ζςοδα (κακαρά) 5.17 264.132 

 
442.174 

Κζρδθ προ φόρων 
 

949.869  1.376.867 
Φόροσ ειςοδιματοσ 5.14 473  (485.362) 

Κακαρά κζρδθ χριςθσ μετά από φόρουσ (Α) 
 

950.342  891.505 
Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα     
Μεταβολι ςτα αναλογιςτικά (κζρδθ) / ηθμίεσ 
χριςεωσ 5.11 

(15.018) 
 3.943 

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί ςτα 
αναλογιςτικά κζρδθ/(ηθμίεσ) χριςεωσ 5.11 

0 
 (1.025) 

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από 
φόρουσ (Β) 

 
(15.018)  2.918 

υγκεντρωτικά ςυνολικά ειςοδιματα μετά 
από φόρουσ (Α) + (Β) 

 
935.324 

 
894.423 

     
Αρικμόσ μετοχϊν  1 

 
1 

Βαςικά κζρδθ χριςθσ ανά μετοχι  935.324 
 

894.423 

  
  

 

φνοψθ αποτελεςμάτων περιόδου:  
  

 

Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, 
χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτ/των 

 
685.737 

 
934.693 

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, 
επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και 
ςυνολικϊν αποςβζςεων 

 

939.762  1.209.186 
Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων  949.869  1.376.867 
Κζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ  950.342  891.505 
Φόροι  473  (485.362) 
Χρθματοδοτικά και επενδυτικά αποτ/τα  264.132  442.174 
Αποςβζςεισ  254.025   264.925 

Οι ςυνθμμζνεσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ που αναφζρονται ςτισ ςελίδεσ 22 ζωσ 68 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
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3.3. Ετιςια Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων 

(Ποςά ςε Ευρώ) 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Aποκε- 

ματικά 

Τπόλοιπο 

Αποτ/των 

εισ Νζο 

υνολικά 

ίδια 

κεφάλαια 

Κδια Κεφάλαια ζναρξθσ χριςεωσ 01/01/2013 9.783.640 1.026.918 1.905.663 12.716.221 

Επίδραςθ αλλαγισ πολιτικισ - - 106.180 106.180 

Αναδιατυπωμζνα Κδια Κεφάλαια ζναρξθσ 

χριςεωσ 01/01/2013 
9.783.640 1.026.918 2.011.843 12.822.401 

Μεταβολι Ιδίων κεφαλαίων για τθν περίοδο 

01/01 - 31/12/2013     

Διανεμθκζντα Μερίςματα (ςθμ. 5.10) - - (244.600) (244.600) 

Διανομι αποκεματικϊν - 36.782 (36.782) - 

Κζρδθ/(Ηθμίεσ) χριςεωσ μετά από φόρουσ 
  

891.505 891.505 

Λοιπά Συνολικά Ειςοδιματα (ςθμ. 5.11) - - 2.918 2.918 

υνολικι μεταβολι Ιδίων Κεφαλαίων 

περιόδου  
- 36.782 613.041 649.823 

    
  

Κδια Κεφαλαία λιξθσ τθσ χριςεωσ 

(31/12/2013) 
9.783.640 1.063.700 2.624.885 13.472.224 

     
Κδια Κεφάλαια ζναρξθσ χριςεωσ 01/01/2014 9.783.640 1.063.700 2.624.885 13.472.224 

Μεταβολι Ιδίων κεφαλαίων για τθν περίοδο 

01/01 - 31/12/2014     

Διανεμθκζντα Μερίςματα (ςθμ. 5.10) - - (192.797) (192.797) 

Διανομι αποκεματικϊν - 28.992 (28.992) - 

Διανομι αποκεματικϊν ςτο μζτοχο, βάςει Ν. 

4172/2013 (ςθμ. 5.8.3) 
- (20.985) - (20.985) 

Κζρδθ/(Ηθμίεσ) χριςεωσ μετά από φόρουσ - - 950.342 950.342 

Λοιπά Συνολικά Ειςοδιματα (ςθμ. 5.11) - - (15.018) (15.018) 

υνολικι μεταβολι Ιδίων Κεφαλαίων 

περιόδου  
- 8.007 713.535 721.542 

    
  

Κδια Κεφαλαία λιξθσ τθσ χριςεωσ 

(31/12/2014) 
9.783.640 1.071.707 3.338.419 14.193.766 

Οι ςυνθμμζνεσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ που αναφζρονται ςτισ ςελίδεσ 22 ζωσ 68 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
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3.4. Ετιςια Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν (Ζμμεςθ μζκοδοσ) 

(Ποςά ςε Ευρώ) 
01.01.2014 – 
31.12.2014 

 

01.01.2013 – 
31.12.2013 

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 
  

 
Κζρδθ χριςεωσ προ φόρων 949.869 

 
1.376.867 

Προςαρμογζσ για τθν ςυμφωνία των κακαρών ροών από 
λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ: 

  
 

Αποςβζςεισ (ςθμ. 5.1) 254.025 
 

274.493 
Ρροβλζψεισ (ςθμ. 5.15 και 5.11) 117.996 

 
(257.164) 

(Τόκοι και ςυναφι ζςοδα) (ςθμ. 5.17) (268.752) 
 

(459.234) 
Τόκοι και λοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα (ςθμ. 5.17) 3.422 

 
3.026 

Απόςβεςθ επιχορθγιςεων (ςθμ. 5.1) (223.313) 
 

0 

Λειτουργικό κζρδοσ προ μεταβολϊν του κεφαλαίου κίνθςθσ 833.247 
 

937.987 
Πλζον / (μείον) προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμών 
κεφαλαίου κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ: 

  
 

(Αφξθςθ)/Μείωςθ ςε εμπορικζσ απαιτιςεισ (433.148) 
 

(117.804) 
(Αφξθςθ)/Μείωςθ ςε προκαταβολζσ και λοιπζσ 
βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ (906.129) 

 
(581.740) 

Αφξθςθ/(Μείωςθ) ςε προμθκευτζσ 712.757 
 

197.460 
Αφξθςθ/(Μείωςθ) ςε δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ 
βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (923.622) 

 
(728.390) 

Είςπραξθ επιχορθγιςεων (ςθμ. 5.1) 223.313 
 

0 
(Αφξθςθ)/Μείωςθ λοιπϊν μακρ. απαιτιςεων και υποχρεϊςεων 23.935 

 
(2.743) 

Μείον: Ρλθρωμζσ φόρου ειςοδιματοσ (349.938) 
 

(280.620) 
            Τόκοι Ρλθρωκζντεσ (ςθμ. 5.17) (3.422) 

 
(3.026) 

Σφνολο ειςροών / (εκροών) από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 
(α) (823.006) 

 
(548.069) 

Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 
  

 
(Αγορζσ αςϊματων και ενςϊματων παγίων ςτοιχείων) (ςθμ. 5.1) (175.146) 

 
(410.665) 

Τόκοι και ςυναφι ζςοδα ειςπραχκζντα (ςθμ. 5.17) 268.752 
 

459.234 

Σφνολο ειςροών / (εκροών) από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 
(β) 93.605 

 
48.569 

Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ 
  

 
(Μερίςματα πλθρωκζντα) (ςθμ. 5.10) 413.089 

 
453.849 

Σφνολο ειςροών / (εκροών) από χρθματοδοτικζσ 
δραςτθριότθτεσ (γ) 413.089 

 
453.849 

 
  

 

Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και 
ιςοδφναμα (α) + (β) + (γ) (316.311) 

 
(45.651) 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου 11.129.104 
 

11.174.754 

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου 10.812.792 
 

11.129.104 

Οι ςυνθμμζνεσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ που αναφζρονται ςτισ ςελίδεσ 22 ζωσ 68 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
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4. θμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν καταςτάςεων 

4.1. φςταςθ και δραςτθριότθτεσ Εταιρείασ 

4.1.1. Γενικζσ Πλθροφορίεσ 

Ο «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» (εφεξισ «Ο.Λ.ΘΓ.» ι «θ 

Εταιρεία») προιλκε από μετατροπι του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου 

«Λιμενικό Ταμείο Θγουμενίτςασ» ςε ανϊνυμθ Εταιρεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 

2932/2001, ο οποίοσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ των Νόμων 2987/2002 (άρκρο 11), 

3153/2003 (άρκρο 36) και 3274/2004 (άρκρο 35 παρ.13) και προςαρμόςτθκε ςτισ 

διατάξεισ του Νόμου 3429/2005 «Δθμόςιεσ επιχειριςεισ και Οργανιςμοί ΔΕΚΟ». Θ 

Εταιρεία υπάγεται ςτθν εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 

Ναυτιλίασ και διζπεται από τισ αρχζσ του Νόμου περί Ανωνφμων Εταιρειϊν 2190/1920 

και του ιδρυτικοφ Ν. 2932/2001, όπωσ προςαρμόςτθκε ςτισ διατάξεισ των Ν. 3429/2005, 

όπωσ κάκε φορά ιςχφει και ςυμπλθρωματικά από τθ λοιπι νομοκεςία, όπωσ ιςχφει για 

τθν Ελλθνικι επικράτεια. Θ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε. είναι ανϊνυμθ Εταιρεία κοινισ ωφελείασ με 

ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, λειτουργεί κατά τουσ κανόνεσ τθσ 

ιδιωτικισ οικονομίασ και απολαμβάνει διοικθτικισ και οικονομικισ αυτοτζλειασ. 

Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ προζκυψε (όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ του 

Ν. 2932/2001) από τθν απογραφι και εκτίμθςθ τθσ περιουςίασ του «Λιμενικοφ Ταμείου 

Θγουμενίτςασ», που ζγινε από τθν ειδικά για το ςκοπό αυτό ςυςτακείςα επιτροπι του 

άρκρου 9 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

Θ ζδρα και τα γραφεία τθσ Εταιρείασ βρίςκονται ςτθν Θγουμενίτςα, Νζο Λιμάνι, 

Κεντρικόσ Επιβατικόσ Στακμόσ, ςτον 1ο όροφο. Είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο 

Ανωνφμων Εταιρειϊν του Υπουργείου Ανάπτυξθσ με αρικμό μθτρϊου Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε.) 

49983/41/Β/01/6 και ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) με αρικμό 19617428000. 

Θ διάρκεια τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ ζχει οριςτεί ςτα ςαράντα (40) 

ζτθ, ιτοι μζχρι και το ζτοσ 2042. Θ Εταιρεία δεν είναι ειςθγμζνθ ςτο Χ.Α. Α.Ε. 

Ο αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά τθν 31.12.2014 και τθν 31.12.2013 

ανερχόταν ςε 19 και 18 άτομα αντίςτοιχα. 

4.1.2. Διοικθτικό υμβοφλιο 

Θ ςθμερινι ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με το 

πρακτικό αρ. 57/2013 (ΦΕΚ 2700/τ.ΑΕ-ΕΡΕ και ΓΕΜΘ/13.05.2013) είναι θ ακόλουκθ: 

1. ΔΙΑΜΑΝΤΘΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΡΟΕΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

2. ΡΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΤΟΥ ΧΘΣΤΟΥ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ, ΜΘ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

3. ΛΑΜΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΘΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΘΛ, ΜΘ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
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4. ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΙΟΥ, ΜΘ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

5. ΤΑΚΛΑKΟΓΛΟΥ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΘ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

6. ΧΑΜΟΓΕΩΓΟΥ ΦΙΛΟΘΕΘ ΤΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ, ΜΘ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

7. ΤΣΑΤΣΑΣ ΧΑΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΟΣΤΟΛΟΥ, ΜΘ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

4.1.3. Αντικείμενο Δραςτθριότθτασ 

Σφμφωνα με το καταςτατικό, ςκοπόσ τθσ Εταιρείασ είναι θ διοίκθςθ και θ εκμετάλλευςθ 

των χϊρων τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα δικαιοδοςίασ τθσ, ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεϊν τθσ, όπωσ 

αυτά ορίηονται ςτον Ν. 2932/2001 και Ν. 3429/2005. Στο ςκοπό τθσ Εταιρείασ 

περιλαμβάνονται: α) Θ παροχι κάκε είδουσ λιμενικϊν υπθρεςιϊν, β) Θ παροχι 

υπθρεςιϊν ελλιμενιςμοφ των πλοίων και διακίνθςθσ επιβατϊν, οχθμάτων, φορτίων, γ) Θ 

εγκατάςταςθ, οργάνωςθ και εκμετάλλευςθ κάκε είδουσ λιμενικισ υποδομισ, δ) Θ 

ανάλθψθ και εκτζλεςθ προγραμμάτων, μελετϊν και ζργων ςχετικϊν με τισ 

δραςτθριότθτεσ του Οργανιςμοφ Λιμζνα που χρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ, 

κοινοτικοφσ ι άλλουσ πόρουσ, ε) Θ ανάλθψθ κάκε δραςτθριότθτασ που ζχει ςχζςθ με το 

λιμενικό ζργο, κακϊσ και κάκε άλλθσ εμπορικισ και επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, ςτ) 

Θ αναβάκμιςθ των παρεχόμενων και υποδομϊν μζςω τεχνολογικοφ οργανωτικοφ 

εκςυγχρονιςμοφ, η) Θ μζριμνα αιςκθτικισ και λειτουργικισ διάρκρωςθσ του λιμζνα, θ) Θ 

εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ χριςτεσ του λιμζνα και τουσ τοπικοφσ φορείσ, κ) Θ 

εποικοδομθτικι ςυνεργαςία και θ ανάλθψθ κάκε δραςτθριότθτασ που ζχει ςχζςθ με 

τουσ φορείσ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθ των λιμζνων τθσ χϊρασ, ι) Θ ανάλθψθ 

κακθκόντων «Γενικοφ Διαχειριςτι των χωρϊν τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα ςτα πλαίςια του γενικοφ 

ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ και χάραξθσ εκνικισ λιμενικισ πολιτικισ για λογαριαςμό του 

Δθμοςίου. Να ειςθγείται για τθ δθμιουργία αεροδρομίων επί υδάτινθσ επιφάνειασ, ιβ) 

Κάκε άλλθ δραςτθριότθτα που είχε ανατεκεί ςτο Λιμενικό Ταμείο Θγ/τςασ ωσ Νομικό 

Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου. 

4.1.4. φμβαςθ Παραχϊρθςθσ Χερςαίασ Λιμενικισ Ηϊνθσ 

Σε εκτζλεςθ του τριακοςτοφ πζμπτου άρκρου του Ν. 2932/2001 το Ελλθνικό Δθμόςιο 

(εκπροςωποφμενο από τουσ Υπουργοφσ Οικονομικϊν και Εμπορικισ Ναυτιλίασ) και θ 

Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε. ςυνιψαν τθν από 03.02.2002 Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ, θ οποία 

τροποποιικθκε τθν 28.06.2005 ωσ προσ τα παραχωροφμενα τμιματα τθσ λιμενικισ 

ηϊνθσ. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ εκ μζρουσ του Δθμοςίου παραχϊρθςθ προσ 

τθν Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε. του αποκλειςτικοφ δικαιϊματοσ χριςθσ και εκμετάλλευςθσ των 

γθπζδων, κτιρίων και εγκαταςτάςεων τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ του Λιμζνοσ 

Θγουμενίτςασ. 

Θ Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ ςυμφωνικθκε για οριςμζνο χρόνο και ειδικότερα με αρχικι 

διάρκεια ςαράντα (40) ζτθ, αρχόμενθ κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και λιγουςα 

τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία του ζτουσ 2042. Θ αρχικι διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ είναι 
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δυνατόν να παρατακεί μία ι περιςςότερεσ φορζσ και πάντωσ εντόσ των μεγίςτων ορίων 

του νόμου με νζα ζγγραφθ ςυμφωνία των μερϊν και τροποποίθςθ του ςχετικοφ άρκρου 

4.1 τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ. 

Το δικαίωμα παρζχεται κατά αρχιν και κατά κφριο λόγο για τθν εκπλιρωςθ του 

προοριςμοφ του Λιμζνα Θγουμενίτςασ και θ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε. αναλαμβάνει να το αςκεί ςε 

άμεςθ ςυνάφεια προσ τθ λιμενικι δράςθ, για τθν υποςτιριξθ δραςτθριοτιτων και 

επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν που εξυπθρετοφν άμεςα τθν παροχι λιμενικϊν 

εξυπθρετιςεων. Θ κατά αποκλειςτικότθτα παροχι του Δικαιϊματοσ δεν παραγνωρίηει 

τθν προοπτικι ενδεχόμενθσ μελλοντικισ απελευκζρωςθσ τθσ παροχισ λιμενικϊν 

υπθρεςιϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε. υποχρεοφται να προβαίνει ςε περαιτζρω 

παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ των λιμενικϊν κ.λπ. υποδομϊν προσ επιχειριςεισ παροχισ 

λιμενικϊν υπθρεςιϊν εφ’ όςον αυτζσ ζχουν λάβει τισ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ. 

Θ ζννοια τθσ χριςθσ περιλαμβάνει τθ φυςικι κατοχι και εξουςίαςθ των 

παραχωροφμενων, επίςθσ τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τουσ, τθν προςωρινι παραχϊρθςθ 

επϋ ανταλλάγματι και τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων κεφαλαίου. 

Οι υποδομζσ του λιμζνα προχπιρχαν τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ανικουν ςτο 

Ελλθνικό Δθμόςιο και παραχωρικθκαν για χριςθ ςτθν Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε., ςφμφωνα με τουσ 

ςκοποφσ τθσ ςυμφωνίασ παροχισ υπθρεςιϊν. Στθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ όλεσ οι 

παραχωρθκείςεσ εγκαταςτάςεισ επιςτρζφουν αυτοδίκαια ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο. Θ 

λιμενικι υποδομι ςυνιςτά κοινόχρθςτο αγακό εκτόσ ςυναλλαγισ. Ο Οργανιςμόσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ Συμβάςεωσ δικαιοφται αποηθμίωςθσ από το Δθμόςιο για τθν 

αναπόςβεςτθ αξία των Νζων Επενδφςεων που χρθματοδοτικθκαν από ίδιουσ πόρουσ. 

Οι ςθμαντικζσ υποχρεϊςεισ που ζχει αναλάβει θ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε. ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ 

αυτισ είναι: 

- Θ ςυνεχισ και αδιάλειπτθ παροχι του ςυνόλου των λιμενικϊν υπθρεςιϊν και 

εξυπθρετιςεων, 

- Θ μζριμνα εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ και βελτίωςθσ του επιπζδου αςφάλειασ ςτθν 

περιοχι του λιμανιοφ τθσ Θγουμενίτςασ, 

- Θ εξαςφάλιςθ τθσ δίκαιθσ μεταχείριςθσ των χρθςτϊν και 

- Θ κάλυψθ των εξόδων ςυντιρθςθσ του ςυνόλου των περιουςιακϊν ςτοιχείων που 

αποτελοφν αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ. 

Το Ελλθνικό Δθμόςιο υποχρεοφται να παρζχει τθν αναγκαία ςυνδρομι του: 

- για τθν εκπλιρωςθ του προοριςμοφ τθσ παραχϊρθςθσ, και 

- για τθν χρθματοδότθςθ ζργων εκνικοφ ενδιαφζροντοσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

7 τθσ Σφμβαςθσ. 
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Το τιμολόγιο των λιμενικϊν υπθρεςιϊν ςυντάςςεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 

Εταιρείασ και εγκρίνεται με διυπουργικι απόφαςθ (ΚΥΑ) που δθμοςιεφεται ςτο Φ.Ε.Κ. (Ν. 

3429/2005, άρκρα 7 και 10). 

Το αντάλλαγμα για τθν παραχϊρθςθ αυτι κακορίςτθκε αρχικά ςε ζνα επί τοισ εκατό (1%) 

επί του ςυνόλου των ενοποιθμζνων ετθςίων εςόδων τθσ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε. πλθν των εκτάκτων 

αποτελεςμάτων για κακζνα από τα τρία (3) πρϊτα ζτθ τθσ Σφμβαςθσ. Το ποςοςτό αυτό 

ςυμφωνικθκε να αναπροςαρμοςκεί αυτοδικαίωσ μετά τθν πάροδο του τρίτου ζτουσ ςε 

ποςοςτό δφο επί τοισ εκατό (2%), διατθροφμενθσ τθσ ίδιασ βάςθσ υπολογιςμοφ. Το 

αντάλλαγμα αυτό λογίηεται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ ςτθ λιξθ κάκε 

χριςεωσ. 

 

4.2. Βάςθ παρουςίαςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

4.2.1. Βάςθ κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

Θ Εταιρεία ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2006 τθροφςε τα λογιςτικά τθσ βιβλία και ςυνζταςςε 

οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κωδ. Ν. 2190/1920 και τθν 

ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία. Από τθν 1θ Ιανουαρίου 2007 και εφεξισ υποχρεοφται, 

βάςει των διατάξεων του Ν. 3429/2005 (Φ.Ε.Κ./27.1.2005), οι Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ να 

ςυντάςςουν ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.) που ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. 

Οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι 

Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.), όπωσ ζχουν υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Δεν υπάρχουν πρότυπα που να ζχουν εφαρμοςτεί πριν τθν 

θμερομθνία ζναρξθσ εφαρμογισ τουσ. 

Οι Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (εφ’ εξισ «Οικονομικζσ Καταςτάςεισ») ζχουν 

ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ και βάςει τθσ αρχισ τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ (going concern) τθσ Εταιρείασ, ο οποία ςτθρίηεται ςτθν 

παραδοχι ότι θ Εταιρεία διακζτει τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ ϊςτε να μπορζςει να 

ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ και να ςυνεχίςει απρόςκοπτα τθ λειτουργία τθσ 

τουλάχιςτο για τουσ επόμενουσ 12 μινεσ. 

4.2.2. Επίδραςθ νεοεκδοκζντων λογιςτικϊν προτφπων και διερμθνειϊν 

Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί και είναι 

υποχρεωτικισ εφαρμογισ για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2014 ι μεταγενζςτερα. Θ εκτίμθςθ τθσ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε. ςχετικά με τθν επίδραςθ 

από τθν εφαρμογι αυτϊν των νζων προτφπων, τροποποιιςεων και διερμθνειϊν 

παρατίκεται παρακάτω. 
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Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά  για τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ 2014 

Ομάδα προτφπων ςχετικά με τισ ενοποιιςεισ και τισ από κοινοφ ςυμφωνίεσ  

Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΡ δθμοςίευςε 3 νζα πρότυπα, τα ΔΡΧΑ 10 «Ενοποιθμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ», ΔΡΧΑ 11 «Σχιματα υπό κοινό ζλεγχο» και ΔΡΧΑ 12 

«Γνωςτοποίθςθ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ οντότθτεσ» και τροποποίθςε τα ΔΛΡ 27 «Ατομικζσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ» και ΔΛΡ 28 «Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και 

κοινοπραξίεσ». Τα ανωτζρω πρότυπα και τροποποιιςεισ ζχουν υποχρεωτικι εφαρμογι 

από τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ. Οι κυριότεροι όροι των προτφπων κακϊσ και θ 

επίδραςθ τουσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρατίκενται κατωτζρω: 

ΔΛΠ 27 (τροποποιθμζνο) «Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» 

Το Ρρότυπο αυτό δθμοςιεφκθκε ταυτόχρονα με το ΔΡΧΑ 10 «Ενοποιθμζνεσ  οικονομικζσ  

καταςτάςεισ» .Τα δφο πρότυπα αντικακιςτοφν το ΔΛΡ 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ 

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ». Το τροποποιθμζνο ΔΛΡ 27 περιζχει τισ λογιςτικζσ απαιτιςεισ 

και τισ απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων για επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και 

ςυγγενείσ επιχειριςεισ όταν θ οικονομικι οντότθτα καταρτίηει ατομικζσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ. Το Ρρότυπο απαιτεί θ οικονομικι οντότθτα που καταρτίηει ατομικζσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ να λογιςτικοποιεί τισ επενδφςεισ ςτο κόςτοσ ι ςφμφωνα με το 

ΔΛΡ 39 ι ΔΡΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά Μζςα». Θ τροποποίθςθ του προτφπου δεν είχε 

επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.  

ΔΛΠ 28 (τροποποιθμζνο) «υμμετοχζσ ςε υγγενείσ Επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ» 

Το ΔΛΡ 28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ» αντικακιςτά το ΔΛΡ 

28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ». Ο ςκοπόσ του Ρροτφπου είναι να ορίςει τον 

λογιςτικό χειριςμό αναφορικά με τισ επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και να 

παρακζςει τισ απαιτιςεισ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ κατά τθ 

λογιςτικι των επενδφςεων ςε ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο  

ΔΡΧΑ 11 «Σχιματα  υπό  κοινό  ζλεγχο». Θ τροποποίθςθ του προτφπου δεν είχε 

επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.  

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» 

Το ΔΡΧΑ 10 κζτει τισ αρχζσ για τθν παρουςίαςθ και τθν κατάρτιςθ των ενοποιθμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων, όταν μία οντότθτα ελζγχει μία ι περιςςότερεσ άλλεσ 

οντότθτεσ. Το ΔΡΧΑ 10 αντικακιςτά τισ απαιτιςεισ ενοποίθςθσ που περιλαμβάνονταν ςτο 

ΔΛΡ 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» και ςτθ Διερμθνεία 12 

«Ενοποίθςθ - οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικοφ ςκοποφ». Το ΔΡΧΑ 10 ςτθρίηεται ςτισ 

υφιςτάμενεσ αρχζσ, προςδιορίηοντασ τθν ζννοια του ελζγχου ωσ τον κακοριςτικό 
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παράγοντα για το αν μια οικονομικι οντότθτα κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτισ 

ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ εταιρείασ. Το πρότυπο παρζχει 

πρόςκετεσ οδθγίεσ για να βοθκιςει ςτον προςδιοριςμό του ελζγχου, όπου αυτό είναι 

δφςκολο να εκτιμθκεί. Θ τροποποίθςθ του προτφπου δεν είχε επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

ΔΠΧΑ 11 «χιματα  υπό  κοινό  ζλεγχο» 

Το ΔΡΧΑ 11 αντικακιςτά το ΔΛΡ 31 «Συμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ» και τθ ΜΕΔ 13 «Από 

κοινοφ ελεγχόμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ — Μθ χρθματικζσ ςυνειςφορζσ από 

κοινοπρακτοφντεσ». Το ΔΡΧΑ 11 παρζχει μια πιο ρεαλιςτικι αντιμετϊπιςθ των από 

κοινοφ ςυμφωνιϊν (joint arrangements) εςτιάηοντασ ςτα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ, παρά ςτθ νομικι τουσ μορφι. Οι τφποι των ςυμφωνιϊν περιορίηονται ςε 

δφο: από κοινοφ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ και κοινοπραξίεσ. Θ μζκοδοσ τθσ 

αναλογικισ ενοποίθςθσ δεν είναι πλζον επιτρεπτι. Οι ςυμμετζχοντεσ ςε κοινοπραξίεσ 

εφαρμόηουν υποχρεωτικά τθν ενοποίθςθ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Οι 

οικονομικζσ οντότθτεσ που ςυμμετζχουν ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

εφαρμόηουν παρόμοιο λογιςτικό χειριςμό με αυτόν που εφαρμόηουν επί του παρόντοσ 

οι ςυμμετζχοντεσ ςε από κοινοφ ελεγχόμενα περιουςιακά ςτοιχεία ι ςε από κοινοφ 

ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ. Το πρότυπο παρζχει επίςθσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςε από κοινοφ ςυμφωνίεσ, χωρίσ να υπάρχει από κοινοφ ζλεγχοσ. Θ 

τροποποίθςθ του προτφπου δεν είχε επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 

Εταιρείασ. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωςτοποίθςθ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ οντότθτεσ» 

Το ΔΡΧΑ 12 αναφζρεται ςτισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ μιασ οικονομικισ οντότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων ςθμαντικϊν κρίςεων και υποκζςεων, οι οποίεσ επιτρζπουν ςτουσ 

αναγνϊςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων να αξιολογιςουν τθ φφςθ, τουσ κινδφνουσ 

και τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ που ςχετίηονται με τθ ςυμμετοχι τθσ οικονομικισ 

οντότθτασ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ, από κοινοφ ςυμφωνίεσ και μθ ενοποιοφμενεσ 

οικονομικζσ οντότθτεσ (structured entities). 

Σροποποίθςεσ ςτα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδθγίεσ  μετάβαςθσ 

Οι τροποποιιςεισ εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο ςτισ 28 Ιουνίου 2012 και παρζχουν 

επιπρόςκετθ ελάφρυνςθ όςον αφορά τθ μετάβαςθ ςτα ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 11 και ΔΡΧΑ 12, 

περιορίηοντασ τθν υποχρζωςθ να παρζχεται ςυγκριτικι πλθροφόρθςθ μόνο ςτθν αμζςωσ 

προθγοφμενθ ςυγκριτικι περίοδο. Για τισ γνωςτοποιιςεισ που ςχετίηονται με μθ  

ενοποιοφμενεσ δομθμζνεσ οντότθτεσ (structured entities) οι τροποποιιςεισ άρουν τθν 
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απαίτθςθ να παρουςιάηεται ςυγκριτικι πλθροφόρθςθ για περιόδουσ πριν τθν πρϊτθ 

εφαρμογι του ΔΡΧΑ 12. 

Σροποποίθςεσ ςτα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρζςεισ ενοποίθςθσ για τισ 

Εταιρείεσ Επενδφςεων  

Οι τροποποιιςεισ αυτζσ που εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο ςτισ 31 Οκτωβρίου 2012  

παρζχουν εξαίρεςθ από τισ απαιτιςεισ τθσ ενοποίθςθσ για τισ Εταιρείεσ Επενδφςεων και 

αντ’ αυτοφ απαιτοφν οι Εταιρείεσ Επενδφςεων να παρουςιάηουν τισ επενδφςεισ τουσ ςε 

κυγατρικζσ, ωσ μια κακαρι επζνδυςθ που επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία με τισ 

μεταβολζσ ςτα αποτελζςματα χριςεωσ. Θ τροποποίθςθ του προτφπου δεν είχε επίδραςθ 

ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

ΔΛΠ 32 (Σροποποίθςθ) «Χρθματοπιςτωτικά μζςα: Παρουςίαςθ» και ΔΠΧΑ 7  

(Σροποποίθςθ) «Χρθματοπιςτωτικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ»-υμψθφιςμόσ  

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν  

υποχρεϊςεων» 

Θ τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 32 αφορά τισ οδθγίεσ εφαρμογισ του προτφπου ςχετικά με τον 

ςυμψθφιςμό ενόσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου και μιασ 

χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ και ςτο ΔΡΧΑ 7 τισ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ. Θ 

τροποποίθςθ δεν είχε επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

ΔΛΠ 36 (Σροποποίθςθ) «Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων» -Γνωςτοποιιςεισ 

ανακτιςιμου ποςοφ για μθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

Θ τροποποίθςθ ειςαγάγει τθν γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με το ανακτιςιμο 

ποςό των απομειωμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων, εφόςον το ποςό βαςίηεται ςτθν 

εφλογθ αξία μείον το κόςτοσ διάκεςθσ. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2014. Θ τροποποίθςθ 

δεν είχε επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

ΔΛΠ 39 (Σροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ» -

Ανανζωςθ παραγϊγων και ςυνζχιςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ 

Θ τροποποίθςθ επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ τθσ  λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ ςε μια κατάςταςθ 

όπου ζνα παράγωγο, το οποίο ζχει οριςτεί ωσ μζςο αντιςτάκμιςθσ, ανανεϊνεται ϊςτε να 

εκκακαριςτεί με ζναν νζο  κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο, ωσ αποτζλεςμα νόμων ι 

κανονιςτικϊν διατάξεων, εφόςον πλθροφνται ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ. Θ 

τροποποίθςθ δεν είχε επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 
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Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά για μεταγενζςτερεσ περιόδουσ που δεν ζχουν 

εφαρμοςτεί νωρίτερα από τθν Εταιρεία 

Τα παρακάτω νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί 

αλλά είναι υποχρεωτικά για μεταγενζςτερεσ περιόδουσ. Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει 

νωρίτερα τα κατωτζρω πρότυπα και μελετά τθν επίδραςθ τουσ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Ειςφορζσ» 

Θ Διερμθνεία διευκρινίηει ότι το «γεγονόσ που δεςμεφει» και δθμιουργεί μια υποχρζωςθ 

καταβολισ ειςφοράσ είναι θ δραςτθριότθτα που περιγράφεται ςτθ ςχετικι νομοκεςία 

που ενεργοποιεί τθν πλθρωμι τθσ ειςφοράσ. Θ διερμθνεία εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 17θ Ιουνίου 2014 και δεν αναμζνεται 

να  ζχει ςθμαντικι επίπτωςθ  ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

ΔΛΠ 19 (Σροποποίθςθ) «Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ-Ειςφορζσ από εργαηόμενουσ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει το πϊσ οι ειςφορζσ από εργαηομζνουσ ι τρίτουσ που 

ςυνδζονται με τθν υπθρεςία κα πρζπει να αποδοκοφν ςε περιόδουσ υπθρεςίασ. 

Επιπλζον, επιτρζπει μια πρακτικι λφςθ, αν το ποςό των ειςφορϊν είναι ανεξάρτθτο από 

τον αρικμό των ετϊν υπθρεςίασ. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2014 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» 

Στισ 24 Ιουλίου 2014 το Συμβοφλιο εξζδωςε τθν τελικι ζκδοςθ του ΔΡΧΑ 9, το οποίο 

περιλαμβάνει τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ, τθν απομείωςθ και τθ λογιςτικι 

αντιςτάκμιςθσ. Το πρότυπο κα αντικαταςτιςει το ΔΛΡ 39 και όλεσ τισ προθγοφμενεσ 

εκδόςεισ του ΔΡΧΑ 9. Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτο 

αναπόςβεςτο κόςτοσ, ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων, ι ςτθν εφλογθ αξία 

μζςω των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων, με βάςθ το επιχειρθματικό μοντζλο τθσ 

επιχείρθςθσ για τθ διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και των 

ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων. Εκτόσ 

από το τον πιςτωτικό κίνδυνο τθσ οντότθτασ, θ ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των 

χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων δεν ζχει αλλάξει ςε ςχζςθ με  τισ υπάρχουςεσ 

απαιτιςεισ. Θ Εταιρεία  βρίςκεται  ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΡΧΑ 9 

ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Το ΔΡΧΑ 9 εφαρμόηεται υποχρεωτικά ςε ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν ζχει 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
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Σροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμιμα του προγράμματοσ ετιςιων 

βελτιϊςεων του ΔΛΠ (υμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων) 

Το ΣΔΛΡ ςτα πλαίςια του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων, εξζδωςε τον Δεκζμβριο 

του 2013 και τον Σεπτζμβριο του 2014 τουσ κατωτζρω κφκλουσ περιοριςμζνων 

τροποποιιςεων ςε υφιςτάμενα πρότυπα. Οι κατωτζρω τροποποιιςεισ δεν αναμζνεται να 

ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ  εκτόσ αν 

αναφζρεται διαφορετικά. 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςτα ΔΠΧΑ, Κφκλοσ 2010-2012 

Οι τροποποιιςεισ του Κφκλου 2010-2012, εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο ςτισ 12 

Δεκεμβρίου 2013,  ζχουν εφαρμογι ςε περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από τθν 1 

Ιουλίου 2014 και δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν» 

Τροποποιοφνται οι οριςμοί των «προχποκζςεων κατοχφρωςθσ» και των «ςυνκθκϊν 

αγοράσ» και προςτίκενται οριςμοί για τουσ «όρουσ απόδοςθσ» και τουσ «όρουσ 

προχπθρεςίασ» που προθγουμζνωσ ιταν μζροσ του οριςμοφ των «προχποκζςεων 

κατοχφρωςθσ». 

Δ.Π.Χ.Α. 3 «υνενϊςεισ επιχειριςεων» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάςςεται ωσ 

περιουςιακό ςτοιχείο ι υποχρζωςθ κα επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία του  ςε κάκε 

θμερομθνία ιςολογιςμοφ. 

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Σομείσ» 

Θ τροποποίθςθ απαιτεί θ οντότθτα να γνωςτοποιεί τισ αποφάςεισ τθσ Διοίκθςθσ ςτθν 

εφαρμογι των κριτθρίων ςυγκζντρωςθσ ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ. Διευκρινίηει επίςθσ  

ότι θ οντότθτα παρζχει μόνο ςυμφωνίεσ του ςυνόλου των περιουςιακϊν ςτοιχείων των 

προσ παρουςίαςθ τομζων με τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ οντότθτασ εάν τα περιουςιακά 

ςτοιχεία του τομζα παρουςιάηονται τακτικά. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ ζκδοςθ του ΔΡΧΑ 13 και οι τροποποιιςεισ του ΔΡΧΑ 9 

και του ΔΛΡ 39 δεν αφαιροφν τθν δυνατότθτα να επιμετρθκοφν οι  βραχυπρόκεςμεσ 

απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ, για τισ οποίεσ δεν αναφζρεται επιτόκιο ςτα τιμολογθμζνα 

ποςά, απροεξόφλθτεσ εάν το αποτζλεςμα τθσ προεξόφλθςθσ δεν είναι ςθμαντικό. 
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Δ.Λ.Π. 16 «Ενςϊματα Πάγια» 

Με τθν τροποποίθςθ διευκρινίηεται ότι, όταν ζνα ςτοιχείο των ενςϊματων παγίων 

αναπροςαρμόηεται θ ακακάριςτθ λογιςτικι αξία του προςαρμόηεται κατά τρόπο που να 

ςυνάδει με τθν αναπροςαρμογι τθσ κακαρισ λογιςτικισ αξίασ. 

Δ.Λ.Π. 24 «Γνωςτοποιιςεισ υνδεδεμζνων Μερϊν» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι μία εταιρία που παρζχει υπθρεςίεσ «βαςικοφ διοικθτικοφ 

ςτελζχουσ» ςτθν αναφζρουςα οντότθτα  ι ςτθ μθτρικι τθσ αναφζρουςασ οικονομικισ 

οντότθτασ, είναι ζνα ςυνδεδεμζνο μζροσ τθσ οικονομικισ οντότθτασ. 

Δ.Λ.Π. 38 «Άχλα Περιουςιακά τοιχεία» 

Με τθν τροποποίθςθ διευκρινίηεται ότι, όταν ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο 

αναπροςαρμόηεται, θ ακακάριςτθ λογιςτικι αξία του προςαρμόηεται κατά τρόπο που να 

ςυνάδει με τθν αναπροςαρμογι τθσ κακαρισ λογιςτικισ αξίασ. 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςτα ΔΠΧΑ, Κφκλοσ 2011-2013 

Οι τροποποιιςεισ του Κφκλου 2011-2013, εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο ςτισ 12 

Δεκεμβρίου 2013, ζχουν εφαρμογι ςε περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από τθν 1 

Ιουλίου 2014 και ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τθν 18θ Δεκεμβρίου 2014. 

Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρϊτθ εφαρμογι των διεκνϊν προτφπων χρθματοοικονομικισ αναφοράσ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι μία οντότθτα, ςτισ πρϊτεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α., ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ τθσ εφαρμογισ  ενόσ 

υπάρχοντοσ  και  ςε ιςχφ  ΔΡΧΑ ι να εφαρμόςει νωρίτερα ζνα νζο ι ανακεωρθμζνο 

ΔΡΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμθ υποχρεωτικό, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το νζο  ι 

ανακεωρθμζνο ΔΡΧΑ επιτρζπει τθν νωρίτερθ εφαρμογι. Μια οικονομικι οντότθτα 

απαιτείται να εφαρμόςει τθν ίδια ζκδοςθ του ΔΡΧΑ ςε όλεσ τισ περιόδουσ που 

καλφπτονται από τισ πρϊτεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ. 

Δ.Π.Χ.Α. 3 «υνενϊςεισ επιχειριςεων» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι το ΔΡΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογισ του, τθ 

λογιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ ίδρυςθσ μιασ από κοινοφ ςυμφωνίασ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ τθσ ίδιασ τθσ από κοινοφ ςυμφωνίασ. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ» 



 
 Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ χριςεωσ 01/01/2014 – 31/12/2014 
 (ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ) 
 

 

Σελίδα 32 από 69 

Με τθν τροποποίθςθ διευκρινίηεται ότι το πεδίο εφαρμογισ τθσ εξαίρεςθσ του 

χαρτοφυλακίου, που ορίηεται ςτθν παράγραφο 52 του ΔΡΧΑ 13 περιλαμβάνει όλεσ τισ 

ςυμβάςεισ που λογιςτικοποιικθκαν  και εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΛΡ 39 

«Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ», ι το ΔΡΧΑ 9 

«Χρθματοοικονομικά Μζςα», ανεξάρτθτα από το αν πλθροφν τον οριςμό των 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ι υποχρεϊςεων όπωσ ορίηονται ςτο ΔΛΡ 

32 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Ραρουςίαςθ». 

Δ.Λ.Π. 40 «Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα» 

Με τθν τροποποίθςθ διευκρινίηεται ότι το εάν μια ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι πλθρεί τον 

οριςμό τθσ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων, όπωσ ορίηεται ςτο ΔΡΧΡ 3 «Συνενϊςεισ 

Επιχειριςεων» και των επενδφςεων ςε ακίνθτα, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΔΛΡ 40 

«Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα», απαιτείται θ ξεχωριςτι εφαρμογι και των δφο πρότυπων 

ξεχωριςτά. 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςτα ΔΠΧΑ, Κφκλοσ 2012-2014 

Οι τροποποιιςεισ του Κφκλου 2012-2014, εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο ςτισ 25 

Σεπτεμβρίου 2014,  ζχουν εφαρμογι ςε περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από τθν 1 

Ιουλίου 2016 και δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 5 «Μθ Κυκλοφοροφντα Περιουςιακά τοιχεία Κατεχόμενα προσ Πϊλθςθ και 

Διακοπείςεσ Δραςτθριότθτεσ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ αλλαγι από μία μζκοδο διάκεςθσ ςε μια άλλθ (πχ 

πϊλθςθ ι διανομι ςτουσ ιδιοκτιτεσ) δεν  πρζπει να κεωρείται ςαν ζνα νζο ςχζδιο 

πϊλθςθσ αλλά μία ςυνζχιςθ του αρχικοφ ςχεδίου. Συνεπϊσ, δεν υπάρχει διακοπι τθσ 

εφαρμογισ των απαιτιςεων του ΔΡΧΑ 5. Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει επίςθσ ότι θ 

αλλαγι τθσ μεκόδου διάκεςθσ δεν αλλάηει τθν θμερομθνία ταξινόμθςισ. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρθματοπιςτωτικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ ςφμβαςθ εξυπθρζτθςθσ που περιλαμβάνει αμοιβι, 

μπορεί να αποτελζςει ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι ςε ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό 

ςτοιχείο που ζχει αποαναγνωριςτεί. Αυτό επθρεάηει τισ γνωςτοποιιςεισ που 

απαιτοφνται από το πρότυπο. Επίςθσ, θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι γνωςτοποιιςεισ 

του ΔΡΧΑ 7 ςχετικά με τον ςυμψθφιςμό των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων και υποχρεϊςεων δεν απαιτοφνται ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ. 

ΔΛΠ 19 «Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ-Ειςφορζσ από εργαηόμενουσ» 
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Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ αξιολόγθςθ τθσ φπαρξθσ ενεργοφσ αγοράσ υψθλισ 

ποιότθτασ εταιρικϊν ομολόγων αξιολογείται με βάςθ το νόμιςμα ςτο οποίο εκφράηεται θ 

υποχρζωςθ και όχι με βάςθ τθ χϊρα που υπάρχει θ υποχρζωςθ. Πταν δεν υπάρχει 

ενεργόσ αγορά υψθλισ ποιότθτασ εταιρικϊν ομολόγων ςε αυτό το νόμιςμα, 

χρθςιμοποιοφνται τα επιτόκια των κρατικϊν ομολόγων. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεςθ Χρθματοοικονομικι Αναφορά» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων των ενδιάμεςων 

οικονομικϊν καταςτάςεων, πρζπει να βρίςκονται είτε ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ είτε 

να ενςωματϊνονται με παραπομπζσ μεταξφ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων 

και του ςθμείου όπου ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ενδιάμεςθ οικονομικι ζκκεςθ (π.χ. ςτθ 

ζκκεςθ Διαχείριςθσ).Διευκρινίηεται επίςθσ ότι οι άλλεσ πλθροφορίεσ, εντόσ τθσ 

ενδιάμεςθσ οικονομικισ ζκκεςθσ πρζπει να είναι ςτθ διάκεςθ των χρθςτϊν με τουσ 

ίδιουσ όρουσ και τθν ίδια ςτιγμι όπωσ και οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Εάν οι 

χριςτεσ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ πλθροφορίεσ με αυτόν τον  τρόπο, τότε θ 

ενδιάμεςθ οικονομικι ζκκεςθ είναι ελλιπισ. 

ΔΛΠ  1 (Σροποποίθςθ) «Παρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων» -Πρωτοβουλία 

Γνωςτοποίθςθσ 

Οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΡ 1 που εξζδωςε το Συμβοφλιο ςτισ 18 Δεκεμβρίου 2014, 

αποςαφθνίηουν ότι θ ςθμαντικότθτα εφαρμόηεται για το ςφνολο των οικονομικϊν 

καταςτάςεων και ότι θ ςυμπερίλθψθ ςε αυτζσ αςιμαντων πλθροφοριϊν  μπορεί να 

εμποδίςει τθν χρθςιμότθτα των γνωςτοποιιςεων. Επιπλζον, οι τροποποιιςεισ 

διευκρινίηουν ότι οι επιχειριςεισ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν τθν επαγγελματικι τουσ 

κρίςθ, κακορίηοντασ το που  και με ποια ςειρά παρουςιάηονται οι πλθροφορίεσ ςτισ 

γνωςτοποιιςεισ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε 

ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν 

ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Σροποποιιςεισ)- Διευκρινιςεισ για τισ επιτρεπτζσ μεκόδουσ 

απόςβεςθσ 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ χριςθ μεκόδων βαςιςμζνων ςτα ζςοδα δεν είναι 

κατάλλθλεσ για τον υπολογιςμό των αποςβζςεων ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και ότι τα 

ζςοδα δεν κεωροφνται κατάλλθλθ βάςθ επιμζτρθςθσ τθσ ανάλωςθσ των οικονομικϊν 

ωφελειϊν που ενςωματϊνονται ςε ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο. Θ τροποποίθςθ 

εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 

2016 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
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ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Σροποποιιςεισ)- Γεωργία: Διαρκι Φυτά 

Οι τροποποιιςεισ φζρνουν τα διαρκι φυτά (bearer plants), τα οποία χρθςιμοποιοφνται 

αποκλειςτικά και μόνο για να αυξθκεί παραγωγι, ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΛΡ 16  ζτςι 

ϊςτε να αντιμετωπίηονται λογιςτικά με τον ίδιο τρόπο όπωσ τα πάγια περιουςιακά 

ςτοιχεία. Οι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν 

τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2016, με τθν νωρίτερθ εφαρμογι να επιτρζπεται, και δεν 

ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΛΠ 27 (Σροποποίθςθ) «Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»-Μζκοδοσ τθσ Κακαρισ 

Θζςθσ ςτισ Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Θ τροποποίθςθ του ΔΛΡ 27 τθν οποία εξζδωςε το Συμβοφλιο ςτισ 12 Αυγοφςτου 2014, 

επιτρζπει ςε μία οντότθτα να χρθςιμοποιεί τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ για τθ 

λογιςτικοποίθςθ των επενδφςεων τθσ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ, ςτισ 

ατομικζσ τθσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Αυτό ςυνιςτά επιλογι λογιςτικισ πολιτικισ για 

κάκε κατθγορία επενδφςεων. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν ζχει υιοκετθκεί από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 10  (Σροποποίθςθ) «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» και ΔΛΠ 28 

(Σροποποίθςθ) «υμμετοχζσ ςε υγγενείσ Επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ» - Πϊλθςθ ι 

Ειςφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ του Επενδυτι και τθσ υγγενοφσ ι τθσ 

Κοινοπραξίασ του 

Θ κφρια ςυνζπεια τθσ τροποποίθςθσ ι οποία εκδόκθκε από το Συμβοφλιο ςτισ 11 

Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ζνα πλιρεσ κζρδοσ ι ηθμία αναγνωρίηεται όταν μια 

ςυναλλαγι περιλαμβάνει μια επιχείρθςθ (είτε ςτεγάηεται ςε μια κυγατρικι ι όχι). Ζνα  

μερικό κζρδοσ ι ηθμία αναγνωρίηεται όταν μια ςυναλλαγι περιλαμβάνει ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ που δεν ςυνιςτοφν επιχείρθςθ, ακόμθ και αν αυτά τα περιουςιακά ςτοιχεία  

ςτεγάηονται ςε μια κυγατρικι. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν ζχει υιοκετθκεί από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Σροποποιιςεισ)  –Εταιρείεσ Επενδφςεων: Εφαρμογι 

των εξαιρζςεων ενοποίθςθσ 

Στισ 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβοφλιο εξζδωςε τροποποιιςεισ ςτα  ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 12 

και ΔΛΡ 28 για κζματα που ζχουν προκφψει ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ των εξαιρζςεων 

ενοποίθςθσ για τισ Εταιρείεσ Επενδφςεων. Οι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ 
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λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2016, με τθν νωρίτερθ 

εφαρμογι να επιτρζπεται, και δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 11 (Σροποποίθςθ) «χιματα υπό κοινό ζλεγχο» -Λογιςτικόσ χειριςμόσ τθσ 

απόκτθςθσ μεριδίου ςε μια από κοινοφ δραςτθριότθτα 

Θ τροποποίθςθ απαιτεί από ζναν επενδυτι να εφαρμόςει τθν μζκοδο τθσ «απόκτθςθσ» 

όταν αποκτά ςυμμετοχι ςε μία από κοινοφ δραςτθριότθτα θ οποία αποτελεί 

«επιχείρθςθ». Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 14 «Ρυκμιηόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριαςμοί» 

Στισ 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΡ εξζδωςε το ΔΡΧΑ 14 «υκμιηόμενοι Αναβαλλόμενοι 

Λογαριαςμοί». 

Σκοπόσ του ΔΡΧΑ 14 είναι να προςδιορίςει τισ απαιτιςεισ χρθματοοικονομικισ 

πλθροφόρθςθσ για τα υπόλοιπα των «ρυκμιηόμενων αναβαλλόμενων λογαριαςμϊν» που 

προκφπτουν όταν μια οικονομικι οντότθτα παρζχει αγακά ι υπθρεςίεσ ςε πελάτεσ, ςε 

τιμι ι ποςοςτό που υπόκειται ςε ειδικι ρφκμιςθ από το κράτοσ. 

Το ΔΡΧΑ 14 επιτρζπει ςε μια οικονομικι οντότθτα θ οποία υιοκετεί για πρϊτθ φορά τα 

ΔΡΧΑ να ςυνεχίςει να λογιςτικοποιεί, με μικρζσ αλλαγζσ, τα υπόλοιπα των 

«ρυκμιηόμενων αναβαλλόμενων λογαριαςμϊν» ςφμφωνα με τα προθγοφμενα λογιςτικά 

πρότυπα, τόςο κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι των ΔΡΧΑ όςο και ςτισ μεταγενζςτερεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ. Τα υπόλοιπα και οι κινιςεισ αυτϊν των λογαριαςμϊν 

παρουςιάηονται χωριςτά ςτισ καταςτάςεισ οικονομικισ κζςθσ, αποτελεςμάτων και 

λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων ενϊ ςυγκεκριμζνεσ γνωςτοποιιςεισ απαιτοφνται. Το νζο 

πρότυπο εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2016 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 15 «Ζςοδα από ςυμβάςεισ με πελάτεσ» 

Στισ 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΡ εξζδωςε το ΔΡΧΑ 15 «Ζςοδα από ςυμβάςεισ με πελάτεσ» το 

οποίο είναι υποχρεωτικισ εφαρμογισ ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 

ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νζο πρότυπο που αφορά ςτθν αναγνϊριςθ 

του εςόδου. 

Σο ΔΠΧΑ 15 αντικακιςτά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τισ διερμθνείεσ  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 

15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 
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Το νζο πρότυπο κακορίηει το πϊσ και το πότε μια οικονομικι οντότθτα κα αναγνωρίηει 

ζςοδο και απαιτεί από τισ οικονομικζσ οντότθτεσ να παρζχουν ςτουσ χριςτεσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων πιο κατατοπιςτικζσ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ. Το πρότυπο 

παρζχει ζνα ενιαίο μοντζλο πζντε βθμάτων, που πρζπει να εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ 

ςυμβάςεισ με τουσ πελάτεσ για τθν αναγνϊριςθ του εςόδου. Το ΔΡΧΑ 15 δεν ζχει 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

4.2.3. Ζγκριςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ενζκρινε τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ 

χριςθ 1.1.2014 – 31.12.2014 ςτισ 15/06/2015. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ υπόκεινται 

ςτθν ζγκριςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων, θ οποία ζχει τθν εξουςία να τισ 

τροποποιιςει. 

4.2.4. Εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ τθσ Διοίκθςθσ 

Θ Εταιρεία προβαίνει ςε εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και αξιολογικζσ κρίςεισ προκειμζνου, είτε 

να επιλζξει τισ καταλλθλότερεσ λογιςτικζσ αρχζσ, είτε ςε ςχζςθ με τθ μελλοντικι εξζλιξθ 

γεγονότων και ςυναλλαγϊν. Οι κρίςεισ αυτζσ επθρεάηουν τα δθμοςιευόμενα ςτοιχεία 

του ενεργθτικοφ και τισ υποχρεϊςεισ, όπωσ επίςθσ και τθν γνωςτοποίθςθ ενδεχόμενων 

απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κατά τθν θμερομθνία του ςφνταξθσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων και τα δθμοςιευόμενα ποςά εςόδων και εξόδων κατά τθν περίοδο 

αναφοράσ. Τα πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από αυτά που ζχουν 

εκτιμθκεί. 

Οι εν λόγω εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ επανεξετάηονται περιοδικά προκειμζνου 

να ανταποκρίνονται ςτα τρζχοντα δεδομζνα και να αντανακλοφν τουσ εκάςτοτε 

τρζχοντεσ κινδφνουσ και βαςίηονται ςτθν προγενζςτερθ εμπειρία τθσ Διοίκθςθσ ςε ςχζςθ 

με το επίπεδο / όγκο των ςυναφϊν ςυναλλαγϊν ι γεγονότων. 

Οι βαςικζσ εκτιμιςεισ και αξιολογικζσ κρίςεισ που πραγματοποιεί θ Διοίκθςθ τθσ 

Εταιρείασ, οι οποίεσ αναφζρονται ςε δεδομζνα θ εξζλιξθ των οποίων κα μποροφςε να 

επθρεάςει τα κονδφλια των οικονομικϊν καταςτάςεων τουσ επόμενουσ 12 μινεσ και 

αφοροφν ςτον προςδιοριςμό τθσ ανακτθςιμότθτασ των εμπορικϊν απαιτιςεων, ςτον 

προςδιοριςμό των παροχϊν προσ το προςωπικό μετά τθν αποχϊρθςθ, κακϊσ και τθν 

εκτίμθςθ δικαςτικϊν διεκδικιςεων και αποηθμιϊςεων κατά τθ ςυνικθ πορεία των 

εργαςιϊν τθσ. Θ Διοίκθςθ κρίνει εάν οποιοδιποτε διακανονιςμοί κα επθρζαηαν 

ςθμαντικά ι όχι τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ. Ραρ’ όλα αυτά, ο κακοριςμόσ των 

ενδεχόμενων υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με διεκδικιςεισ και απαιτιςεισ είναι μια 

πολφπλοκθ διαδικαςία που περιλαμβάνει κρίςεισ ςχετικά με τισ πικανζσ ςυνζπειεσ, όπωσ 

και τισ ερμθνείεσ ςχετικά με τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ. 
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φμβαςθ παραχϊρθςθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ (θμ. 4.1.4) 

Απαιτείται κρίςθ για τθ διάκριςθ μεταξφ δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ και ελζγχου τθσ 

υποδομισ και αναγνϊριςθσ τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 17 και τθ 

Διερμθνεία 12 αντίςτοιχα. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ αποφάςιςε να αναγνωρίςει τθ 

ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ ωσ λειτουργικι μίςκωςθ, 

ςφμφωνα με τα προδιαγραφόμενα ςτο Δ.Λ.Ρ. 17. 

4.2.5. Αρχζσ φνταξθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

Οι Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (εφ’ εξισ «Οικονομικζσ Καταςτάςεισ») ζχουν 

ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ και βάςει τθσ αρχισ τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ. Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςκεί, 

ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.), 

εφαρμόηοντασ το Δ.Ρ.Χ.Ρ. 1 «Πρώτθ Εφαρμογι των Διεκνών Προτφπων 

Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ», με θμερομθνία μετάβαςθσ τθν 1 Ιανουαρίου 

2006. Δεν υπάρχουν Ρρότυπα που να ζχουν εφαρμοςκεί πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ 

τθσ εφαρμογισ τουσ. 

 

4.3. Περίλθψθ των Βαςικϊν Λογιςτικϊν Αρχϊν 

Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόςκθκαν κατά τθ ςφνταξθ των ετιςιων 

Οικονομικϊν Καταςτάςεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτζσ οι αρχζσ ζχουν εφαρμοςτεί 

με ςυνζπεια για όλεσ τισ περιόδουσ που παρουςιάηονται, εκτόσ εάν αναφζρεται 

διαφορετικά. 

4.3.1. Πλθροφόρθςθ κατά τομείσ 

Θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτον Ελλαδικό χϊρο και λειτουργεί ωσ μια ενιαία μονάδα 

παροχισ Λιμενικϊν υπθρεςιϊν ςτο Λιμζνα Θγουμενίτςασ. Στα πλαίςια αυτά δεν παράγει 

και δεν κοινοποιεί οικονομικά ςτοιχεία κατά κλάδο, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 

Δ.Λ.Ρ. 8 «Λειτουργικοί τομείσ». Σθμειϊνεται ότι, ωσ προσ τθν αναφορά κατά 

γεωγραφικζσ περιοχζσ, το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ αφορά τθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ Θεςπρωτίασ που ανικει ςτθ δικαιοδοςία τθσ και ωσ εκ τοφτου 

κεωρείται ωσ μια γεωγραφικι περιοχι. 

4.3.2. Μετατροπι ξζνων νομιςμάτων 

Θ Εταιρεία τθρεί τα λογιςτικά τθσ βιβλία ςε Ευρϊ. Συναλλαγζσ που γίνονται ςε ξζνα 

νομίςματα, μετατρζπονται ςε Ευρϊ με βάςθ τθν επίςθμθ τιμι του ξζνου νομίςματοσ που 

ίςχυε τθν θμζρα τθσ ςυναλλαγισ. Κατά τθν θμερομθνία τθσ Κατάςταςθσ Κακαρισ Θζςθσ, 

οι απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςε ξζνα νομίςματα, μετατρζπονται ςε Ευρϊ με βάςθ τθν 

επίςθμθ τιμι του ξζνου νομίςματοσ που ιςχφει τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία τθσ 

Κατάςταςθσ Κακαρισ Θζςθσ. Τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 

περιλαμβάνονται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων. 
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4.3.3. Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία 

Τα Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Εταιρείασ ζχουν αποτιμθκεί κατά κατθγορία ωσ 

ακολοφκωσ: 

 Τα Ακίνθτα (εγκαταςτάςεισ ςε ακίνθτα τρίτων) αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ, 

μειωμζνο κατά τισ μεταγενζςτερεσ αποςβζςεισ και ηθμίεσ απομείωςθσ. 

 Οι άλλεσ κατθγορίεσ παγίων ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ 

και τισ τυχόν ηθμίεσ απομείωςθσ. Στο κόςτοσ κτιςθσ περιλαμβάνονται όλεσ οι άμεςεσ 

επιρριπτζεσ δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ των ςτοιχείων. 

Σθμαντικζσ μεταγενζςτερεσ προςκικεσ και βελτιϊςεισ κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ 

κτιςθσ των ςχετικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, εφόςον προςαυξάνουν τθν ωφζλιμθ ηωι 

ι και τθν παραγωγικι δυναμικότθτα ςτθν αξία τθσ επζνδυςθσ. Οι δαπάνεσ επιςκευισ και 

ςυντιρθςθσ εξοδοποιοφνται με τθν πραγματοποίθςι τουσ. 

Ράγια τα οποία καταςκευάηονται από τον Ο.Λ.ΘΓ., καταχωροφνται ςτο κόςτοσ 

ιδιοκαταςκευισ τουσ το οποίο περιλαμβάνει ζξοδα αμοιβϊν εργολάβων και υλικά, όπωσ 

και αναλογία γενικϊν διαχειριςτικϊν εξόδων. 

Οι ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ περιλαμβάνουν πάγια υπό εκτζλεςθ και απεικονίηονται 

ςτο κόςτοσ τουσ. Οι ακινθτοποιιςεισ δεν αποςβζνονται μζχρι να ολοκλθρωκεί το πάγιο 

και να είναι διακζςιμο για τθν προοριηόμενθ παραγωγικι του λειτουργία. 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα που αφοροφν ςτθν καταςκευι ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

κεφαλαιοποιοφνται για το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

καταςκευισ. Πλα τα άλλα χρθματοοικονομικά ζξοδα αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα 

χριςθσ. 

Κατά τθν πϊλθςθ των ενςωμάτων παγίων, οι διαφορζσ μεταξφ του τιμιματοσ που 

λαμβάνεται και τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ καταχωροφνται ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ ςτα 

αποτελζςματα. 

Θ Εταιρεία ακολουκεί τθν ςτακερι μζκοδο αποςβζςεων για τα πάγια κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ, δθλαδι οι ετιςιεσ αποςβζςεισ κάκε παγίου 

προςδιορίηονται από τθν εφαρμογι ενόσ ςυντελεςτι απόςβεςθσ επί τθσ αξίασ κτιςθσ 

του και επιβαρφνουν τα αποτελζςματά τθσ χριςθσ. Θ ωφζλιμθ ηωι επανεξετάηεται ςε 

ετιςια βάςθ. 

Θ ωφζλιμθ ηωι των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ ζχει κακοριςκεί ωσ 

εξισ: 
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ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΤ 
ΤΝΣΕΛΕΣΘ 

ΑΠΟΒΕΘ 
ΩΦΕΛΙΜΘ ΗΩΘ 

Εγκαταςτάςεισ κτιρίων ςε ακίνθτα τρίτων 5% - 20% 5- 20 ΕΤΘ 

Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 10% - 20% 5 -10 ΕΤΘ 

Μεταφορικά μζςα 15% 7 ΕΤΘ 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 20% 5 ΕΤΘ 

 

4.3.4. Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 

Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία αφοροφν κόςτοσ αγοράσ λογιςμικοφ. Οι άδειεσ 

λογιςμικοφ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ αποςβζςεισ. Οι αποςβζςεισ 

διενεργοφνται με τθ ςτακερι μζκοδο κατά τθν διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ των 

ςτοιχείων αυτϊν, θ οποία ορίηεται ςε 5 ζτθ. Λογιςμικά αξίασ κάτω των 20 χιλ. ευρϊ 

αποςβζνονται εφάπαξ. 

Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ του λογιςμικοφ 

καταχωροφνται ωσ ζξοδα όταν γίνονται. 

4.3.5. Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων εκτόσ τθσ υπεραξίασ 

Σφμφωνα με το ΔΛΡ 36, τα ακίνθτα, οι εγκαταςτάςεισ, οι εξοπλιςμοί και τα άυλα 

περιουςιακά ςτοιχεία, πρζπει να αξιολογοφνται για πικανι απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ, 

όταν υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτιςιμο ποςό αυτοφ. Οποτεδιποτε θ λογιςτικι αξία κάποιου περιουςιακοφ 

ςτοιχείου υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό του, θ αντίςτοιχθ ηθμιά απομείωςισ του, 

καταχωρείται ςτα αποτελζςματα χριςθσ. Θ ανακτιςιμθ αξία ενόσ περιουςιακοφ 

ςτοιχείου είναι το μεγαλφτερο ποςό μεταξφ τθσ εκτιμϊμενθσ κακαρισ τιμισ πϊλθςθσ και 

τθσ αξίασ χριςεωσ (value in use). Κακαρι αξία πϊλθςθσ κεωρείται θ εφικτι πρόςοδοσ 

από τθν πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτα πλαίςια μίασ αμφοτεροβαροφσ 

ςυναλλαγισ ςτθν οποία τα μζρθ ζχουν πλιρθ γνϊςθ και προςχωροφν οικειοκελϊσ, μετά 

από τθν αφαίρεςθ κάκε πρόςκετου άμεςου κόςτουσ διάκεςθσ του περιουςιακοφ 

ςτοιχείου, ενϊ, αξία εν χριςει είναι θ παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν 

ταμειακϊν ροϊν που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν από τθν ςυνεχι χριςθ ενόσ 

περιουςιακοφ ςτοιχείου και από τθν διάκεςι του ςτο τζλοσ τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ 

ηωισ του. Αν μία επιχείρθςθ δεν ζχει τθν δυνατότθτα να εκτιμιςει το ανακτιςιμο ποςό 

ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου για το οποίο υπάρχει ζνδειξθ απομείωςθσ τθσ αξίασ του, 

τότε προςδιορίηει το ανακτιςιμο ποςό τθσ μονάδασ που δθμιουργεί ταμιακζσ ροζσ ςτθν 

οποία ανικει το περιουςιακό ςτοιχείο. 

Αντιλογιςμόσ ηθμιάσ απομείωςθσ τθσ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων που λογίςκθκε ςε 

προθγοφμενα ζτθ, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανζσ ενδείξεισ ότι θ απομείωςθ αυτι 
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δεν υπάρχει πλζον ι ζχει μειωκεί. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο ανωτζρω αντιλογιςμόσ 

αναγνωρίηεται ωσ ζςοδο. 

Θ Διοίκθςθ εκτιμά ότι δεν υπάρχει κζμα απαξίωςθσ του παγίου εξοπλιςμοφ τθσ Εταιρείασ 

και ωσ εκ τοφτου δεν ζχει πραγματοποιιςει υπολογιςμό των ανακτιςιμων ποςϊν των 

περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων. 

4.3.6. Αποκζματα 

Τα αναλϊςιμα υλικά και τα ανταλλακτικά που ςχετίηονται με τθ ςυντιρθςθ του 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Εταιρείασ αναλϊνονται ςχεδόν άμεςα και ωσ εκ τοφτου 

καταχωροφνται απ’ ευκείασ ςτα ζξοδα και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν αποκζματα 

ςτθ λιξθ τθσ χριςεωσ. 

4.3.7. Εμπορικζσ απαιτιςεισ 

Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ, θ οποία 

ςυμπίπτει με τθν ονομαςτικι αξία, και μεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο 

κόςτοσ με τθ χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου, αφαιρουμζνων και των ηθμιϊν 

απομείωςθσ. Οι ηθμίεσ απομείωςθσ (απϊλειεσ από επιςφαλείσ απαιτιςεισ) 

αναγνωρίηονται αφοφ λθφκεί υπόψθ θ παλαιότθτα του υπολοίπου, θ οικονομικι 

δυνατότθτα του πελάτθ να πλθρϊςει τα ποςά που οφείλονται με βάςθ τουσ ςυμβατικοφσ 

όρουσ και θ αποτελεςματικότθτα των προςπακειϊν είςπραξθσ. Θ επάρκεια τθσ 

πρόβλεψθσ επιςκοπείται ςυχνά ςε ςυνδυαςμό με τα ιςτορικά ποςοςτά είςπραξθσ και 

άλλουσ οικονομικοφσ παράγοντεσ οι οποίοι επθρεάηουν τθν ειςπραξιμότθτα των 

απαιτιςεων. Το ποςό τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ είναι θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ 

αξίασ και των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμιακϊν τθσ ροϊν και καταχωρείται ωσ ζξοδο 

ςτα αποτελζςματα. Αποτελεί πολιτικι τθσ Εταιρείασ να μθν διαγράφεται καμία απαίτθςθ 

μζχρι να εξαντλθκοφν όλεσ οι δυνατζσ νομικζσ ενζργειεσ για τθν είςπραξι τθσ. 

4.3.8. Χρθματοοικονομικά μζςα 

Χρθματοοικονομικό μζςο είναι κάκε ςφμβαςθ που δθμιουργεί ζνα χρθματοοικονομικό 

ςτοιχείο ενεργθτικοφ ςε μία επιχείρθςθ και μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ ι ζνα 

ςυμμετοχικό τίτλο ςε μια άλλθ επιχείρθςθ. 

Τα χρθματοοικονομικά μζςα τθσ Εταιρείασ ταξινομοφνται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ με 

βάςθ τθν ουςία τθσ ςφμβαςθσ και το ςκοπό για τον οποίο αποκτικθκαν. 

i) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτιμώμενα ςτθν εφλογθ αξία τουσ μζςω τθσ 

Κατάςταςθσ Συνολικών Εςόδων 

Ρρόκειται για χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, που ικανοποιοφν οποιαδιποτε 

από τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που κατζχονται για εμπορικοφσ ςκοποφσ 
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 Ορίηονται, από τθν επιχείρθςθ, κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ ωσ ςτοιχεία που 

αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία, με αναγνϊριςθ των μεταβολϊν ςτθν Κατάςταςθ 

Συνολικϊν Εςόδων. 

ii) Δάνεια και απαιτιςεισ 

Ρεριλαμβάνουν μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ με ςτακερζσ ι 

προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ, τα οποία δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργοφσ αγορζσ. Στθν 

κατθγορία αυτι, (Δάνεια και Απαιτιςεισ), δεν περιλαμβάνονται: 

 απαιτιςεισ από προκαταβολζσ για αγορά αγακϊν ι υπθρεςιϊν, 

 απαιτιςεισ που ζχουν να κάνουν με δοςολθψίεσ φόρων, οι οποίεσ ζχουν επιβλθκεί 

νομοκετικά από το κράτοσ, 

 οτιδιποτε δεν καλφπτεται από ςφμβαςθ ϊςτε να δίνει δικαίωμα ςτθν επιχείρθςθ για 

λιψθ μετρθτϊν ι άλλων χρθματοοικονομικϊν παγίων ςτοιχείων. 

Τα Δάνεια και οι απαιτιςεισ περιλαμβάνονται ςτο κυκλοφοροφν ενεργθτικό, εκτόσ από 

εκείνα με λιξεισ μεγαλφτερεσ των 12 μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ Κατάςταςθσ 

Κακαρισ Θζςθσ. Τα τελευταία ςυμπεριλαμβάνονται ςτα μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία του 

ενεργθτικοφ. 

iii) Επενδφςεισ κατεχόμενεσ ωσ τθν λιξθ 

Ρεριλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με πάγιεσ ι 

προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ και ςυγκεκριμζνθ λιξθ και τα οποία θ Εταιρεία ζχει τθν 

πρόκεςθ και τθ δυνατότθτα να τα διακρατιςει ωσ τθ λιξθ τουσ. Θ Εταιρεία δε διακζτει 

επενδφςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ. 

iv) Επενδφςεισ διακζςιμεσ προσ πώλθςθ 

Τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία περιλαμβάνουν μθ παράγωγα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία τα οποία ταξινομοφνται ςαν διακζςιμα προσ πϊλθςθ ι δεν 

πλθροφν τα κριτιρια να ταξινομθκοφν ςε άλλεσ κατθγορίεσ χρθματοοικονομικϊν 

ςτοιχείων. Πλα τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που εντάςςονται ςτθν 

κατθγορία αυτιν αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία, εφόςον αυτι μπορεί να προςδιοριςτεί 

αξιόπιςτα, με τισ μεταβολζσ ςτθν αξία τουσ να αναγνωρίηονται ςτα ίδια κεφάλαια, μετά 

από τον υπολογιςμό κάκε επίδραςθσ από φόρουσ. Κατά τθν πϊλθςθ ι τθν απομείωςθ 

των διακζςιμων προσ πϊλθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων, τα ςωρευτικά κζρδθ ι ηθμιζσ 

που είχαν αναγνωριςτεί ςτα ίδια κεφάλαια αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ. 
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4.3.9. Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

Τα διακζςιμα και ιςοδφναμα διακεςίμων περιλαμβάνουν τα μετρθτά ςτθν τράπεηα και 

ςτο ταμείο, κακϊσ επίςθσ και τισ βραχυπρόκεςμεσ επενδφςεισ υψθλισ ρευςτότθτασ και 

χαμθλοφ ρίςκου (προκεςμιακζσ κατακζςεισ τριϊν μθνϊν). 

4.3.10. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςε ποςό 9.783.640 ευρϊ. Το ποςό αυτό 

προζκυψε μετά τθν απογραφι, αποτίμθςθ, εκτίμθςθ και απεικόνιςθ ςτθν Κατάςταςθ 

Οικονομικισ Θζςθσ των ςτοιχείων Ενεργθτικοφ και Ρακθτικοφ του Λιμενικοφ Ταμείου 

Θγουμενίτςασ που ζγινε από τθν επιτροπι του άρκρου 9 του κωδ. Ν. 2190/1920 και 

αφορά κυρίωσ χρθματικά διακζςιμα. Το Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελείται από μια 

μετοχι, θ οποία ανικει ςτθν ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίθςθσ 

Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου (Τ.Α.Ι.ΡΕ.Δ.) Α.Ε.». 

Άμεςα κόςτθ για τθν ζκδοςθ μετοχϊν, εμφανίηονται μετά τθν αφαίρεςθ του ςχετικοφ 

φόρου ειςοδιματοσ, ςε μείωςθ του αποκεματικοφ υπζρ το άρτιο. Άμεςα κόςτθ που 

ςχετίηονται με τθν ζκδοςθ μετοχϊν για τθν απόκτθςθ επιχειριςεων, περιλαμβάνονται 

ςτο κόςτοσ κτιςεωσ τθσ επιχειριςεωσ που αποκτάται. 

4.3.11. Δανειςμόσ 

Τα δάνεια καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ μειωμζνα με τα τυχόν άμεςα 

κόςτθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ. Μεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτο 

αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου. Τα κζρδθ ι οι ηθμιζσ από 

τα ςτοιχεία αυτά αναγνωρίηονται ωσ χρθματοοικονομικό ζςοδο ι ζξοδο, μζςω τθσ 

διαδικαςίασ τθσ απόςβεςθσ με το πραγματικό επιτόκιο. 

4.3.12.  Φορολογία ειςοδιματοσ και αναβαλλόμενοσ φόροσ 

Θ επιβάρυνςθ τθσ περιόδου με φόρο ειςοδιματοσ αποτελείται από τον τρζχοντα και τον 

αναβαλλόμενο φόρο, δθλαδι τουσ φόρουσ ι τισ φορολογικζσ ελαφρφνςεισ που 

ςχετίηονται με τα οικονομικά οφζλθ που προκφπτουν ςτθν περίοδο αλλά ζχουν ιδθ 

καταλογιςτεί ι κα καταλογιςτοφν από τισ φορολογικζσ αρχζσ ςε διαφορετικζσ περιόδουσ. 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ αναγνωρίηεται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων τθσ περιόδου, 

εκτόσ του φόρου εκείνου που αφορά ςυναλλαγζσ που καταχωρικθκαν απευκείασ ςτα 

ίδια κεφάλαια. Στθν περίπτωςθ αυτι καταχωρείται απευκείασ, κατά ανάλογο τρόπο, ςτα 

ίδια κεφάλαια. 

Ο τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ, υπολογίηεται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ φορολογικζσ 

διατάξεισ, περιλαμβάνεται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ι / και απαιτιςεισ προσ 

τισ φορολογικζσ αρχζσ και ςχετίηεται με τον πλθρωτζο φόρο επί του φορολογθτζου 

ειςοδιματοσ τθσ χριςθσ. Ο τρζχων φόροσ προςαυξάνεται με τυχόν φόρουσ ειςοδιματοσ 

που αφοροφν προβλζψεισ φορολογικϊν διαφορϊν ι πρόςκετουσ φόρουσ ειςοδιματοσ 
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που αφοροφν προθγοφμενεσ χριςεισ και ζχουν καταλογιςκεί τθν Εταιρεία κατόπιν 

ελζγχου των ανζλεγκτων φορολογικά χριςεων. 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ αποτιμϊνται ςφμφωνα με 

τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που αναμζνεται να εφαρμοςκοφν ςτθ χριςθ κατά τθν 

οποία κα διακανονιςκεί θ απαίτθςθ ι θ υποχρζωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ 

φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ και φορολογικοφσ νόμουσ που ζχουν τεκεί ςε ιςχφ ι 

ουςιαςτικά ιςχφουν μζχρι τθν θμερομθνία τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ, αφοροφν περιπτϊςεισ προςωρινϊν διαφορϊν 

μεταξφ φορολογικισ αναγνϊριςθσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ και 

αναγνϊριςισ τουσ για ςκοποφσ ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και 

υπολογίηονται με χριςθ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν που κα ιςχφουν κατά τισ 

περιόδουσ / χριςεισ που αναμζνεται να ανακτθκοφν τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και να 

τακτοποιθκοφν οι υποχρεϊςεισ. 

Θ αναβαλλόμενθ φορολογία υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο υποχρεϊςεωσ 

(liability method) ςε όλεσ τισ προςωρινζσ φορολογικζσ διαφορζσ κατά τθν θμερομθνία 

τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ μεταξφ τθσ φορολογικισ βάςθσ και τθσ λογιςτικισ 

αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων. 

Οι αναμενόμενεσ φορολογικζσ επιπτϊςεισ από τισ προςωρινζσ φορολογικζσ διαφορζσ, 

προςδιορίηονται και εμφανίηονται, είτε ωσ μελλοντικζσ (αναβαλλόμενεσ) φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ, είτε ωσ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ 

ςαφοφσ προςδιοριςμοφ των προςωρινϊν φορολογικϊν διαφορϊν, θ αρχικι καταχϊρθςθ 

γίνεται ςφμφωνα με εκτίμθςθ ωσ προσ το χρόνο αναςτροφισ και επανεξετάηεται ςε κάκε 

περίοδο. 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ εκπεςτζεσ 

προςωρινζσ διαφορζσ και τισ αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ηθμίεσ, κατά τθν ζκταςθ που 

είναι πικανό ότι κα υπάρξει επαρκζσ μελλοντικό φορολογθτζο ειςόδθμα ζναντι του 

οποίου οι αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ηθμίεσ και οι πιςτωτικοί φόροι μπορεί να 

χρθςιμοποιθκοφν. Θ αξία των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ελζγχεται ςε 

κάκε θμερομθνία τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ και μειϊνεται κατά τθν ζκταςθ 

που δεν αναμζνεται να υπάρξει επαρκζσ φορολογθτζο ειςόδθμα που κα καλφψει τθν 

αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ. 

Θ Εταιρεία ςυμψθφίηει τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και τισ 

αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ αν και μόνο αν: 

 ζχει ζνα νόμιμα εκτελεςτό δικαίωμα να ςυμψθφίςει τρζχουςεσ φορολογικζσ 

απαιτιςεισ ζναντι τρεχουςϊν φορολογικϊν υποχρεϊςεων και 
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 οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ αφοροφν ςε φόρο ειςοδιματοσ που επιβάλλονται από τθν ίδια 

φορολογικι αρχι. 

Αποτζλεςμα του χειριςμοφ αυτοφ είναι ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ οι αναβαλλόμενεσ 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ και οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ να 

απεικονίηονται ςε ςυμψθφιςμζνο ποςό. 

Από τθ χριςθ 2014, θ Εταιρεία απαλλάςςεται του Φόρου Ειςοδιματοσ (Ν. 4172/2013). 

4.3.13. Παροχζσ ςτο προςωπικό 

α) Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ 

Οι βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ προσ το προςωπικό ςε χριμα και ςε είδοσ καταχωροφνται 

ωσ ζξοδο όταν κακίςτανται δουλευμζνεσ. 

β) Παροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία 

Οι παροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία περιλαμβάνουν τόςο προγράμματα 

κακοριςμζνων ειςφορϊν όςο και προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν. 

Το δεδουλευμζνο κόςτοσ των προγραμμάτων κακοριςμζνων ειςφορϊν καταχωρείται ωσ 

ζξοδο ςτθν περίοδο που αφορά. 

Οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν ςτο 

προςωπικό υπολογίηονται ςτθν προεξοφλθμζνθ αξία των μελλοντικϊν παροχϊν προσ το 

προςωπικό που ζχουν καταςτεί δεδουλευμζνεσ κατά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ. Θ 

δζςμευςθ τθσ κακοριςμζνθσ παροχισ υπολογίηεται ετθςίωσ από ανεξάρτθτο αναλογιςτι 

με τθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ προβεβλθμζνθσ πιςτωτικισ μονάδασ (projected unit credit 

method). 

Τα αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμίεσ που προκφπτουν από  εμπειρικζσ προςαρμογζσ και 

από μεταβολζσ ςτισ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ αναγνωρίηονται ςτα λοιπά ςυνολικά 

ειςοδιματα ςτθν περίοδο που προκφπτουν. 

Το κόςτοσ προχπθρεςίασ αναγνωρίηεται άμεςα ςτα αποτελζςματα. 

Για τθν προεξόφλθςθ χρθςιμοποιικθκαν ωσ δομικό ςθμείο αναφοράσ τα ακόλουκα: α) 

Για ζωσ και 10 ζτθ χρθςιμοποιικθκαν τα Corporate Iboxx AA με μζςθ ωρίμανςθ ζωσ και 

10 ζτθ, β) εν ςυνεχεία για λόγουσ λθκτότθτασ επιλζχκθκαν τα Overall IBoxx +15 των 

οποίων θ μζςθ ωρίμαςθ προςεγγίηει τα 25 ζτθ και τζλοσ, γ) για τισ ροζσ άνω των 25 ετϊν 

λόγω ζλλειψθσ άλλων ομολόγων με τζτοιεσ λθκτότθτεσ χρθςιμοποιικθκαν οι αποδόςεισ 

των ομολόγων τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ. 

(γ) Παροχζσ τερματιςμοφ τθσ απαςχόλθςθσ 

Οι παροχζσ τερματιςμοφ απαςχόλθςθσ είναι πλθρωτζεσ όταν θ Εταιρεία, είτε τερματίηει 

τθν απαςχόλθςθ εργαηομζνων πριν τθν ςυνταξιοδότθςθ, είτε μετά από απόφαςθ 
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εργαηομζνων να δεχκοφν προςφορά παροχϊν από τθν Εταιρεία ςε αντάλλαγμα του 

τερματιςμοφ τθσ απαςχόλθςθσ τουσ. Θ Εταιρεία αναγνωρίηει τισ παροχζσ τερματιςμοφ 

τθσ απαςχόλθςθσ ωσ υποχρζωςθ και ζξοδο κατά τθν προγενζςτερθ μεταξφ των 

ακόλουκων θμερομθνιϊν: α) όταν θ οικονομικι οντότθτα δεν δφναται πλζον να 

αποςφρει τθν προςφορά των εν λόγω παροχϊν· και β) όταν θ οικονομικι οντότθτα 

αναγνωρίηει κόςτοσ αναδιάρκρωςθσ που εμπίπτει ςτο πεδίο του ΔΛΡ 37 και ςυνεπάγεται 

τθν καταβολι παροχϊν τερματιςμοφ τθσ απαςχόλθςθσ. Ραροχζσ τερματιςμοφ τθσ 

απαςχόλθςθσ που οφείλονται 12 μινεσ μετά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ 

προεξοφλοφνται. 

 

4.3.14. Κρατικζσ επιχορθγιςεισ για αγορά πάγιου εξοπλιςμοφ 

Θ Εταιρεία ζχει επιχορθγθκεί από κοινοτικά προγράμματα για τθν απόκτθςθ άυλων και 

ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Οι επιχορθγιςεισ αναγνωρίηονται όταν 

υπάρχει εφλογθ εξαςφάλιςθ ότι θ επιχοριγθςθ κα ειςπραχκεί και ότι κα τθρθκοφν όλοι 

οι ςχετικοί όροι. 

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ, που καλφπτουν ζξοδα, καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ του 

λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων μζςα ςε μια περίοδο τζτοια ϊςτε να υπάρχει αντιςτοίχθςθ 

με τα ζξοδα που προορίηονται να καλφψουν. Οι επιχορθγιςεισ που ςχετίηονται με 

περιουςιακά ςτοιχεία αναγνωρίηονται αφαιρετικά τθσ λογιςτικισ αξίασ του πάγιου 

ςτοιχείου του ενεργθτικοφ που επιχορθγικθκε και θ αναγνϊριςθ τθσ επιχοριγθςθσ ωσ 

ζςοδο επιτυγχάνεται μζςω του μειωμζνου εξόδου των αποςβζςεων. 

 

4.3.15. Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και Προβλζψεισ 

Ρροβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν θ Εταιρεία ζχει παροφςεσ νομικζσ ι τεκμαιρόμενεσ 

υποχρεϊςεισ ωσ αποτζλεςμα παρελκόντων γεγονότων, των οποίων είναι πικανι θ 

εκκακάριςι μζςω εκροϊν πόρων και θ εκτίμθςθ του ακριβοφσ ποςοφ τθσ υποχρζωςθσ 

μπορεί να πραγματοποιθκεί με αξιοπιςτία. Θ Εταιρεία αναγνωρίηει πρόβλεψθ για 

επιηιμιεσ ςυμβάςεισ όταν τα αναμενόμενα οφζλθ που κα παραχκοφν από τθ ςφμβαςθ 

είναι μικρότερα από το αναπόφευκτο κόςτοσ των υποχρεϊςεων ςτο πλαίςιο τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Οι επιςφαλείσ λογαριαςμοί απεικονίηονται με τα ποςά τα οποία είναι πικανόν να 

ανακτθκοφν. Οι εκτιμιςεισ για τα ποςά που αναμζνεται να ανακτθκοφν προκφπτουν 

κατόπιν ανάλυςθσ κακϊσ και από τθν εμπειρία τθσ Εταιρείασ ςχετικά με τθν πικανότθτα 

επιςφαλειϊν των πελατϊν. Μόλισ γίνει γνωςτό ότι ζνασ ςυγκεκριμζνοσ λογαριαςμόσ 

υπόκειται ςε μεγαλφτερο κίνδυνο του ςυνικουσ πιςτωτικοφ κινδφνου (π.χ. χαμθλι 

πιςτολθπτικι ικανότθτα του πελάτθ, διαφωνία ςχετικά με τθν φπαρξθ ι το ποςό τθσ 
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απαίτθςθσ, κτλ.), ο λογαριαςμόσ αναλφεται και κατόπιν καταγράφεται ωσ επιςφάλεια 

εάν οι ςυνκικεσ υποδθλϊνουν ότι θ απαίτθςθ είναι ανείςπρακτθ. 

Οι προβλζψεισ αναδιάρκρωςθσ περιλαμβάνουν τισ ριτρεσ λιξθσ μιςκϊςεων και τισ 

παροχζσ εξόδων υπαλλιλων, και αναγνωρίηονται ςτθν περίοδο κατά τθν οποία θ 

Εταιρεία δεςμεφεται νόμιμα ι τεκμαιρόμενα ςτθν υλοποίθςθ του ςχετικοφ 

προγράμματοσ αναδιάρκρωςθσ. 

Οι προβλζψεισ επιςκοποφνται κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ Κατάςταςθσ 

Οικονομικισ Θζςθσ και προςαρμόηονται προκειμζνου να αντανακλοφν τθν παροφςα αξία 

τθσ δαπάνθσ που αναμζνεται να απαιτθκεί για τθ διευκζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ. 

Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά 

γνωςτοποιοφνται, εκτόσ αν θ πικανότθτα εκροισ πόρων οι οποίοι ενςωματϊνουν 

οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ. Οι ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι οικονομικϊν οφελϊν 

είναι πικανι. 

 

4.3.16. Αναγνϊριςθ εςόδων και εξόδων 

Ζςοδα: 

Τα ζςοδα περιλαμβάνουν τθν εφλογθ αξία παροχισ υπθρεςιϊν, κακαρι από Φόρο 

Ρροςτικζμενθσ Αξίασ, εκπτϊςεισ και επιςτροφζσ. Τα ζςοδα από όλεσ τισ κατθγορίεσ 

υπθρεςιϊν λογίηονται ςτθ χριςθ που αφοροφν, ενϊ κατά τθν θμερομθνία τθσ 

Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ, λογίηονται τα δεδουλευμζνα και μθ τιμολογθμζνα 

ζςοδα πάςθσ φφςεωσ υπθρεςιϊν. Τα ζςοδα λογίηονται μόνον όταν πικανολογείται ότι τα 

οικονομικά οφζλθ που ςυνδζονται με τθ ςυναλλαγι κα ειςρεφςουν ςτθν επιχείρθςθ. Θ 

αναγνϊριςθ των εςόδων γίνεται ωσ εξισ: 

 Παροχι υπθρεςιών: Τα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν λογίηονται τθ χριςθ που 

παρζχονται οι υπθρεςίεσ, με βάςθ το ςτάδιο ολοκλιρωςθσ τθσ παρεχόμενθσ 

υπθρεςίασ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Οι ςθμαντικότερεσ 

κατθγορίεσ εςόδων από παροχι υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ είναι: 

- Τζλθ επί ειςιτθρίων επιβατϊν και οχθμάτων, 

- Λιμενικά τζλθ ιδιωτικϊν και επαγγελματικϊν ςκαφϊν και πλοίων, 

- Τζλθ διζλευςθσ εμπορευμάτων και φορτίων, 

- Δικαιϊματα χριςθσ λιμενικϊν εγκαταςτάςεων, 

- Δικαιϊματα ναυαγίων, 

- Ζςοδα από τθν παροχι λοιπϊν υπθρεςιϊν, όπωσ χριςθ θλεκτρικϊν 

εγκαταςτάςεων, υδροδότθςθ, περιςυλλογι καταλοίπων πλοίων, ηυγίςεισ φορτίων. 
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 Ζςοδα ενοικίων: Τα ζςοδα από ενοίκια ακινιτων (καταςτθμάτων, παραλιακϊν χϊρων 

και μθχανθμάτων) λογίηονται ςε ςυςτθματικι βάςθ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, 

βάςθ του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου. 

 Ζςοδα από τόκουσ: Τα ζςοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται βάςει χρονικισ αναλογίασ 

και με τθ χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου. Πταν υπάρχει απομείωςθ των 

απαιτιςεων, θ λογιςτικι αξία αυτϊν μειϊνεται ςτο ανακτιςιμο ποςό τουσ, το οποίο 

είναι θ παροφςα αξία των αναμενόμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν 

προεξοφλουμζνων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στθ ςυνζχεια λογίηονται τόκοι 

με το ίδιο επιτόκιο επί τθσ απομειωμζνθσ (νζασ λογιςτικισ) αξίασ. 

Ζξοδα: 

Τα ζξοδα αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. Το κόςτοσ 

διαφιμιςθσ εξοδοποιείται με τθν πραγματοποίθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν και 

περιλαμβάνεται ςτα ζξοδα διάκεςθσ. 

Επιχορθγιςεισ και ζξοδα Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων: 

Σθμειϊνουμε ότι, από τθν κλειόμενθ χριςθ 2014, βάςει των διατάξεων του άρκρου 49, 

παρ. 2 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-06-2014) όλα τα ζςοδα και οι δαπάνεσ τθσ 

Εταιρείασ εγγράφονται και εμφανίηονται ςε ζναν ενιαίο προχπολογιςμό και δεν μποροφν 

να πραγματοποιθκοφν παρά μόνο αν αντιςτοιχοφν ςε κωδικό του προχπολογιςμοφ τουσ 

και υπό τουσ λογαριαςμοφσ λογιςτικισ τουσ. Βάςει των διατάξεων αυτϊν θ Εταιρεία ςτθν 

τρζχουςα χριςθ εμφάνιςε ςτθν Ετιςια Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ τα ζξοδα που 

αφοροφν τα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα, καταχωρϊντασ ταυτοχρόνωσ και ιςόποςεσ 

επιχορθγιςεισ ϊςτε να μθ δθμιουργείται μζςω τθσ Κατάςταςθσ αυτισ αποτζλεςμα 

(κζρδοσ ι ηθμία) για τθν Εταιρεία. Μζχρι και τθν προθγοφμενθ χριςθ, θ εταιρεία τα 

ειςπραττόμενα ζςοδα και τα πραγματοποιθμζνα ζξοδα για τθν υλοποίθςθ των 

Ρρογραμμάτων, τα παρακολουκοφςε λογιςτικά ςε κατάλλθλουσ λογαριαςμοφσ τθσ 

Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ. 

Για λόγουσ ςυγκριςιμότθτασ τα ζςοδα από επιχορθγιςεισ και τα ζξοδα των Ευρωπαϊκϊν 

προγραμμάτων, τα οποία για τθ χριςθ 2014 ανιλκαν ςε 1.718.150 ευρϊ, απεικονίηονται 

ξεχωριςτά ςτουσ πίνακεσ εςόδων και εξόδων που παρατίκενται ςτισ Σθμειϊςεισ 5.16 και 

5.18 των Οικονομικϊν καταςτάςεων. 

 

4.3.17. Μιςκϊςεισ 

- Η Εταιρεία ωσ Μιςκωτισ: Οι μιςκϊςεισ που μεταφζρουν ςτθν Εταιρεία ουςιωδϊσ 

όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ που ςχετίηονται με το μιςκωμζνο πάγιο, 

ταξινομοφνται ωσ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ. Τα πάγια ςτοιχεία των μιςκϊςεων αυτϊν 

κεφαλαιοποιοφνται κατά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ςτθν εφλογθ αξία του μιςκωμζνου 

παγίου ι, αν αυτι είναι χαμθλότερθ, ςτθν παροφςα αξία των ελάχιςτων μιςκωμάτων. Οι 
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πλθρωμζσ για χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ επιμερίηονται μεταξφ των χρθματοοικονομικϊν 

εξόδων και τθσ μείωςθσ τθσ χρθματοδοτικισ υποχρζωςθσ, ϊςτε να επιτευχκεί ζνα 

ςτακερό επιτόκιο ςτο εναπομείναν υπόλοιπο τθσ υποχρζωςθσ. Τα χρθματοοικονομικά 

ζξοδα χρεϊνονται απευκείασ ςτα αποτελζςματα. Τα κεφαλαιοποιθκζντα μιςκωμζνα 

πάγια αποςβζνονται με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ ηωι των παγίων. 

Μιςκϊςεισ όπου ο εκμιςκωτισ διατθρεί όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ τθσ 

ιδιοκτθςίασ του παγίου καταχωροφνται ωσ λειτουργικά μιςκϊματα. Οι πλθρωμζσ των 

λειτουργικϊν μιςκωμάτων αναγνωρίηονται ωσ ζνα ζξοδο ςτθν Κατάςταςθ Συνολικϊν 

Εςόδων ςε ςτακερι βάςθ κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

- Η Εταιρεία ωσ Εκμιςκωτισ: Ειςπράξεισ που προκφπτουν από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 

καταχωροφνται ωσ ζςοδα με βάςθ τθν ςτακερι μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

 

4.3.18. Κόςτοσ δανειςμοφ 

Το κόςτοσ του δανειςμοφ που ςχετίηεται άμεςα με τθν απόκτθςθ, καταςκευι ι 

παραγωγι περιουςιακϊν ςτοιχείων, θ ολοκλιρωςθ των οποίων απαιτεί ςθμαντικό 

χρόνο, προςτίκεται ςτο κόςτοσ τουσ, μζχρι το χρόνο που είναι ουςιαςτικά ζτοιμα προσ 

χριςθ ι προσ πϊλθςθ. Τα ζςοδα που προζρχονται από τθν προςωρινι τοποκζτθςθ των 

δανειακϊν κεφαλαίων που προορίηονται για απόκτθςθ των ανωτζρω περιουςιακϊν 

ςτοιχείων αφαιρείται από το αντίςτοιχο δανειακό κόςτοσ. Τα άλλα κόςτθ δανειςμοφ 

καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςεωσ που προκφπτουν. 

 

4.3.19. υμψθφιςμόσ Απαιτιςεων – Τποχρεϊςεων 

Ο ςυμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων με υποχρεϊςεισ και θ 

απεικόνιςθ του κακαροφ ποςοφ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ πραγματοποιείται μόνο 

εφόςον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για ςυμψθφιςμό και υπάρχει πρόκεςθ για 

διακανονιςμό του κακαροφ ποςοφ που προκφπτει από τον ςυμψθφιςμό ι για 

ταυτόχρονο διακανονιςμό. 

 

4.3.20. Ενδεχόμενα γεγονότα 

Θ Εταιρεία εμπλζκεται ςε δικαςτικζσ διεκδικιςεισ και αποηθμιϊςεισ κατά τθ ςυνικθ 

πορεία των εργαςιϊν τθσ. Θ Διοίκθςθ κρίνει εάν οποιοιδιποτε διακανονιςμοί κα 

επθρζαηαν ςθμαντικά ι όχι τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ. Ραρόλα αυτά, ο 

κακοριςμόσ των ενδεχόμενων υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με διεκδικιςεισ και 

απαιτιςεισ είναι μία πολφπλοκθ διαδικαςία που περιλαμβάνει κρίςεισ ςχετικά με τισ 

πικανζσ ςυνζπειεσ, όπωσ και τισ ερμθνείεσ ςχετικά με τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ. 
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4.3.21. Κζρδθ ανά Μετοχι 

Τα βαςικά και τα απομειωμζνα κζρδθ, ανά μετοχι, υπολογίηονται διαιρϊντασ τα κακαρά 

κζρδθ μετά από φόρουσ, με το μζςο ςτακμικό αρικμό μετοχϊν κάκε χριςθσ. Το 

κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ αποτελείται από μια (1) μετοχι, θ οποία ανικει ςτθν ανϊνυμθ 

εταιρεία με τθν επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου 

(Τ.Α.Ι.ΡΕ.Δ.) Α.Ε.». 

 

4.3.22. Μερίςματα 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ εμπορικισ νομοκεςίασ, οι εταιρείεσ είναι 

υποχρεωμζνεσ να διανζμουν κάκε ζτοσ πρϊτο μζριςμα που αντιςτοιχεί τουλάχιςτον ςτο 

35% των κερδϊν μετά φόρων και μετά τον ςχθματιςμό του κατά νόμο τακτικοφ 

αποκεματικοφ. Τα μερίςματα λογίηονται όταν κεμελιϊνεται το δικαίωμα είςπραξθσ από 

τουσ μετόχουσ με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων. 

Επιπλζον, δεν μπορεί να διανεμθκεί μζριςμα ςτουσ μετόχουσ, εφόςον τα ίδια κεφάλαια 

τθσ Εταιρείασ, που απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ, είναι ι κα είναι 

μετά τθ διανομι, μικρότερα από το καταβεβλθμζνο κεφάλαιο, πλζον τα μθ διανεμόμενα 

αποκεματικά. 

Με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 43 και 44α του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνφμων 

εταιρειϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 30 «Διευκετιςεισ κεμάτων δθμοςίων εςόδων» του Ν. 

2579/1998, προβλζπεται ότι οι επιχειριςεισ και οργανιςμοί των οποίων αποκλειςτικόσ 

μζτοχοσ ι με πλειοψθφία μετοχϊν άνω του εξιντα τοισ εκατό 60% είναι το Δθμόςιο, 

ευκζωσ ι μζςω άλλθσ επιχείρθςθσ ι οργανιςμοφ του οποίου αποκλειςτικόσ μζτοχοσ 

είναι το Δθμόςιο και λειτουργοφν με τθν μορφι Α.Ε., υποχρεοφνται να διακζτουν 

ολόκλθρο το προβλεπόμενο από το καταςτατικό τουσ ι από διατάξεισ νόμων μζριςμα 

ςτουσ μετόχουσ. 

 

5. Ανάλυςθ κονδυλίων και λοιπζσ γνωςτοποιιςεισ 

5.1. Ενςϊματα Περιουςιακά τοιχεία 

Τα ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία αναλφονται ωσ εξισ: 
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Ποςά ςε Ευρώ Κτίρια 
Μθχ/κόσ 

εξοπλιςμόσ 
Μεταφορικά 

μζςα 

Ζπιπλα και 
λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ 

Ακινθτ/ςεισ 
υπό 

εκτζλεςθ φνολο 

 
      

Κόςτοσ κτιςθσ 31 Δεκεμβρίου 2012 2.501.577 254.323 99.379 848.210 0 3.703.489 

Μείον: υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ (1.195.374) (161.231) (87.538) (769.123) 0 (2.213.266) 

Λογιςτικι αξία 31 Δεκεμβρίου 2012 1.306.203 93.093 11.841 79.087 0 1.490.223 

Ρροςκικεσ 324.727 38.589 0 86.313 162.514 573.179 

Ρωλιςεισ - Λθφκείςεσ επιχορθγιςεισ 
– Μειϊςεισ 

0 0 0 (38.964) (162.514) (162.514) 

Αποςβζςεισ χριςθσ (187.457) (24.705) (8.699) (53.632) 0 (274.493) 

Κόςτοσ κτιςθσ 31 Δεκεμβρίου 2013 2.826.304 292.912 99.379 895.558 0 4.114.154 

Μείον: υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ (1.382.831) (185.935) (96.238) (822.754) 0 (2.487.759) 

Λογιςτικι αξία 31 Δεκεμβρίου 2013 1.443.472 106.977 3.141 72.804 0 1.626.395 

Ρροςκικεσ 79.834 41.212 0 96.990 180.424 398.460 

Ρωλιςεισ - Λθφκείςεσ επιχορθγιςεισ 
– Μειϊςεισ 

0 0 0 (42.890) (180.424) (223.314) 

Αποςβζςεισ χριςθσ (176.542) (20.128) (3.141) (54.213) 0 (254.025) 

Τακτοποιιςεισ αποςβζςεων 0 0 0 0 0 1 

Κόςτοσ κτιςθσ 31 Δεκεμβρίου 2014 2.906.138 334.124 99.379 949.658 0 4.289.300 

Μείον: υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ (1.559.373) (206.064) (99.379) (876.967) 0 (2.741.783) 

Λογιςτικι αξία 31 Δεκεμβρίου 2014 1.346.765 128.060 0 72.691 0 1.547.516 

 

Οι υποδομζσ του λιμζνα ανικουν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο και θ Εταιρεία ζχει το 

αποκλειςτικό δικαίωμα χριςθσ και εκμετάλλευςθσ, ςφμφωνα με τθν από 03.02.2002 

Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ, θ οποία τροποποιικθκε τθν 28.06.2005 ωσ προσ τα 

παραχωροφμενα τμιματα τθσ λιμενικισ ηϊνθσ (Σθμ. 4.1.4). Στθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ όλεσ 

οι παραχωρθκείςεσ εγκαταςτάςεισ επιςτρζφουν αυτοδίκαια ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο. Τα 

κτίρια και τεχνικά ζργα που εμφανίηονται ςτον Ιςολογιςμό αφοροφν τα πρόςκετα ζργα 

και εγκαταςτάςεισ που εκτζλεςε θ Εταιρεία για τθ διατιρθςθ τθσ απρόςκοπτθσ 

λειτουργίασ του λιμζνα και τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ. 

Στθ χριςθ 2014, με τθν υπαρικμ. 54/2014 απόφαςθ του Δ.Σ., θ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε. προζβθ ςε 

ανάκεςθ ςε αςφαλιςτικι εταιρεία τθσ αςφάλιςθσ πυρόσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 

και αςτικισ ευκφνθσ τθσ Εταιρείασ και των ςτελεχϊν τθσ ζναντι τρίτων. 

Οι προςκικεσ τθσ χριςεωσ 2014 αφοροφν κατά κφριο λόγο τεχνικά ζργα ςτθ ηϊνθ 

δικαιοδοςίασ τθσ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε. και αγορά θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και εξαρτθμάτων και 

λοιποφ εξοπλιςμοφ. 

 

Επιπρόςκετα, ςτθν παροφςα χριςθ αποκτικθκαν για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ των 

Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων ςτα οποία ςυμμετείχε θ Εταιρεία και επιχορθγικθκε 100% 

από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το Ελλθνικό Δθμόςιο ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 

ςυνολικισ αξίασ 223.314 ευρϊ. Θ επιχοριγθςθ αυτι καταχωρικθκε ςε μείωςθ τθσ αξίασ 

κτιςεωσ των εν λόγω παγίων. 
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5.2. Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 

 

Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014   31.12.2013 

Δοςμζνεσ εγγυιςεισ 26.149 

 

26.705 

Μακροπρόκεςμα δάνεια προςωπικοφ 54.604 

 

74.648 

φνολα 80.753   101.353 

 

Δάνεια ςτο προςωπικό: Θ εταιρεία παρζχει ςτο προςωπικό άτοκα δάνεια, όπωσ ορίηεται 

ςτθ Σ.Σ.Ε. Το ςυνολικό ποςό των άτοκων δανείων που μπορεί να χορθγθκεί ςτο 

προςωπικό ετθςίωσ με ζγκριςθ από το Δ.Σ. τθσ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε. δε μπορεί να υπερβεί ετιςια 

ςυνολικά το ποςό των ευρϊ 10.000. Κατά τθ χοριγθςθ των δανείων αποδίδεται από τουσ 

δικαιοφχουσ το αναλογοφν χαρτόςθμο φψουσ 2,4%. Με τθν υπαρικμ. 13/2011 απόφαςθ 

Δ.Σ. χορθγικθκαν ςτισ χριςεισ 2011 – 2012 άτοκα δάνεια, ςτα διευκυντικά ςτελζχθ τθσ 

Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε. και τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςυνολικοφ 

φψουσ 50.000 ευρϊ, με ανεξόφλθτο υπόλοιπο τθν 31/12/2014 ποςό 23.863 ευρϊ 

(31/12/2013 ποςό 29.281 ευρϊ), και ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ ςυνολικοφ φψουσ 120.000 

ευρϊ, με ανεξόφλθτο υπόλοιπο τθν 31/12/2014 ποςό 50.785 ευρϊ (31/12/2013 ποςό 

72.380 ευρϊ). Θ εξόφλθςθ των δανείων γίνεται με μθνιαία παρακράτθςθ από τθ 

μιςκοδοςία ςε 60 ιςόποςεσ δόςεισ (5 ζτθ), με πλθρωτζο μετά από 1 ζτοσ ποςό 54.604 

ευρϊ. Με τθν υπ’ αρικμ. 60/2012 απόφαςθ του Δ.Σ. παρατάκθκε θ περίοδοσ εξόφλθςθσ 

των δανείων κατά πζντε ζτθ. Τα δάνεια εμφανίηονται ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία, θ 

οποία προςομοιάηει με τθν εφλογθ αξία τουσ. 

 

5.3. Εμπορικζσ απαιτιςεισ 

Οι λογαριαςμοί πελατϊν αναλφονται ωσ εξισ: 

Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014   31.12.2013 

Ρελάτεσ 1.916.192 

 

1.707.044 

Μείον: Ρροβλζψεισ επιςφαλϊν πελατϊν (290.690) 

 

(402.690) 

φνολα 1.625.502   1.304.354 

 

Το ςφνολο των ανωτζρω απαιτιςεων κεωρείται πωσ είναι βραχυπρόκεςμθσ λιξθσ. Θ 

εφλογθ αξία αυτϊν των βραχυπρόκεςμων χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, 

δεν κακορίηεται ανεξάρτθτα, κακϊσ θ λογιςτικι αξία κεωρείται πωσ προςεγγίηει τθν 

εφλογθ αξία τουσ. 

Θ Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ είςπραξθσ μζρουσ των απαιτιςεϊν τθσ 

προζβθ ςτθ χριςθ 2014 ςε βεβαίωςθ ςτθ Δ.Ο.Υ. απαιτιςεων από πελάτεσ τθσ, ςυνολικοφ 

φψουσ 226.000 ευρϊ περίπου, και ςτθν επόμενθ χριςθ 2015 ςυνολικοφ ποςοφ 215.000 
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ευρϊ περίπου. Μζχρι ςιμερα από τα βεβαιωκζντα υπόλοιπα τθσ χριςεωσ 2014 ζχουν 

ειςπραχκεί μζςω Δ.Ο.Υ. 156.000 ευρϊ περίπου. 

Για όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ ζχει πραγματοποιθκεί εκτίμθςθ των ενδείξεων για 

τυχόν απομείωςθ τουσ. Οριςμζνεσ από τισ απαιτιςεισ ζχουν υποςτεί απομείωςθ για τισ 

οποίεσ ζχει ςχθματιςτεί αντίςτοιχθ πρόβλεψθ. Οι απαιτιςεισ που ζχουν υποςτεί 

απομείωςθ αφοροφν κυρίωσ ςε πελάτεσ τθσ Εταιρείασ των οποίων θ ενθλικίωςθ των 

υπολοίπων των λογαριαςμϊν τουσ υπερβαίνει το ζνα ζτοσ ι προβαίνουν ςε 

αντικατάςταςθ επιταγϊν. 

Οι αναγνωριςκείςεσ από τθν Εταιρεία προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ζχουν ωσ 

εξισ: 

Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014   31.12.2013 

Υπόλοιπο ζναρξθσ χριςεωσ 402.690 

 

328.690 

Ρρόβλεψθ απομείωςθσ χριςεωσ (112.000) 

 

74.000 

Τπόλοιπο λιξθσ χριςεωσ 290.690   402.690 

Λαμβάνοντασ υπόψθ το ρυκμό είςπραξθσ των βεβαιωκζντων ςτθ Δ.Ο.Υ. απαιτιςεων, θ 

Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ προζβθ ςε ανακεϊρθςθ τθσ πρόβλεψθσ τθσ ηθμίασ από τθν 

πικανι μθ είςπραξθ των απαιτιςεϊν τθσ και μετζφερε ςτα ζςοδα τθσ κλειόμενθσ χριςθσ 

ποςό 112.000 ευρϊ. Κατά τθν εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ πζραν τθσ ανωτζρω 

ςχθματιςκείςασ πρόβλεψθσ δεν υπάρχει επιπλζον κίνδυνοσ επιςφαλειϊν από 

απαιτιςεισ πελατϊν τθσ. 

Θ χρονικι απεικόνιςθ των απαιτιςεων από πελάτεσ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου ζχει ωσ 

εξισ: 

Ποςά ςε Ευρώ 

ζωσ 1 

ζτοσ 

2 – 4 

ζτθ 

5 ζτθ και 

άνω 
Βεβαιωκζντα 

ΔΟΤ Προβλζψεισ ΤΝΟΛΟ 

31θ Δεκεμβρίου 

2014 1.265.057 150.246 225.241 275.648 (290.690) 1.625.502 

31θ Δεκεμβρίου 

2013 1.090.017 309.007 258.463 49.556 (402.690) 1.304.354 

Στισ περιπτϊςεισ όπου ζχουν υπογραφεί ςυμβάςεισ με πελάτεσ προβλζπεται και θ 

κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ. Το φψοσ των εγγυθτικϊν αυτϊν επιςτολϊν, κατά τθν 

31.12.2014 ανζρχεται ςτο ποςό των 74.897 ευρϊ (105.798 ευρϊ κατά τθν 31/12/2013). 

 

5.4. Προκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 

Οι προκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 
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Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014 

 

31.12.2013 

Δάνεια προςωπικοφ 20.044 

 

22.514 

ΦΡΑ Χρεωςτικόσ 1.339.989 

 

925.819 

Λοιπζσ πλθν Φόρου Ειςοδιματοσ απαιτιςεισ 

κατά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 23.478 

 

32.594 

Λοιποί χρεϊςτεσ διάφοροι 4.406 

 

4.406 

Απαιτιςεισ από Ευρωπαϊκά προγράμματα 835.724 

 

384.118 

Ζξοδα επομζνων χριςεων 27.779 

 

3.214 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 36 

 

57 

φνολα 2.251.455   1.372.721 

 

5.5. Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 

Οι απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ περιλαμβάνουν: 

 

Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014 

 

31.12.2013 

Ρροκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ 183.084 

 

126.577 

Ρροκατ/νοσ ι παρακρ/νοσ φόροσ ειςοδιματοσ 

προσ επιςτροφι ι ςυμψθφιςμό 39.725 

 

68.836 

φνολα 222.809 

 

195.413 

 

5.6. Σαμιακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

Τα διακζςιμα αντιπροςωπεφουν μετρθτά ςτο ταμείο τθσ Εταιρείασ και τραπεηικζσ 

κατακζςεισ διακζςιμεσ ςε πρϊτθ ηιτθςθ. Αναλυτικά: 

Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014   31.12.2013 

Διακζςιμα ςτο ταμείο 17.572 

 

15.579 

Κατακζςεισ όψεωσ ςε ευρϊ 503.622 

 

1.298.681 

Κατακζςεισ προκεςμίασ ςε ευρϊ 9.933.827 

 

9.508.738 

Τράπεηεσ - Λογ/μοί διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν 

Ρρογραμμάτων 357.772 

 

306.106 

φνολα 10.812.792   11.129.104 

 

Οι λογαριαςμοί κατακζςεων προκεςμίασ αφοροφν κατακζςεισ ςε ευρϊ με κυμαινόμενο 

επιτόκιο το οποίο κατά τθ χριςθ 2014 κυμαινόταν από 2,76% ζωσ 1,96% (5,68% ζωσ 3% 

ςτθ χριςθ 2013). Θ τρζχουςα αξία των εν λόγω κατακζςεων όψεωσ και προκεςμίασ 

προςεγγίηει τθ λογιςτικι τουσ αξία λόγω των κυμαινόμενων επιτοκίων και των 

βραχυπρόκεςμων λιξεϊν τουσ. Τα ζςοδα τόκων από τραπεηικζσ κατακζςεισ 

αναγνωρίηονται με βάςθ τθν αρχι του δεδουλευμζνου και ανιλκαν για τθ χριςθ που 



 
 Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ χριςεωσ 01/01/2014 – 31/12/2014 
 (ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ) 
 

 

Σελίδα 54 από 69 

ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ςε 268.752 ευρϊ (459.234 ευρϊ το 2013) και 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτα χρθματοοικονομικά αποτελζςματα. 

 

5.7. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014 ανζρχεται ςε ευρϊ 9.783.640 και 

αφορά ςε μια μετοχι κυριότθτασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Με απόφαςθ τθσ Γ.Σ. δφναται 

να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ εταιρείασ με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν, με τθν 

προχπόκεςθ ότι οποιαδιποτε αφξθςθ δεν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ 

ςυμμετοχισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κάτω του 51%. Με τθν ίδια απόφαςθ κακορίηεται 

και ο τρόποσ τθσ διάκεςθ τουσ. 

Με τθν αρικμ. 222/05.11.2012 απόφαςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Αναδιαρκρϊςεων 

και Αποκρατικοποιιςεων, θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 2996/τ.Β’/2012, 

αποφαςίςκθκε θ άνευ ανταλλάγματοσ μεταβίβαςθ ςτθν ανϊνυμθ εταιρεία με τθν 

επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου (Τ.Α.Ι.ΡΕ.Δ.) Α.Ε.», 

κατά πλιρθ κυριότθτα, των μετοχϊν που αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 100% του μετοχικοφ 

κεφαλαίου των εταιρειϊν, κυριότθτασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, που ζχουν περιλθφκεί 

ςτο Ρρόγραμμα Αποκρατικοποιιςεων του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ 

Στρατθγικισ 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, Αϋ 151), όπωσ αυτό επικαιροποιικθκε και 

περιελιφκθ ςτο Ραράρτθμα IV του Ν. 4046/2012 (Αϋ 28), μεταξφ των οποίων ανικει και 

θ Εταιρεία. 

 

5.8. Αποκεματικά 

Οι κινιςεισ των αποκεματικϊν τθσ Εταιρείασ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Ποςά ςε Ευρώ 

Σακτικό 

αποκεματικό 

 

Ζκτακτο 

αποκεματικό 

 

Αποκεματικό 

ειδικϊν 

διατάξεων 

Νόμων 

 

φνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2013 285.933   720.000   20.985   1.026.918 

Μεταβολζσ χριςθσ 1.1-

31.12.2013 36.782 

 

0 

 

0 

 

36.782 

Τπόλοιπο 31.12.2013 322.715 

 

720.000 

 

20.985   1.063.700 

               

Υπόλοιπο 1.1.2014 322.715   720.000   20.985   1.063.700 

Μεταβολζσ χριςθσ 1.1-

31.12.2014 28.992 

 

0 

 

(20.985) 

 

8.007 

Τπόλοιπο 31.12.2014 351.707 

 

720.000 

 

0   1.071.707 
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5.8.1. Σακτικό Αποκεματικό 

Σφμφωνα µε τισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ εταιρικισ νομοκεςίασ, θ δθμιουργία τακτικοφ 

αποκεματικοφ - µε τθν κατ’ ζτοσ μεταφορά ποςοφ ίςου µε το 5% των ετιςιων, μετά από 

φόρουσ, κερδϊν - είναι υποχρεωτικι, μζχρι να φκάςει το φψοσ του αποκεματικοφ το ⅓ 

του μετοχικοφ κεφαλαίου. Το τακτικό αποκεματικό διανζμεται µόνο κατά τθ διάλυςθ τθσ 

Εταιρείασ μπορεί, όμωσ, να ςυμψθφιςκεί µε ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ. 

 

5.8.2. Ζκτακτο αποκεματικό 

Αφορά φορολογθκζντα και μθ διανεμθκζντα κζρδθ προθγουμζνων χριςεων. Στθν 

περίπτωςθ που διανεμθκοφν υπόκεινται ςε φορολόγθςθ με βάςθ τισ γενικζσ διατάξεισ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

 

5.8.3. Αποκεματικά από αφορολόγθτα ι φορολογθκζντα κατ’ ειδικό τρόπο ζςοδα 

Αφοροφν ζςοδα από τόκουσ προθγουμζνων χριςεων, οι οποίοι είτε δε φορολογικθκαν 

είτε ζχει γίνει παρακράτθςθ φόρου 15% ςτθν πθγι. Στθν περίπτωςθ που διανεμθκοφν 

υπόκεινται ςε φορολόγθςθ με βάςθ τισ γενικζσ διατάξεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

Με τθν από 11 Δεκεμβρίου 2014 απόφαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ του 

μοναδικοφ μετόχου τθσ Εταιρείασ εγκρίκθκε θ φορολόγθςθ του εν λόγω αποκεματικοφ 

με καταβολι του αναλογοφντοσ φόρου 19% ποςοφ 3.987 ευρϊ, και θ διανομι - 

καταβολι του υπολοίπου ςτο μζτοχο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 

4172/2013. 

 

5.9. Τπόλοιπο εισ νζο 

 

Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014 

 

31.12.2013 

Υπόλοιπο 1/1/ 2.624.885 

 

2.011.843 

Διανομι κερδϊν προθγοφμενθσ χριςθσ ςε 

αποκεματικά μετά από τθν ζγκριςθ τθσ Γ.Σ. (28.992) 

 

(36.782) 

Μερίςματα πλθρωτζα (192.797) 

 

(244.600) 

Ρροςαρμογζσ ςφμφωνα με το ΔΛΡ 19 (15.018) 

 

2.918 

Κζρδθ χριςεωσ μετά από φόρουσ 950.342 

 

891.505 

φνολα 3.338.419 

 

2.624.885 
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5.10. Μερίςματα 

Με βάςθ τθ νομοκεςία, θ Εταιρεία υποχρεοφται κάκε χριςθ να διανζμει από τα κζρδθ 

τθσ χριςθσ, μετά τθν αφαίρεςθ του τακτικοφ αποκεματικοφ και του αναλογοφντοσ 

φόρου, το προβλεπόμενο από το νόμο μζριςμα ςτο μοναδικό μζτοχο, ςτθν ανϊνυμθ 

εταιρεία με τθν επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου 

(Τ.Α.Ι.ΡΕ.Δ.) Α.Ε.». 

Τθν παροφςα χριςθ θ Εταιρεία εκταμίευςε μερίςματα από τθ διανομι κερδϊν των 

χριςεων 2011 – 2012, ςυνολικοφ ποςοφ 413.089 ευρϊ αντίςτοιχα, ενϊ το μζριςμα από 

τθ διανομι κερδϊν χριςεωσ 2013 που εγκρίκθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων 

τθν 12/03/2015 εμφανίηεται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. 

Το προτεινόμενο από το Δ.Σ. μζριςμα για τθ χριςθ 2014 ανζρχεται ςε 358.070 ευρϊ και 

τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ετιςιασ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

 

5.11. Τποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των Ν. 2112/1920 και 4093/2012, θ Εταιρεία καταβάλλει 

αποηθμιϊςεισ ςτουσ ςυνταξιοδοτοφμενουσ ι απολυόμενουσ υπαλλιλουσ τθσ, το δε φψοσ 

των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων εξαρτάται από τα ζτθ προχπθρεςίασ, το φψοσ των 

αποδοχϊν και τον τρόπο απομάκρυνςθσ (απόλυςθ ι ςυνταξιοδότθςθ) με πλαφόν 

αποηθμίωςθσ το ποςόν των 15.000,00 ευρϊ. Ρζραν αυτϊν θ Εταιρεία καταβάλλει ςτουσ 

μόνιμουσ υπαλλιλουσ του Δθμοςίου, προερχόμενων από διοριςμό ςτο Δθμόςιο, που 

διενεργικθκε ςτο πρϊθν Λιμενικό Ταμείο Θγουμενίτςασ, αποηθμιϊςεισ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Ν. 103/1975. Θ Εταιρεία απαςχολεί ζναν υπάλλθλο διοριςμζνο από το 

Δθμόςιο. 

Θ πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία απεικονίηεται ςτισ 

ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςφμφωνα με το ανακεωρθμζνο Δ.Λ.Ρ. 19 και 

βαςίηεται ςε αναλογιςτικι μελζτθ, θ οποία υπολογίςτθκε με θμερομθνία 31 Δεκεμβρίου 

2014. Οι κφριεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για λογιςτικοφσ 

ςκοποφσ είναι οι εξισ: 

Εκτίμθςθ 

Μζςθ ετιςια μακροχρόνια αφξθςθ μιςκολογίου 2% 

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ 3,5% 

Μζςοσ ετιςιοσ ρυκμόσ μακροχρόνιασ αφξθςθσ πλθκωριςμοφ 2% 

Χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ τθσ Ρροβεβλθμζνθσ Ριςτοφμενθσ Μονάδοσ (Projected Unit 

Credit Method) και θ θλικία ςυνταξιοδότθςθσ λιφκθκε ςφμφωνα με τισ καταςτατικζσ 

διατάξεισ του Ταμείου Κφριασ Αςφάλιςθσ κάκε εργαηόμενου. 
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Για τθν τρζχουςα περίοδο θ πρόβλεψθ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 

υπθρεςία διαμορφϊκθκε ωσ εξισ: 

Ποςά ςε Ευρώ 31/12/2014   31/12/2013 

Υποχρεώςεισ ιςολογιςμοφ για : 
   Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ 55.239  

 
34.225  

φνολο 55.239    34.225  

    Χρεώςεισ ςτα αποτελζςματα  
   Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ 5.996 

 
(331.164) 

φνολο 5.996   (331.164) 

    Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ (Λοιπά ςυνολικά 
ειςοδιματα) 

   Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ (121.650,25) 
 

(136.668) 

φνολο (121.650,25)   (136.668) 

    Τα ποςά που ζχουν καταχωρθκεί ςτον ιςολογιςμό είναι τα παρακάτω: 
  

   Ποςά ςε Ευρώ 31/12/2014   31/12/2013 

Ραροφςα αξία χρθματοδοτοφμενων υποχρεϊςεων 55.239 
 

34.225  
Εφλογθ αξία περιουςιακϊν ςτοιχείων του 
προγράμματοσ 0  

 
0  

 
55.239   34.225  

Ραροφςα αξία μθ χρθματοδοτοφμενων υποχρεϊςεων 0  
 

0  

Τποχρζωςθ ςτον ιςολογιςμό 55.239   34.225  

 
 

   Τα ποςά που ζχουν καταχωρθκεί ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων είναι τα 
παρακάτω: 

    Ποςά ςε Ευρώ 31/12/2014   31/12/2013 

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 4.798 
 

9.178  

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ 1.198 
 

14.035  

Κόςτοσ προχπθρεςίασ 0 
 

(354.376) 

φνολο περιλαμβανόμενο ςτισ παροχζσ ςε 
εργαηομζνουσ 5.996   (331.164) 

    Μεταβολι τθσ υποχρζωςθσ ςτον ιςολογιςμό: 
   

    Ποςά ςε Ευρώ 31/12/2014   31/12/2013 

Τπόλοιπο ζναρξθσ 34.225  
 

369.332  

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 0  
 

0  

Σφνολο χρζωςθσ ςτα αποτελζςματα 5.996 
 

(331.164) 
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Ρλθρωκείςεσ ειςφορζσ 0  
 

0  

 
40.221   38.168  

Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ από αλλαγζσ ςε 
δθμογραφικζσ παραδοχζσ 0  

 
0  

Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ από αλλαγζσ ςε 
οικονομικζσ παραδοχζσ 0  

 
0  

Λοιπά αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ 15.018 
 

(3.943) 

 
15.018   (3.943) 

Τπόλοιπο τζλουσ 55.239    34.225  

 

5.12. Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

 

Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014   31.12.2013 

Λθφκείςεσ εγγυιςεισ μιςκωμάτων 17.210 

 

13.874 

φνολα 17.210   13.874 

 

5.13. Προμθκευτζσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

Οι προμθκευτζσ αναλφονται ωσ εξισ: 

Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014   31.12.2013 

Ρρομθκευτζσ εςωτερικοφ 1.597.802 

 

651.762 

Ρρομθκευτζσ εξωτερικοφ 0 

 

2.900 

Επιταγζσ πλθρωτζεσ ςε προμθκευτζσ 1.059 

 

231.442 

φνολα 1.598.861   886.104 

 

Οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ: 

Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014   31.12.2013 

Αποδοχζσ προςωπικοφ πλθρωτζεσ 9.333 

 

3.681 

Μερίςματα πλθρωτζα 192.797 

 

413.089 

Λοιποί φόροι πλθρωτζοι 47.093 

 

33.931 

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 20.711 

 

17.876 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 2.840 

 

2.864 

Λοιποί λογαριαςμοί βραχυπρόκεςμων 

υποχρεϊςεων 189.357 

 

160.168 

Υποχρεϊςεισ ςε Ευρωπαϊκά προγράμματα 138.723 

 

217.216 

Ζξοδα χριςθσ δουλευμζνα 37.796 

 

90.563 

φνολα 638.651   939.389 
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Λοιποί φόροι πλθρωτζοι 

Οι λοιποί πλθρωτζοι φόροι αφοροφν: 

Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014   31.12.2013 

Φόροι αμοιβϊν προςωπικοφ 7.618 

 

1.329 

Φόροι αμοιβϊν τρίτων 21.198 

 

14.810 

Λοιποί φόροι και τζλθ 18.278 

 

17.792 

φνολα 47.093   33.931 

 

5.14. Φόροσ Ειςοδιματοσ (Σρζχων και Αναβαλλόμενοσ) 

 

Φόροσ Ειςοδιματοσ πλθρωτζοσ 

Θ ανάλυςθ τθσ υποχρζωςθσ από φόρο ειςοδιματοσ που εμφανίηεται ςτθν Κατάςταςθ 

Οικονομικισ Θζςθσ είναι: 

Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014   31.12.2012 

Τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ 0 

 

246.808 

Ρρόβλεψθ για ανζλεγκτεσ χριςεισ 37.100 

 

37.100 

φνολα 37.100   283.908 

 

Τρζχων και αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 

Οι φορολογικοί ςυντελεςτζσ που χρθςιμοποιικθκαν ζωσ και τθν προθγοφμενθ χριςθ 

2013 για τον τρζχων φόρο ειςοδιματοσ και τον υπολογιςμό του αναβαλλόμενου φόρου 

των προςωρινϊν διαφορϊν φορολογικισ και λογιςτικισ βάςθσ είναι 26%. 

Με βάςθ τισ διατάξεισ του αρκρ. 2 Ν.3986/2011 το ΤΑΙΡΕΔ (Μζτοχοσ 100% τθσ ΟΛΘΓ ΑΕ) , 

κακϊσ και οι Εταιρίεσ των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανικει εξ ολοκλιρου ςτο ΤΑΙΡΕΔ 

απαλλάςςονται από φόρο ειςοδιματοσ. Κατ εφαρμογι των ανωτζρω θ Εταιρεία 

διερευνά τθν υποβολι ανακλθτικισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ για τα 

φορολογθτζα κζρδθ τθσ χριςεωσ 2013. 

Από τθ χριςθ 2014 θ ΟΛΘΓ ΑΕ απαλλάςςεται από φόρο ειςοδιματοσ με βάςθ τισ 

διατάξεισ του αρκρ. 46 του Ν.4172/2013 και τθσ ΡΟΛ 1044/10-02-2015. 

Βάςει των ανωτζρω, ςτθν κλειόμενθ χριςθ μεταφζρκθκαν ςτα αποτελζςματα χριςεωσ, θ 

αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ τθσ 31/12/2013 ποςοφ 30.727 ευρϊ, ενϊ 

αναςτράφθκε θ πρόβλεψθ διαφορϊν φορολογικοφ ελζγχου για τθ χριςθ 2013 ποςοφ 

31.200 ευρϊ. 

Θ δαπάνθ για φόρο ειςοδιματοσ των χριςεων 2014 και 2013, όπωσ απεικονίηεται ςτθν 

κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ αναλφεται ωσ εξισ: 
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Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014   31.12.2013 

  

 

 Φόροσ με τα ΕΛΠ 0   283.535 

Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου προθγουμζνων 

χριςεων 0 

 

62.445 

Πρόβλεψθ φόρου διαφορϊν φορολογικοφ 

ελζγχου  (31.200) 

 

31.200 

Αναβαλλόμενοι φόροι 

 

 

 Αναςτροφι αποςβζςεων ενςϊματων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων 0 

 

(18.741) 

Αναςτροφι αποςβζςεων αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων 0 

 

3.223 

Διαγραφι ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 0  (4.376) 

Διαγραφι αςϊματων ακινθτοποιιςεων 0  (1.222) 

Ρροβλζψεισ επιςφαλϊν πελατϊν 0  (19.240) 

Λοιπζσ προβλζψεισ 0  0 

Ρρόβλεψθ παροχϊν προςωπικοφ 0  86.103 

Λοιπζσ δαπάνεσ 0 

 

1.399 

Ζκτακτα ζςοδα 0 

 

99.030 

Επιχορθγιςεισ 0 

 

0 

Φόροσ διανομισ αποκεματικϊν (Ν. 4172/2013) 0 

 

3.987 

Διαφορζσ λόγω μεταβολισ ςυντελεςτι 

φορολογίασ ειςοδιματοσ 0 

 

(41.981) 

Αναςτροφι αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ, 

λόγω απαλλαγισ από τθ φορολογία (Ν. 

4172/2013) 30.727 

 

0 

Σφνολο αναβαλλόμενων φόρων 30.727 

 

108.183 

    Δαπάνθ φόρου (473) 

 

485.362 

 

5.15. Πλθροφόρθςθ κατά τομζα 

Θ Εταιρεία λειτουργεί ωσ μια ενιαία μονάδα παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν ςτο λιμάνι 

τθσ Θγουμενίτςασ. Στα πλαίςια αυτά δεν υπάρχει υποχρζωςθ να παράγει και να 

κοινοποιεί οικονομικά ςτοιχεία κατά κλάδο δραςτθριότθτασ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 

του Δ.Λ.Ρ. 8 «Λειτουργικοί τομείσ». 
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Σθμειϊνεται ότι, ωσ προσ τθν αναφορά κατά γεωγραφικζσ περιοχζσ, το ςφνολο των 

δραςτθριοτιτων τθσ αφορά ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Θεςπρωτίασ και ωσ εκ τοφτου 

κεωρείται ωσ μια γεωγραφικι περιοχι. 
 

Οι δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ ςυνιςτοφν κάκε είδουσ παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν 

ςχετικϊν με τθ διοίκθςθ και εκμετάλλευςθ των χϊρων τθσ ηϊνθσ λιμζνα δικαιοδοςίασ 

τθσ, ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεϊν τθσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον Ν. 2932/2001 και Ν. 

3429/2005. Το κφριο ενδιαφζρον χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ επικεντρϊνεται 

ςτθν επιχειρθματικι κατανομι τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ. 
 

5.16. υνολικά ζςοδα 

Θ ςυνολικι δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ ζχει ωσ εξισ: 

Ποςά ςε Ευρώ 
1.1-

31.12.2014   
1.1-

31.12.2013   Μεταβολι   % 

Παροχι υπθρεςιϊν: 
 

    
 

      
Λιμενικζσ υπθρεςίεσ 3.928.287 

 
3.793.644 

 
134.643   3,55% 

Λοιπά ζςοδα: 
    

      
Ζςοδα από επιχορθγιςεισ ζργων 1.718.150 

 
0 

 
1.718.150     

Ζςοδα από ενοίκια, παραβάςεισ 
Κ.Ο.Κ. 404.052 

 
394.462 

 
9.590   2,43% 

Ζςοδα από μθ χρθςιμοποιθκείςεσ 
προβλζψεισ επιςφαλϊν 
απαιτιςεων προθγουμζνων 
χριςεων 112.000 

 
0 

 
112.000     

Ζςοδα από κατάπτωςθ εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν 20.305 

 
18.510 

 
1.795   9,70% 

Λοιπά ζκτακτα ζςοδα 511 
 

197 
 

314   159,58% 
Λοιπά ζςοδα προθγουμζνων 
χριςεων 6.448 

 
412.776 

 
(406.327)   (98,44)% 

φνολα 6.189.753   4.619.589   1.570.165   33,99% 

 

Τα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ προζρχονται από: 

Ποςά ςε Ευρώ 

1.1-

31.12.2014   

1.1-

31.12.2013   Μεταβολι   % 

Λιμενικά τζλθ εςωτερικοφ 638.091 

 

636.894 

 

1.197 

 

0,19% 

Λιμενικά τζλθ εξωτερικοφ 1.912.766 

 

1.816.005 

 

96.761 

 

5,33% 

Ζςοδα προςδζςεων - 

πριμνοδετιςεων 1.312.663 

 

1.287.320 

 

25.342 

 

1,97% 

Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν 163.215 

 

183.551 

 

(20.335) 

 

(11,08)% 

Ζςοδα από εμπορευματικι κίνθςθ 

λιμζνα 34.821 

 

6.176 

 

28.644 

 

463,77% 
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Ζςοδα από Κ/Η 10.638 

 

10.446 

 

193 

 

1,85% 

Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν 

αςφαλείασ 63.979 

 

0 

 

63.979 

  Ζςοδα από θλεκτροδότθςθ 7.249 

 

5.785 

 

1.465 

 

25,32% 

Ζςοδα από υδροδότθςθ 143.125 

 

228.863 

 

(85.738) 

 

(37,46)% 

Ζςοδα καταλοίπων πλοίων 152.653 

 

117.725 

 

34.929 

 

29,67% 

Ειςπραττόμενα ζςοδα υπζρ τρίτων 

(ΜΤΝ και ΝΑΤ) (510.914) 

 

(499.120) 

 

(11.794) 

 

2,36% 

φνολα 3.928.287   3.793.644   134.643   3,55% 

 

5.17. Χρθματοοικονομικά αποτελζςματα 

Θ ανάλυςθ των χρθματοοικονομικϊν αποτελεςμάτων ζχει ωσ εξισ: 

Ποςά ςε Ευρώ 

1.1-

31.12.2014   

1.1-

31.12.2013   Μεταβολι   % 

Ριςτωτικοί τόκοι και ςυναφι 

ζςοδα 268.752 

 

459.234 

 

(190.482)   (41,48)% 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι 

ζξοδα (4.620) 

 

(17.060) 

 

12.440   (72,92)% 

φνολα 264.132   442.174   (178.042)   (40,27)% 

Τα χρθματοοικονομικά ζξοδα αφοροφν κυρίωσ τουσ τόκουσ επί τθσ υποχρζωςθσ 

παροχϊν προςωπικοφ. 

 

Τα χρθματοοικονομικά ζςοδα αφοροφν ζςοδα από τόκουσ κατακζςεων. Θ μείωςθ ςτθν 

παροφςα χριςθ οφείλεται ςε μικρότερα επιτόκια των προκεςμιακϊν κατακζςεων 

κεφαλαίων τθσ Εταιρείασ. 

 

5.18. Ανάλυςθ Δαπανϊν 

Οι βαςικότερεσ κατθγορίεσ δαπανϊν αναλφονται ωσ εξισ: 

Ποςά ςε Ευρώ 
1.1-

31.12.2014   
1.1-

31.12.2013   Μεταβολι   % 

Αμοιβζσ και ζξοδα 
προςωπικοφ 444.141 

 
106.781 

 
337.360   315,94% 

Αμοιβζσ και ζξοδα 
προςωπικοφ Ευρωπαϊκϊν 
Ρρογραμμάτων 56.707 

 
0 

 
56.707     

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 766.641 
 

824.618 
 

(57.978)   (7,03)% 
Αμοιβζσ τρίτων Ευρωπαϊκϊν 
Ρρογραμμάτων 1.526.422 

 
0 

 
1.526.422     
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Ραροχζσ τρίτων 1.559.995 
 

1.602.851 
 

(42.856)   (2,67)% 

Φόροι – Τζλθ 366.060 
 

264.495 
 

101.564   38,40% 

Διάφορα ζξοδα 367.000 
 

455.964 
 

(88.964)   (19,51)% 
Διάφορα ζξοδα Ευρωπαϊκϊν 
Ρρογραμμάτων 135.020 

 
0 

 
135.020     

Αποςβζςεισ 254.025 
 

274.493 
 

(20.468)   (7,46)% 

Ρροβλζψεισ 0 
 

74.000 
 

(74.000)   (100,00)% 
Φορολογικά πρόςτιμα και 
προςαυξιςεισ 2.759 

 
11.082 

 
(8.323)   (75,10)% 

Ρροςαυξιςεισ ειςφορϊν 
Αςφαλιςτικϊν Ταμείων 788 

 
0 

 
788     

Λοιπά ζκτακτα ζξοδα 0 
 

10.497 
 

(10.497)   (100,00)% 
Λοιπά ζξοδα προθγουμζνων 
χριςεων 24.458 

 
60.115 

 
(35.657)   (59,31)% 

φνολα 5.504.016   3.684.896   1.819.120   49,37% 

Οι αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ αναλφονται ωσ εξισ: 

Ποςά ςε Ευρώ 1.1-31.12.2014   1.1-31.12.2013 

Αμοιβζσ εμμίςκου προςωπικοφ 350.274 
 

356.244 

Αμοιβζσ εμμίςκου προςωπικοφ από απαςχόλθςθ 

ςε Ευρωπαϊκά προγράμματα 56.707 
 

0 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ εμμίςκου προςωπικοφ 89.069 

 

95.736 

Ραροχι ςε εργαηόμενουσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 4.799 

 

(345.199) 

φνολα 500.849   106.781 

Με το Ν. 4093/2012 ζγινε από 01/01/2013 αναδιάρκρωςθ του Μιςκολογίου του 

προςωπικοφ τθσ Εταιρίασ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τισ διατάξεισ του δεφτερου 

κεφαλαίου του Ν.4024/2011, με αποτζλεςμα τθ μείωςθ του κόςτουσ μιςκοδοςίασ κατά 

18% περίπου. 

Ο αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά τθν 31.12.2014 και τθν 31.12.2013 

ανερχόταν ςε 19 και 18 άτομα αντίςτοιχα. 
 

Οι ανωτζρω δαπάνεσ εμφανίηονται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ ωσ εξισ: 

Ποςά ςε Ευρώ 1.1-31.12.2014   1.1-31.12.2013 

Ζξοδα ενςωματωμζνα ςτο κόςτοσ 2.178.242 

 

2.564.306 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 1.929.043 

 

763.999 

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ 25.211 

 

156.662 

Ζξοδα ερευνϊν – ανάπτυξθσ 1.343.515 

 

44.236 

Λοιπά ζξοδα εκμετάλλευςθσ 28.004 

 

155.693 

φνολα 5.504.016   3.684.896 
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Το κόςτοσ πωλθκζντων τθσ Εταιρείασ αφορά δαπάνεσ ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων 

τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ δικαιοδοςίασ τθσ και λειτουργίασ των λιμενικϊν υπθρεςιϊν 

τθσ. 

Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 

Θ Εταιρεία μιςκϊνει τθ χερςαία λιμενικι ηϊνθ και το κτίριο του επιβατικοφ ςτακμοφ, με 

βάςθ Σφμβαςθ παραχϊρθςθσ με το Ελλθνικό Δθμόςιο (βλζπε ςθμείωςθ 4.1.4). 

Θ δαπάνθ τθσ χριςθσ 2014 για τθν ανωτζρω μίςκωςθ που καταχωρικθκε ςτα 

αποτελζςματα ανιλκε ςε 100.041 ευρϊ (84.011 ευρϊ το 2013). 

5.19. Διαχείριςθ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου 

Θ Εταιρεία εκτίκεται ςε χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ, όπωσ κίνδυνο αγοράσ, 

μεταβολζσ ςε ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, τιμζσ αγοράσ, πιςτωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 

ρευςτότθτασ. Το ςυνολικό πρόγραμμα διαχείριςθσ κινδφνου τθσ Εταιρείασ ζχει ςτόχο να 

ελαχιςτοποιιςει τισ πικανζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ αυτϊν των διακυμάνςεων ςτθ 

χρθματοοικονομικι απόδοςθ τθσ Εταιρείασ. Θ πολιτικι τθσ διαχείριςθσ του κινδφνου 

εφαρμόηεται από τθ Διοίκθςθ τθσ Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε., θ οποία αξιολογεί τουσ κινδφνουσ που 

ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ και τισ λειτουργίεσ τθσ και προβαίνει ςε ςχεδιαςμό τθσ 

μεκοδολογίασ με επιλογι των κατάλλθλων χρθματοοικονομικϊν προϊόντων για τθν 

μείωςθ του κινδφνου. 

Θ Εταιρεία δεν χρθςιμοποιεί παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα. Τα 

χρθματοοικονομικά μζςα τθσ Εταιρείασ αποτελοφνται από κατακζςεισ ςε Τράπεηεσ 

(όψεωσ, προκεςμιακζσ), εμπορικοφσ χρεϊςτεσ και πιςτωτζσ. 

Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ: Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ τθσ Εταιρείασ περιορίηεται ςτα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που αφοροφν τισ απαιτιςεισ από πελάτεσ (κυρίωσ 

απαιτιςεισ από μιςκϊςεισ και ναυτικοφσ πράκτορεσ) και απορρζει από τθν ακζτθςθ εκ 

μζρουσ τουσ τθσ υποχρζωςθσ αποπλθρωμισ εντόσ των ςυμφωνθκζντων προκεςμιϊν 

μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ οφειλισ τουσ, κακϊσ και ςτισ λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ και 

βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ και τα χρθματικά διακζςιμα ςε Τράπεηεσ. Θ Διοίκθςθ ςε 

ςυνεργαςία με τθν Οικονομικι υπθρεςία παρακολουκεί εντατικά τουσ πελάτεσ που 

ζχουν υπερβεί τα πιςτωτικά όρια και κζτει ςε εφαρμογι διαδικαςίεσ για τθν εξαςφάλιςθ 

των απαιτιςεων τθσ Εταιρείασ (αυξθμζνεσ εξαςφαλίςεισ μζςω εγγυθτικϊν επιςτολϊν, 

διακανονιςμοί αποπλθρωμισ, νομικζσ διαδικαςίεσ, βεβαιϊςεισ απαιτιςεων ςτα Δθμόςια 

Ταμεία κα). Οι προβλζψεισ αναπροςαρμόηονται ςτο βακμό που τα ανωτζρω μζτρα δεν 

αποδίδουν και οι απαιτιςεισ χαρακτθρίηονται ωσ επιςφαλείσ. Θ μζγιςτθ ζκκεςθ ςε 

πιςτωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το φψοσ του κάκε ςτοιχείου του ενεργθτικοφ και 

απεικονίηεται παρακάτω: 

 

 

 



 
 Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ χριςεωσ 01/01/2014 – 31/12/2014 
 (ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ) 
 

 

Σελίδα 65 από 69 

 

Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014 

 

31.12.2013 

Εμπορικζσ Απαιτιςεισ 1.625.502 

 

1.304.354 

Λοιπζσ απαιτιςεισ 2.474.264 

 

1.568.135 

Χρθματικά διακζςιμα 10.812.792 

 

11.129.104 

φνολα 14.912.558   14.001.592 

 

Κατά τθν εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ δεν υφίςταται ςτθ λιξθ τθσ χριςεωσ κανζνασ 

ουςιαςτικόσ κίνδυνοσ που να μθν καλφπτεται από πρόβλεψθ ι άλλθ εξαςφάλιςθ. 

Κίνδυνοσ Ρευςτότθτασ: Για τθν Εταιρεία ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ είναι περιοριςμζνοσ, 

κακϊσ διατθρεί υψθλά ταμειακά διακζςιμα για να καλφψει τισ λειτουργικζσ τθσ δαπάνεσ. 

Οι ανάγκεσ ρευςτότθτασ παρακολουκοφνται κυρίωσ ςε μθνιαία βάςθ. Κίνδυνοσ 

ρευςτότθτασ κα υφίςτατο μόνο ςτθν περίπτωςθ αναποτελεςματικισ διαχείριςθσ των 

επενδφςεων τθσ Εταιρείασ ι τθ ςθμαντικι επιβάρυνςι τθσ με δικαςτικζσ αποηθμιϊςεισ. 

Θ λθκτότθτα των υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ του 

Ιςολογιςμοφ απεικονίηεται κατωτζρω: 

 

Ποςά ςε Ευρώ 31.12.2014   31.12.2013 

Ρρομθκευτζσ 1.598.861 

 

886.104 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ - τζλθ 84.193 

 

385.766 

Υποχρεϊςεισ ςε Αςφαλιςτικά ταμεία 20.711 

 

17.876 

Μερίςματα πλθρωτζα 192.797 

 

413.089 

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 378.050 

 

536.908 

φνολα 2.274.613   2.239.743 

 

Κίνδυνοσ Επιτοκίου: Θ Εταιρεία δεν εκτίκεται ςε κίνδυνο διακφμανςθσ επιτοκίων, κακϊσ 

δεν κατζχει χρεόγραφα, οφτε ζχει δανειακζσ υποχρεϊςεισ. Θ Εταιρεία κατζχει 

προκεςμιακζσ και λοιπζσ κατακζςεισ βραχυπρόκεςμθσ διάρκειασ, οι οποίεσ είναι υψθλισ 

ρευςτοποίθςθσ. Μία αφξθςθ (μείωςθ) του επιτοκίου τθσ τάξεωσ του + 1% ι -1% κα 

επζφερε αφξθςθ (μείωςθ) ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ κατά περίπου 108 χιλ. ευρϊ ςε 

ετιςια βάςθ. 

υναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ: Θ Εταιρεία δεν αντιμετωπίηει ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ, 

διότι οι ςυναλλαγζσ τθσ είναι ςε ευρϊ. 

Κίνδυνοσ διακυμάνςεων τιμϊν: Θ Εταιρεία δεν εκτίκεται ςε κίνδυνο τιμϊν. Οι τιμζσ τθσ 

παροχισ υπθρεςιϊν δεν αποτελοφν πθγι κινδφνου, όπωσ και το κόςτοσ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 
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Εφλογθ αξία: Τα ποςά με τα οποία εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό τα διακζςιμα, οι 

απαιτιςεισ και οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ, προςεγγίηουν τισ αντίςτοιχεσ εφλογεσ 

τουσ αξίεσ λόγω τθσ βραχυπρόκεςμθσ λιξεϊσ τουσ. 

 

5.20. Κζρδθ ανά μετοχι 

Τα κζρδθ ανά μετοχι υπολογίηονται µε τθ διαίρεςθ του αναλογοφντοσ κζρδουσ, ςτον 

μοναδικό μζτοχο τθσ Εταιρείασ, ςτθν ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Ταμείο 

Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου (Τ.Α.Ι.ΡΕ.Δ.) Α.Ε.», µε τθ μία και 

μοναδικι μετοχι. 

 

5.21. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 

Οι παρακάτω ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα αποτελοφν τισ ςυναλλαγζσ των 

ςυνδεδεμζνων μερϊν με τθν Εταιρεία, κατά τθν ζννοια του ΔΛΡ 24: 

Ποςά ςε Ευρώ 31/12/2014  31/12/2013 

Αμοιβζσ και ζξοδα παράςταςθσ Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου (ςυμπεριλαμβανομζνων αμοιβϊν 

μιςκωτϊν υπθρεςιϊν και εργοδοτικϊν ειςφορϊν) 65.978  77.326 

Αμοιβζσ μιςκωτϊν υπθρεςιϊν και εργοδοτικϊν 

ειςφορϊν Διευκυντικϊν ςτελεχϊν 157.264  170.174 

 223.242  247.500 

 

Ποςά ςε Ευρώ 31/12/2014  31/12/2013 

Απαιτιςεισ από μζλθ τθσ Διοίκθςθσ και 

Διευκυντικά ςτελζχθ 23.863  31.034 

Υποχρεϊςεισ προσ Διευκυντικά ςτελζχθ 

(οδοιπορικά) (776)  (883) 

 

Δεν ζχουν χορθγθκεί δάνεια ςε μζλθ του Δ.Σ. με εξαίρεςθ τον εκπρόςωπο τον 

εργαηομζνων ςτο Δ.Σ. ςτον οποίο είχε χορθγθκεί ςε προθγοφμενθ χριςθ δάνειο 

ςυνολικοφ ποςοφ 10.000 ευρϊ με τθν υπαρικμ.13/2011 απόφαςθ Δ.Σ. πριν αυτόσ γίνει 

μζλοσ του Δ.Σ. *ανεξόφλθτο υπόλοιπο τθν 31/12/2014 ευρϊ 2.500 (2013: 4.500 ευρϊ)+. 

 

H Εταιρεία, με τθν υπαρικμ. 13/2011 απόφαςθ Δ.Σ. χοριγθςε, ςτα διευκυντικά 

ςτελζχθ τθσ, άτοκα δάνεια ςυνολικοφ φψουσ 40.000 ευρϊ με ανεξόφλθτο υπόλοιπο τθν 

31/12/2014 ποςό 21.363 ευρϊ (2013: 24.781 ευρϊ). Θ εξόφλθςθ των δανείων γίνεται ςε 

60 ιςόποςεσ δόςεισ με μθνιαία παρακράτθςθ από τθ μιςκοδοςία. Με τθν υπαρικμ. 
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60/01.06.2012 απόφαςθ του Δ.Σ. παρατάκθκε θ περίοδοσ εξόφλθςθσ των δανείων κατά 

πζντε ζτθ. 

 

5.22. Ενδεχόμενεσ Απαιτιςεισ, Τποχρεϊςεισ και Δεςμεφςεισ 

5.22.1. Δεςμεφςεισ 

Για εξαςφάλιςθ απαιτιςεων και καλισ εκτζλεςθσ όρων ςυμφωνίασ, θ Εταιρεία λαμβάνει 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ από εκμιςκωτζσ και προμθκευτζσ, ςυνολικοφ ποςοφ 452.174 ευρϊ 

(517.908 ευρϊ το 2013). 

5.22.2. Επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ 

Θ Εταιρεία εμπλζκεται (υπό τθν ιδιότθτα του εναγόμενου και του ενάγοντοσ) ςε 

διάφορεσ δικαςτικζσ υποκζςεισ ςτα πλαίςια τθσ κανονικισ λειτουργίασ τθσ. Θ Διοίκθςθ 

κακϊσ και το γραφείο νομικϊν υποκζςεων εκτιμοφν ότι αυτζσ οι εκκρεμείσ υποκζςεισ 

αναμζνεται να διευκετθκοφν χωρίσ ςθμαντικζσ αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτθν 

χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ ι ςτα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ τθσ. 

 

5.23. Ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ 

Στθ χριςθ 2010 θ Εταιρεία περαίωςε τισ ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ 2008 και 2009, 

βάςθ των διατάξεων του Ν. 3888/2010. Για τθν ανζλεγκτθ φορολογικά χριςθ 2010 

διενεργικθκε πρόβλεψθ για διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου ποςοφ 37.100 ευρϊ. 

Για τισ χριςεισ 2011 και εφεξισ θ Εταιρεία υπάγεται ςτο φορολογικό ζλεγχο των 

Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 82 παραγρ. 

5 Ν. 2238/1994.  

Για τισ χριςεισ 2011 και 2012 ο ζλεγχοσ αυτόσ ολοκλθρϊκθκε και χορθγικθκε από τουσ 

ελεγκτζσ ζκκεςθ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ με επιφφλαξθ, τα κζματα των οποίων 

αναφζρονται ςτισ ςθμειϊςεισ των οικονομικϊν καταςτάςεων των ετϊν 2012 και 2013 

αντίςτοιχα. 

Θ διενζργεια του φορολογικοφ ελζγχου για τθ χριςθ 2013 και 2014 ανατζκθκε ςτουσ 

τακτικοφσ ελεγκτζσ, βάςει των διατάξεων του άρκρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και του 

άρκρου 65Α του Ν. 4174/2013 αντίςτοιχα. Ο ζλεγχοσ αυτόσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ και το 

ςχετικό φορολογικό πιςτοποιθτικό προβλζπεται να χορθγθκεί μετά τθ δθμοςίευςθ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων χριςεωσ 2014. 
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5.24. Μεταγενζςτερα τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ Γεγονότα 

Τον Μάιο του 2015 θ ΟΛΘΓ Α.Ε. κατ εφαρμογι τθσ "Ρ.Ν.Ρ. ΦΕΚ 41/20-4-2015 

Κατεπείγουςα ρφκμιςθ για τθν μεταφορά ταμειακϊν διακεςίμων Φορζων Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ", θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 4323/Φ.Ε.Κ.43Α/27-4-2015, και κατόπιν 

Απόφαςθσ του Δ.Σ., μετζφερε ταμειακά διακζςιμα ποςοφ 8.000.000 ευρϊ ςε λογαριαςμό 

ταμειακισ διαχείριςθσ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 

Από τθν θμερομθνία κλειςίματοσ τθσ Κατάςταςθσ Κακαρισ Θζςθσ ζωσ ςιμερα, δεν 

ςυνζβθςαν άλλα ςθμαντικά γεγονότα που κα μποροφςαν να επθρεάςουν ςθμαντικά τθν 

εικόνα των οικονομικϊν καταςτάςεων και τθν χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ τθσ 

31.12.2014. 

Θγουμενίτςα, 10 Ιουνίου 2015 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ  
ΤΟΥ Δ.Σ. 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ 

   
   
   

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΘΣ ΡΑΣΧΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘ. ΜΘΤΣΕΛΟΣ 
ΑΔΤ: ΑΕ 292322 ΑΔΤ: ΑΒ  545113 ΑΔΤ: ΑΕ 289546 

  Α. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.  
20673/2001, Α' ΤΑΞΘΣ 

 
 

Β Ε Β Α Ι Ω  Θ  

Βεβαιϊνεται, ότι οι εν λόγω Οικονομικζσ Καταςτάςεισ αποτελοφνται από 68 ςελίδεσ και 

είναι αυτζσ, που αναφζρονται ςτθν παροφςα Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ 

Ελεγκτι Λογιςτι που χορθγιςαμε με θμερομθνία 17 Ιουνίου 2015. 

Ακινα, 17 Ιουνίου 2015 
Οι Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΘ ΑΘ. ΚΩΣΑΡΕΛΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΚΑΛΛΕ 
Αρ Μ ΟΕΛ 13691 Αρ Μ ΟΕΛ: 15901 

υνεργαηόμενοι Ορκωτοί Λογιςτζσ α.ε. 
μζλοσ τθσ Crowe Horwath International 

Φωκ. Νζγρθ 3, 11257 Ακινα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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τοιχεία και πλθροφορίεσ χριςθσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014 

 


