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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 01/01/2010 - 31/12/2010 είναι 

εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. την 24/03/2011 και έχουν 

δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.techol.gr. Επισηµαίνεται ότι τα 

δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και 

των αποτελεσµάτων της εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

Για την ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Κωνσταντίνος Στέγγος
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Σας παρουσιάζουµε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 της εταιρείας µας ΣΑΜΟΣ 

ΜΑΡΙΝΕΣ  Α.Ε.,  ήτοι  τον  ισολογισµό,  την  κατάσταση  Αποτελεσµάτων,  την  κατάσταση  µεταβολών  Ιδίων 

Κεφαλαίων, την κατάσταση Ταµειακών Ροών και τις σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις, µαζί µε την 

παρούσα έκθεση που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 01/01/2010 έως 31/12/2010 για να ζητήσουµε 

την  έγκρισή  σας.  Η  Έκθεση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  συντάχθηκε  σύµφωνα  µε  τους  όρους  και 

προϋποθέσεις του άρθρου 136 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ανασκόπηση σηµαντικών γεγονότων 

Το 2010 ήταν το τέταρτο έτος πλήρους λειτουργίας της µαρίνας. Σε ότι αφορά στους ελλιµενισµούς, η χρήση 

χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική. Αναφορικά µε την µίσθωση χερσαίων χώρων, κατά το έτος 2010 έφθασαν 

στα επιθυµητά επίπεδα καλύπτοντας σηµαντικό τµήµα των προς διάθεση χώρων της µαρίνας. 

Η εταιρεία έχει υποβάλλει προσφυγή, που εκκρεµεί, κατά της απόφασης της Γνωµοδοτικής Επιτροπής του 

Υπ.Οι.Ο.,  η  οποία  στη  συνεδρίαση  της  05/12/2008  για  την  έγκριση  ολοκλήρωσης  του  έργου,  ενέκρινε 

µικρότερες επενδυτικές δαπάνες κατά το ποσό των € 0,52 εκατ. Με την προσφυγή της αυτή, η εταιρεία 

διεκδικεί το δικαιούµενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης της προαναφερόµενης περικοπής, ύψους € 

0,18 εκατ.

Επιπρόσθετα  εταιρεία έχει  υποβάλλει,  από τις  23/11/2009 στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων, 

Επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην αναβάθµιση και στον εκσυγχρονισµό της τουριστικής µαρίνας 

ΣΑΜΟΥ,  προκειµένου  αυτό  να υπαχθεί  στις  διατάξεις  του  αναπτυξιακού  Νόµου  3299/2004.  Ο 

προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 8,28 εκατ. και η αιτούµενη επιχορήγηση 

υπολογίζεται στο ποσό € 2,48 εκατ. ήτοι ποσοστό 30% επί του ως άνω προϋπολογισµού. Το εν 

λόγω Επενδυτικό Σχέδιο βρίσκεται σε αναµονή των αποτελεσµάτων αξιολόγησης από την αρµόδια 

Γνωµοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου.

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της µητρικής 

εταιρείας  της  3ης Αυγούστου 2009 αλλά και σχετικών αποφάσεων των αντιστοίχων Τακτικών 

Γενικών Συνελεύσεων των παρακάτω εταιρειών: 

� Τα  ∆ιοικητικά  Συµβούλια  των  εταιρειών  «ΣΑΜΟΣ  ΜΑΡΙΝΕΣ  Α.Ε.»,  «∆ΗΛΟΣ  ΜΑΡΙΝΕΣ  Α.Ε.», 

«ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» & «ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», στις συνεδριάσεις τους της 25ας Ιουνίου 

2010, απεφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης µε απορρόφηση από την εταιρεία 

µας  «ΣΑΜΟΣ  ΜΑΡΙΝΕΣ  Α.Ε.»  (Απορροφώσα)  των  υπολοίπων  3  εταιρειών  (απιορροφούµενες), 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ. Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993.

� Ακολούθως  τα  ∆ιοικητικά  Συµβούλια  των  προαναφερόµενων  θυγατρικών  εταιρειών,  στις 

συνεδριάσεις τους της 4ης Οκτωβρίου 2010, απεφάσισαν και ενέκριναν το - από κοινού συνταχθέν 
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- Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση, το οποίο υπεγράφη αυθηµερόν από τους ειδικά 

εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους αυτών.

� Στη  συνέχεια  και  µετά  από  σχετικές  προσκλήσεις  των  ∆ιοικητικών  Συµβουλίων  των 

προαναφερόµενων αυτών εταιρειών,  οι  Έκτακτες  Γενικές  Συνελεύσεις  των µετόχων τους,  στις 

συνεδριάσεις τους της 10ης ∆εκεµβρίου 2010, απεφάσισαν και ενέκριναν: α) τη συγχώνευση µε 

απορρόφηση από την εταιρεία µας  «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» των εταιρειών «∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ 

Α.Ε.», «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» & «ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», β) το από κοινού συνταχθέν - από 

το  ∆ιοικητικά  Συµβούλια  των  εταιρειών  -  Σχέδιο  Σύµβασης  Συγχώνευσης  και  γ)  τον  ορισµό 

εκπροσώπων  τους  για  την  υπογραφή  της  προβλεπόµενης  Συµβολαιογραφικής  Πράξης 

Συγχώνευσης.

� Η  προβλεπόµενη  Συµβολαιογραφική  Πράξη  Συγχώνευσης,  υπεγράφη  από  τους  ειδικά 

εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους στις 13/12/2010

� Τέλος  µε  την  23/12/2010  απόφαση  της  οικείας  Νοµαρχίας  αντίστοιχα,  ενεκρίθη  η  ως  άνω 

συγχώνευση µε απορρόφηση.

Οικονοµικά Αποτελέσµατα

Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά την χρήση 2010 ανήλθαν σε € 500 χιλ. έναντι € 469 χιλ. την προηγούµενη 

χρήση 2009, ενώ τα αποτελέσµατα προ φόρων της χρήσης 2010 διαµορφώθηκαν ζηµιογόνα και ανήλθαν ε 

σε € 577 χιλ. έναντι επίσης ζηµιών € 1.492 χιλ. κατά την προηγούµενη χρήση 2009.

Τα αποτελέσµατα µετά φόρων της κλειόµενης χρήσης  2010 διαµορφώθηκαν επίσης ζηµιογόνα και ανήλθαν 

σε € 594 χιλ. έναντι ζηµιών € 1.582 της προηγούµενης χρήσης 2009.

∆ιαχείριση κινδύνων

Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι 

Τα  κυριότερα  χρηµατοπιστωτικά  µέσα  της  εταιρείας  αποτελούνται  από  µετρητά  και  βραχυπρόθεσµες 

καταθέσεις.  Επιπρόσθετα  η  εταιρεία  κατέχει  διάφορα  άλλα  χρηµατοπιστωτικά  µέσα  όπως  εµπορικές 

απαιτήσεις  και  εµπορικές  υποχρεώσεις,  τα  οποία  προκύπτουν  άµεσα  από τις  εργασίες  της.  Πολιτική  της 

εταιρείας  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  ήταν  και  παραµένει  να  µην  ασχολείται  µε  την  εµπορία 

χρηµατοπιστωτικών µέσων.

Πιστωτικός Κίνδυνος και Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η  εταιρεία  δεν  έχει  ουσιαστική  έκθεση  σε  χρηµατοοικονοµικούς  κινδύνους,  όπως  µεταβολές  στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες και πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι πωλήσεις σε σηµαντικό ποσοστό είναι σε ιδιώτες 

και  πραγµατοποιούνται  ως  επί  το  πλείστον  τοις  µετρητοίς,  ούτε δε,  αξιόλογου µεγέθους  συναλλαγές  µε 

χώρες του εξωτερικού, πραγµατοποιούνται.

Κίνδυνος Μεταβολών Εύλογης Αξίας Λόγω Μεταβολών των Επιτοκίων

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµειακές ροές της εταιρείας επηρεάζονται, αλλά όχι σε σηµαντικό βαθµό, από 

µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. Η εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία, η δε 
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πολιτική της, είναι να διατηρεί περίπου το σύνολο του δανεισµού σε προϊόντα κυµαινόµενου επιτοκίου. Στην 

λήξη  της  διαχειριστικής  περιόδου  το σύνολο  του  δανεισµού  ήταν  σε  δάνεια  κυµαινόµενου  επιτοκίου.  Ο 

κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από δανειακές υποχρεώσεις αλλά και από υποχρεώσεις 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

Προοπτικές

Μετά  και  την  τέταρτη  χρονιά  πλήρους  εκµετάλλευσης  της  εν  λόγω  Μαρίνας  οι  ελλιµενισµοί,  όπως 

αναφέρθηκε  και  νωρίτερα,  κρίνονται  ικανοποιητικοί.  Προβλέπεται,  πάντως,  παρά την  περίοδο  κρίσης  να 

έχουν  σχετική  άνοδο,  κυρίως  λόγω της  ανταγωνιστικής  τιµολογιακής  πολιτικής,  αλλά  και  του  ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος εταιρειών ναυλώσεων σκαφών αναψυχής (chartering), τόσο από το εξωτερικό όσο και από το 

εσωτερικό. 

Άλιµος 24 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Κων/νος Στέγγος
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ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που 

αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2010,  τις καταστάσεις συνολικού 

εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 

καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς,  όπως αυτά  έχουν  υιοθετηθεί  από  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική µας ευθύνη είναι  να εκφράσουµε  γνώµη επί  αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 

έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε  τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον 

έλεγχο  µε  σκοπό  την  απόκτηση  εύλογης  διασφάλισης  για  το  εάν  οι  οικονοµικές  καταστάσεις  είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

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

ποσά  και  τις  γνωστοποιήσεις  στις  οικονοµικές  καταστάσεις.  Οι  επιλεγόµενες  διαδικασίες  βασίζονται  στην 

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

καταστάσεων,  που  οφείλεται  είτε  σε  απάτη  είτε  σε  λάθος.  Κατά  τη  διενέργεια  αυτών  των  εκτιµήσεων 

κινδύνου,  ο  ελεγκτής  εξετάζει  τις  εσωτερικές  δικλείδες  που  σχετίζονται  µε  την  κατάρτιση  και  εύλογη 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 

εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 

των  λογιστικών  πολιτικών  που  χρησιµοποιήθηκαν  και  του  εύλογου  των  εκτιµήσεων  που  έγιναν  από  τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι 

τα  ελεγκτικά  τεκµήρια  που  έχουµε  συγκεντρώσει  είναι  επαρκή  και  κατάλληλα  για  τη  θεµελίωση  της 

ελεγκτικής µας γνώµης.
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ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

Γνώµη

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

άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

2010, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε  τη  συµφωνία  και  την  αντιστοίχηση  του  περιεχοµένου  της  Έκθεσης  του  ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 

37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15791
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ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε € ' σηµ. 31/12/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 4.1 6.727.747 7.204.947

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.2 0 1.709

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 4.3 1.076 1.076

Σύνολο 6.728.823 7.207.733

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 4.4 787.306 482.808

Λοιπές Απαιτήσεις 4.5 441.501 457.887

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.6 112.549 568.734

Σύνολο 1.341.356 1.509.429

Σύνολο ενεργητικού 8.070.179 8.717.162

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 4.7 586.858 586.858

Αποτελέσµατα εις νέο (3.295.824) (2.701.892)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (2.708.966) (2.115.034)

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία

4.8 100.633 87.467

Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 4.9 1.934.143 2.059.866

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.10 4.698.520 4.833.029

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.11 1.848.120 2.862.295

Σύνολο 8.581.416 9.842.656

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 4.12 1.797.695 480.067

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 11.217 0

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.10 130.303 268.546

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.13 258.514 240.927

Σύνολο 2.197.729 989.540

Σύνολο Υποχρεώσεων 10.779.145 10.832.197

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 8.070.179 8.717.162

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Ποσά σε € ' σηµ.
01/01 - 

31/12/2010
01/01 - 

31/12/2009

Κύκλος εργασιών 4.14 499.947 469.188

Κόστος πωλήσεων 4.15 (1.698.856) (1.793.898)

Μικτό κέρδος (1.198.909) (1.324.709)

Έξοδα διοίκησης 4.15 (108.389) (239.906)

Έξοδα διάθεσης 4.15 0 (403)

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 4.16 (932) (152.487)

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 4.16 627.082 463.168

Αποτέλεσµατα εκµετάλευσης προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

(681.148) (1.254.337)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 4.17 (186.580) (240.943)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 4.17 1.933 6.288

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 4.18 288.359 (2.619)

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (577.436) (1.491.610)

Έξοδο φόρου 4.19 (16.495) (90.088)

Κέρδη / (Ζηµίες) χρήσης µετά από φόρους (593.931) (1.581.698)

Ποσά σε € '000
01/01 - 

31/12/2010
01/01 - 

31/12/2009

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα)

Επιδράσεις από συγχώνευση θυγατρικών και εκτός οµίλου εταιρειών 0 763.314

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 664.113

∆ιαγραφή µετοχικού κεφαλαίου λόγω σύγχυσης 0 27.975

Εξόδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 (4.211)

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου µετά φόρων 0 1.451.190

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα περιόδου (593.931) (130.508)

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€ / µετοχή) (20,2017) (53,7993)

Αριθµός µετοχών 29.400 29.400 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε € ' σηµ.
01/01 - 

31/12/2009
01/01 - 

31/12/2009

Κέρδη/ζηµίες προ φόρων χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και συνολικών αποσβέσεων

(Α) (202.268) (760.514)

Αποτέλεσµατα εκµετάλευσης προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

(681.148) (1.254.337)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (577.436) (1.491.610)

Κέρδη χρήσης µετά από φόρους (593.931) (1.581.698)
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ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

(Α) ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ: ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Ποσά σε € '
01/01 - 

31/12/2009
01/01 - 

31/12/2009

Κέρδη προ φόρων (577.436) (1.491.610)

Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (103.712) 237.273

Πλέον: Επενδυτικά αποτελέσµατα 0 0

Πλέον: Αποσβέσεις 478.880 493.823

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

(202.268) (760.514)

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε € ' Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2008 1.000.000 (2.984.526) (1.984.526)

Ζηµιές Περιόδου 0 (1.581.698) (1.581.698)

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-31/12/2009

Επιδράσεις από συγχώνευση θυγατρικών και εκτός οµίλου εταιρειών 0 763.314 763.314

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 664.113 0 664.113

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (1.077.255) 1.077.255 0

∆ιαγραφή µετοχικού κεφαλαίου λόγω σύγχυσης 0 27.975 27.975

Εξόδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 (4.211) (4.211)

Κέρδος/ (ζηµιά) αναγνωρισµένο απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια (413.142) 1.864.332 1.451.190

Συνολικό αναγνωρισµένο κέρδος/ (ζηµιά) χρήσης (413.142) 282.634 (130.508)

Υπόλοιπο την 31/12/2009 586.858 (2.701.892) (2.115.034)
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ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

Ποσά σε € ' Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2009 586.858 (2.701.892) (2.115.034)

Ζηµιές Περιόδου 0 (593.931) (593.931)

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-31/12/2010

Επιδράσεις από συγχώνευση θυγατρικών και εκτός οµίλου εταιρειών 0 0 0

Κέρδος/ (ζηµιά) αναγνωρισµένο απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0 0 0

Συνολικό αναγνωρισµένο κέρδος/ (ζηµιά) χρήσης 0 (593.931) (593.931)

Υπόλοιπο την 31/12/2010 586.858 (3.295.824) (2.708.966)

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ποσά σε € ' σηµ.
01/01 - 

31/12/2010
01/01 - 

31/12/2009

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ (Ζηµιές) Περιόδου (Προ φόρου) (577.436) (1.491.610)

Προσαρµογές στα Κέρδη (i) 258.116 613.099

(319.320) (878.511)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / µείωση εµπορικών απαιτήσεων (269.130) (327.296)

(Αύξηση) / µείωση λοιπών απαιτήσεων (115.562) 1.274.888

Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων 947.906 149.733

563.214 1.097.326

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 243.894 218.815

µείον: Καταβολές φόρου εισοδήµατος (5.279) 0

µείον: Καταβληθέντες τόκοι 0 (78.647)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

238.615 140.168

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων (15.644) (29.745)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 0 0

Eπίδραση από απορρόφηση εταιρειών (219.092) 0

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες

(234.736) (29.745)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα 0 (26.011)

Αποπληρωµή δανεισµού (396.223) (260.970)

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (20.084) (68.597)

Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 0 0

Τόκοι που εισπράχθηκαν 1.933 6.288

Τόκοι πληρωθέντες (41.481) (6.728)

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (4.211) 0

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες

(460.066) (356.018)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα

(456.185) (245.595)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της 
περιόδου

568.734 791.833

Ταµειακά διαθέσιµα από συγχώνευση εταιρειών 0 22.496

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της 
περιόδου

112.549 568.734

(i) ΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
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Ποσά σε € ' σηµ.
01/01 - 

31/12/2010
01/01 - 

31/12/2009

Προσαρµογές στα Κέρδη για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 477.171 490.493

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1.709 3.330

Μεταβολή στην υποχρέωση παροχών στο προσωπικό 8.669 7.854

Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις 0 0

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου ενεργητικού (125.722) (125.722)

(Κέρδη) / ζηµιές προεξόφλησης µακροπρόθεσµων 
ενδοεταιρικών υπολοίπων

(291.310) 0

Έσοδα τόκων (1.933) (6.288)

Έξοδα τόκων 189.532 243.432

Σύνολο 258.116 613.099

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι  Οικονοµικές  Καταστάσεις  της  εταιρείας  έχουν  συνταχθεί  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Η εταιρεία "ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε." ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2001 (ΦΕΚ 2623/09.05.2001).

Η έδρα της εταιρείας είναι στο ∆ήµο Αλίµου, του νοµού Αττικής, επί της οδού Σολωµού 20. Η διάρκεια της 

εταιρείας ορίζεται  από το καταστατικό  της σε 43 έτη ενώ µπορεί  να παραταθεί  µετά από απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της.

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής:

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Κων/νος Α. Στέγγος, Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος 

Ζωή Κ. Στέγγου, Α' Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

Ανδρέας Κ. Στέγγος, Β' Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

Νικόλαος ∆. Σταθάκης, µέλος

Αθανάσιος Ν. Κλαπαδάκης, µέλος

Παναγιώτης Ν. Καζαντζής, µέλος

Βασίλειος Χ. Τσίλης, µέλος

Ιωάννης Κ. Αρφάνης µέλος

Μαριάννα Κ. Στέγγου, µη εκτελεστικό µέλος

Συνεργαζόµενες Τράπεζες

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

EFG EUROBANK

MILLENNIUM BANK

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Εποπτεύουσα αρχή

Περιφέρεια Αττικής Γενική ∆/νση Ανάπτυξης ΠΕ Νότιου Τοµέα

Αριθµός φορολογικού µητρώου

999984027

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών

48899/01ΝΤ/Β/01/82

Νοµικοί Σύµβουλοι

Σταµούλης Γεώργιος

Ελεγκτές

Grant Thornton S.A.

Πληροφορίες για την µητρική εταιρεία

Μητρικής  της εταιρείας είναι  η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία συµµετέχει  κατά την 31/12/2010 µε 

ποσοστό 97,20% στο µετοχικό κεφάλαιο της και έχει έδρα στην Ελλάδα. 

Φύση δραστηριοτήτων

Η  εταιρεία  ΣΑΜΟΣ  ΜΑΡΙΝΕΣ  έχει  ως  αντικείµενο  εργασιών  την  µελέτη  κατασκευή,  διαχείριση  και 

εκµετάλλευση της τουριστικής µαρίνας Πυθαγορείου Σάµου.
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι οικονοµικές καταστάσεις  έχουν συνταχθεί  σύµφωνα µε  τα ∆ιεθνή  Λογιστικά Πρότυπα.  Οι  οικονοµικές 

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

αναπροσαρµογή  συγκεκριµένων  στοιχείων  ενεργητικού  και  παθητικού  σε  τρέχουσες  αξίες,  την  αρχή 

συνέχισης  της  δραστηριότητας  (going  concern)  και  είναι  σύµφωνες  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των ερµηνειών του όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας 

Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B.

Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοκδοθέντα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στην εταιρεία και είναι 

σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2010 ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 

τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα.

Η  σύνταξη  οικονοµικών  καταστάσεων  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς 

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

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

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

οικονοµικές καταστάσεις, περιλαµβάνονται στη σηµείωση 2.2.

Λόγω της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης µε απορρόφηση, σύµφωνα µε τον Ν.2166/1993, των εταιρειών 

«∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» & «ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΣΑΜΟΣ 

ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» και για λόγους συγκριτικούς τα στοιχεία του 2009 αναµορφώθηκαν και περιλαµβάνουν και τα 

δεδοµένα των ως άνω συγχωνευθεισών εταιρειών. 

2.1. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και αντικατάσταση υφιστάµενων προτύπων

Η  Εταιρεία  έχει  υιοθετήσει  όλα  τα  νέα  πρότυπα  και  τις  διερµηνείες,  η  εφαρµογή  των  οποίων  έγινε 

υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2010. Στην παράγραφο 2.1.1 παρουσιάζονται τα 

πρότυπα τα οποία έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010 καθώς 

και τα πρότυπα τα οποία είναι µεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, ωστόσο δεν είναι εφαρµόσιµα 

στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο 2.1.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων 

και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ε.Ε.
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2.1.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 

2010)

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2009

Κατά το 2009 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2009 –µια σειρά 

προσαρµογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. 

Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη 

επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος 

αναθεωρήσεων. 

• Υιοθέτηση  του  αναθεωρηµένου  ∆ΠΧΑ  3:  «Συνενώσεις  Επιχειρήσεων»  και  του 

αναθεωρηµένου  ∆ΛΠ  27:  «Ενοποιηµένες  Οικονοµικές  Καταστάσεις  και  λογιστικός 

χειρισµός για επενδύσεις σε θυγατρικές»

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι 

οποίες  θα  επηρεάσουν  το  ποσό  της  αναγνωρισθείσας  υπεραξίας,  τα  αποτελέσµατα  της  αναφερόµενης 

περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι 

αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση 

µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα 

αποτελέσµατα.  Το  τροποποιηµένο  ∆ΛΠ  27  απαιτεί  συναλλαγές  που  οδηγούν  σε  αλλαγές  ποσοστών 

συµµετοχής  σε  θυγατρική  να  καταχωρούνται  στην  καθαρή  θέση.  Επιπλέον,  το  τροποποιηµένο  πρότυπο 

µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και 

από  την  απώλεια  του  ελέγχου  θυγατρικής.  Όλες  οι  αλλαγές  των  ανωτέρω  προτύπων  θα  εφαρµοστούν 

µελλοντικά  και  θα  επηρεάσουν  µελλοντικές  αποκτήσεις  και  συναλλαγές  µε  µετόχους  µειοψηφίας.  Το 

αναθεωρηµένα πρότυπα αναµένεται να επηρεάσουν τη λογιστική αντιµετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων 

µελλοντικών περιόδων, ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιµηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις πραγµατοποιηθούν. 

Επιπλέον τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2010 αλλά δεν 

έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία.

• Ετήσιες βελτιώσεις 2008

∆ΠΧΑ  5  Μη  Κυκλοφορούντα  Περιουσιακά  Στοιχεία  που  Κατέχονται  προς  Πώληση  και  ∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες: ∆ιευκρινίζεται το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µίας θυγατρικής 

κατατάσσονται  ως  κατεχόµενα  για  πώληση,  σύµφωνα  µε  τις  πρόνοιες  του  ∆ΠΧΑ  5,  ακόµη  και  στην 

περίπτωση  που  η  εταιρία,  µετά  από  πώληση,  εξακολουθεί  να  διατηρεί  µη  ελέγχουσα  συµµετοχή  στη 

θυγατρική.

• Τροποποίηση  στο  ∆ΠΧΑ  1  «∆ΠΧΑ  Πρώτη  Εφαρµογή»  -  Επιπρόσθετες  Εξαιρέσεις  για 

Εταιρίες που Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά
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Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΑ στην επιµέτρηση στοιχείων του 

ενεργητικού  στους  τοµείς  πετρελαίου,  φυσικού  αερίου  και  µισθώσεων.  Η τροποποίηση  εφαρµόζεται  για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι 

εφαρµόσιµη στις εργασίες της Εταιρείας.

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Το  ∆ΣΛΠ προχώρησε  σε  έκδοση  τροποποίησης  του  ∆ΠΧΑ  2 αναφορικά  µε  τον  λογιστικό  χειρισµό  των 

συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών µεταξύ εταιριών του ιδίου οµίλου και πως αυτές 

αντιµετωπίζονται στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι 

τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας. 

• ∆ΛΠ 39: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:  Αναγνώριση και Αποτίµηση» - Τροποποίηση του 

∆ΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης 

Η  τροποποίηση  του  ∆ΛΠ  39  αποσαφηνίζει  θέµατα  λογιστικής  αντιστάθµισης  και  πιο  συγκεκριµένα  τον 

πληθωρισµό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθµιζόµενου στοιχείου. 

 Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας.

• Ε∆∆ΠΧΑ 17: ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες

Όταν µία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την υποχρέωση να διανείµει στοιχεία του 

ενεργητικού  που αφορούν στους  ιδιοκτήτες  της,  θα πρέπει  να  αναγνωρίζει  µία  υποχρέωση για  αυτά τα 

πληρωτέα µερίσµατα.

Σκοπός  της ∆ιερµηνείας 17 είναι  η παροχή οδηγιών αναφορικά µε το πότε θα πρέπει µία επιχείρηση να 

αναγνωρίζει  τα  µερίσµατα  πληρωτέα  το  πώς  θα  πρέπει  να  τα  µετρά  καθώς  και,  το  πώς  θα  πρέπει 

λογιστικοποιεί τις διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέµονται και 

της λογιστική αξία των πληρωτέων µερισµάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες

Η ∆ιερµηνεία 18 εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της Ε∆∆ΠΧΑ 

18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση λαµβάνει 

από ένα πελάτη της µέρος ενσώµατων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό τον οποίο η 

επιχείρηση θα πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει µέρος ενός δικτύου ή µε 

σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγµα 

παροχή ηλεκτρισµού ή νερού.

Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης µε σκοπό τη διασύνδεση του 
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πελάτη µε το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο 

ταυτόχρονα).  Η  ∆ιερµηνεία  18  αποσαφηνίζει  τις  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  πληρείται  ο  ορισµός  του 

ενσώµατου παγίου, την αναγνώριση και επιµέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο 

µε τον οποίο µπορεί να γίνει  η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών µε 

αντάλλαγµα  το  ενσώµατο  πάγιο  καθώς  και  τον  τρόπο  αναγνώρισης  του  εσόδου  και  τη  λογιστική 

αντιµετώπιση τον µετρητών που λαµβάνονται από τους πελάτες. 

2.1.2. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν 

έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε..

Επιπλέον, η ∆ΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερµηνειών 

τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τα οποία µέχρι την 

ηµεροµηνία έκδοσης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ.

• ∆ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα»

Το  ∆ΣΛΠ  σχεδιάζει  να  αντικαταστήσει  πλήρως  το  ∆ΛΠ  39  «  Χρηµατοοικονοµικά  µέσα  αναγνώριση  και 

αποτίµηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές περιόδους που 

ξεκινούν  την  1  Ιανουαρίου  2013.  Το  ∆ΠΧΑ  9  αποτελεί  την  πρώτο  στάδιο  του  συνολικού  σχεδίου 

αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής:

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση

2ο στάδιο: Μεθοδολογία αποµείωσης

3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης

Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγµατεύεται µε τα θέµατα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης.

Το ∆ΠΧΑ 9 στοχεύει στη µείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιµετώπιση των χρηµατοπιστωτικών 

µέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και µια αρχή µε βάση 

προσέγγιση  για  την  ταξινόµησή  τους.  Κατά  το  νέο  πρότυπο,  η  οικονοµική  οντότητα  ταξινοµεί  τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει 

α)  του  επιχειρηµατικού  µοντέλου  της  επιχείρησης  για  τη  διαχείριση  των  χρηµατοοικονοµικών  στοιχείων 

ενεργητικού, και

β) των χαρακτηριστικών των συµβατών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

(αν  δεν  έχει  επιλέξει  να  ορίσει  το  χρηµατοοικονοµικό  στοιχείο  ενεργητικού  στην  εύλογη  αξία  µέσω 

αποτελεσµάτων).

Η ύπαρξη µονό δυο κατηγοριών - αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα απαιτείται µόνο ένα 

µοντέλο αποµείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα.
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Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναµένεται να υπάρχει 

επίδραση  στα  Ίδια  Κεφάλαια  και  τα  αποτελέσµατα  από  το  επιχειρηµατικό  µοντέλου  που  θα  διαλέξει  η 

επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της.

Το πρότυπο εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013 και δεν έχει 

εγκριθεί από την ΕΕ.

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από τη 

Συγκριτική  Πληροφόρηση  για  τις  Γνωστοποιήσεις  του  ∆ΠΧΑ  7  για  Εταιρίες  που 

Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά 

Η  Τροποποίηση  παρέχει  εξαιρέσεις  σε  εταιρίες  που  εφαρµόζουν  τα  ∆ΠΧΑ  για  πρώτη  φορά  από  την 

υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το 

∆ΠΧΑ  7 ‘Χρηµατοοικονοµικά  Μέσα:  Γνωστοποιήσεις’.  Η τροποποίηση  εφαρµόζεται  για  ετήσιες  λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ.

Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται για την Εταιρεία.

• ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (αναθεώρηση)» 

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται µείωση 

στις  γνωστοποιήσεις  των  συναλλαγών  ανάµεσα  σε  συνδεδεµένα  µέρη  του  δηµοσίου.  Συγκεκριµένα, 

καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων 

των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον 

ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών 

και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και 

στις  ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις.  Η  τροποποίηση  αυτή,  η  οποία  έχει  υιοθετηθεί  από  την 

Ευρωπαϊκή  Ένωση,  έχει  υποχρεωτική  εφαρµογή  από  την  1  Ιανουαρίου  2011.  Η  εφαρµογή  του 

αναθεωρηµένου προτύπου δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

• Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων» 

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του 

ενεργητικού  που  προέκυπτε  από  εθελοντικές  προπληρωµές  που  έκανε  προς  ένα  πρόγραµµα  παροχών 

προκειµένου  να  καλύψει  τις  ελάχιστες  κεφαλαιακές  υποχρεώσεις  του.  Η  τροποποίηση  εφαρµόζεται  για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η 

διερµηνεία δεν είναι εφαρµόσιµη στην Εταιρεία.

• Ε∆∆ΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών Τίτλων

Η  ∆ιερµηνεία  19  εξετάζει  το  θέµα  της  λογιστικής  αντιµετώπισης  των  περιπτώσεων  όταν  οι  όροι  µιας 

χρηµατοοικονοµικής  υποχρέωσης  αποτελούν  αντικείµενο  επαναδιαπραγµάτευσης  και  ως  αποτέλεσµα  η 

οντότητα  εκδίδει  µετοχικούς  τίτλους  στον  πιστωτή  για  να  εξοφλήσει  το  σύνολο  ή  µέρος  της 
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χρηµατοοικονοµικής  υποχρέωσης.  Τέτοιες  συναλλαγές  αναφέρεται  µερικές  φορές  ως  ανταλλαγές 

«χρεωστικών – συµµετοχικών τίτλων» ή συµφωνίες ανταλλαγής µετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται 

κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην 

Εταιρεία.

• ∆ΛΠ  32-(Τροποποίηση)  «Χρηµατοοικονοµικά  µέσα:  Παρουσίαση»  -  Ταξινόµηση 

Εκδόσεων ∆ικαιωµάτων σε Μετοχές.

Η Τροποποίηση  αναθεωρεί  τον ορισµό της  χρηµατοοικονοµικής  υποχρέωσης  στο ∆ΛΠ 32 µε σκοπό  την 

ταξινόµηση κάποιων δικαιωµάτων προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που αναφέρονται  µαζί  ως 

«δικαιώµατα (rights)») ως συµµετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2010 και η εφαρµογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση 

στις  ενοποιηµένες  Οικονοµικές  Καταστάσεις  του Οµίλου.  Η παρούσα  τροποποίηση έχει  εγκριθεί  από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ∆ΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος».

Η  Τροποποίηση  εισάγει  µια  πρακτική  καθοδήγηση  αναφορικά  µε  την  ανάκτηση  της  λογιστικής  αξίας 

περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται λογιστικά στην εύλογη αξία ή αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα 

όσα  ορίζει  το  ∆ΛΠ  40  «Επενδύσεις  σε  ακίνητα».  Σύµφωνα  µε  τη  παρούσα  τροποποίηση  η  µελλοντική 

ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκµαίρετε ότι θα πραγµατοποιηθεί µέσω της 

µελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2012 και η εφαρµογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση 

στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τροποποίηση  στο  ∆ΠΧΑ  1  «∆ΠΧΑ  Πρώτη  Εφαρµογή»  -  Κατάργηση  της  παύσης 

αναγνώρισης χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

Η Τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισµένης ηµεροµηνίας µετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και 

την αντικαθιστά µε την πραγµατική ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις 

περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει  χώρα πριν την προκαθορισµένη ηµεροµηνία 

µετάβασης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, 

ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις 

ενοποιηµένες  Οικονοµικές  Καταστάσεις  του Οµίλου.  Η παρούσα  τροποποίηση  δεν  έχει  εγκριθεί  από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες.
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Η Τροποποίηση  παρέχει  καθοδήγηση  για  την  επανεφαρµογή  των  ∆ΠΧΑ  µετά  από  µια  περίοδο  παύσης, 

οφειλόµενη  στο  ότι  το  νόµισµα  λειτουργίας  της  Οικονοµικής  Οντότητας  αποτελούσε  νόµισµα  µιας 

υπερπληθωριστικής Οικονοµίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει 

επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ∆ΠΧΑ  7  «Χρηµατοοικονοµικά  Μέσα:  Γνωστοποιήσεις  —  Τροποποιήσεις  αναφορικά  µε 

πρόσθετες  γνωστοποιήσεις  σε  περιπτώσεις  µεταφορών  χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων»

Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να κατανοήσουν καλύτερα 

τις  µεταφορές  που  πραγµατοποιούνται  µεταξύ  των  οµάδων  των  χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών 

στοιχείων και των πιθανών επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραµείνουν στην οικονοµική 

οντότητα που µεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες 

γνωστοποιήσεις εάν ένα δυσανάλογα µεγάλο ποσοστό των συναλλαγών µεταφοράς πραγµατοποιούνται στο 

τέλος µιας περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει 

επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2010

Κατά το 2010 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2010 –µια σειρά 

προσαρµογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. 

Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη 

επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος 

αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρµογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την ΕΕ.

Η εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα.

H ∆ιοίκηση  δεν  αναµένει  σηµαντικές  επιδράσεις  (εκτός  αν  αναφέρεται  διαφορετικά)  στις  οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρίας από την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν 

εφαρµόσιµα. 
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2.2. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις

Η  προετοιµασία  των  οικονοµικών  καταστάσεων  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) απαιτεί από τη ∆ιοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες 

επηρεάζουν  τα  δηµοσιευµένα  περιουσιακά  στοιχεία  και  τις  υποχρεώσεις  την  ηµεροµηνία  σύνταξης  των 

οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε 

άλλους  παράγοντες,  συµπεριλαµβανοµένων  και  των  προσδοκιών  για  µελλοντικά  γεγονότα  τα  οποία 

θεωρούνται  λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες,  ενώ επαναξιολογούνται  συνεχώς µε την χρησιµοποίηση 

όλων των διαθέσιµων πληροφοριών.

• Κρίσεις

Συγκεκριµένα ποσά τα οποία  περιλαµβάνονται  ή επηρεάζουν τις  οικονοµικές καταστάσεις  και  οι  σχετικές 

γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιµώνται, απαιτώντας τον σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή συνθήκες 

που  δεν  είναι  δυνατό  να  είναι  γνωστές  µε  βεβαιότητα  κατά  την  περίοδο  σύνταξης  των  οικονοµικών 

καταστάσεων. Ως σηµαντική λογιστική εκτίµηση, θεωρείται µία η οποία είναι σηµαντική για την εικόνα της 

οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή 

περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε 

την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, 

βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, συσκέψεις µε ειδικούς, τάσεις και άλλες 

µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας 

σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον. Στη σηµείωση 3 "Βασικές λογιστικές αρχές", 

αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές που έχουν επιλεγεί από την εταιρεία.

• Φόροι εισοδήµατος

Η  εταιρεία  υπόκειται  σε  φόρο  εισοδήµατος  από  διάφορες  φορολογικές  αρχές.  Για  τον  καθορισµό  των 

προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και 

υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών  της  επιχείρησης.  Η  διοίκηση  της  εταιρείας  αναγνωρίζει  υποχρεώσεις  για  αναµενόµενα  θέµατα 

φορολογικού ελέγχου  βασιζόµενη  σε εκτιµήσεις  για  το ποσό  των  επιπλέον φόρων που ενδεχοµένως  θα 

οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το 

οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήµατος 
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και  στις  προβλέψεις  για  αναβαλλόµενη  φορολογία  της  περιόδου  κατά  την  οποία  τα  ποσά  αυτά 

οριστικοποιούνται.

Η εταιρεία προχώρησε κατά την εξεταζόµενη χρήση στην απεικόνιση της επίδρασης από τη µείωση των 

φορολογικών  συντελεστών  στην  αναβαλλόµενη  φορολογία.  Συγκεκριµένα,  σύµφωνα  µε  τον 

Ν.3697/25.09.2008 ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των 

εταιρειών µειώνεται σταδιακά κατά µία ποσοστιαία µονάδα κάθε έτος από το 2010 έως και το 2014, όπου θα 

ανέρχεται σε 20%. Ανάλυση της επίδρασης της µεταβολής των συντελεστών καθώς και η πρόβλεψη (έξοδο 

χρήσεως) για ενδεχόµενο φορολογικό έλεγχο ανέλεγκτων χρήσεων περιλαµβάνονται στην σηµείωση 5.4.

• Προβλέψεις

Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις 

για τα ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία της 

εταιρείας σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος 

λογαριασµός  υπόκειται  σε  µεγαλύτερο  κίνδυνο  του  συνήθους  πιστωτικού  κινδύνου  (π.χ.,  χαµηλή 

πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο 

λογαριασµός  αναλύεται  και  κατόπιν  καταγράφεται  ως  επισφάλεια  εάν  οι  συνθήκες  υποδηλώνουν  ότι  η 

απαίτηση είναι ανείσπρακτη. 

• Ενδεχόµενα γεγονότα

Η εταιρεία εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. 

Η ∆ιοίκηση  κρίνει  ότι  οποιοιδήποτε  διακανονισµοί  δε θα επηρέαζαν  σηµαντικά  την οικονοµική  θέση της 

εταιρείας  στις  31  ∆εκεµβρίου  2010.  Παρόλα  αυτά,  ο  καθορισµός  των  ενδεχόµενων  υποχρεώσεων  που 

σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει 

κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. 

Μεταβολές  στις  κρίσεις  ή στις  διερµηνείες  είναι  πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των 

ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο µέλλον. Ηµεροµηνία µετάβασης αποτέλεσε για την εταιρεία η 

1η Ιανουαρίου 2004.
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3. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες 

συστηµατικά εφαρµόζει η εταιρεία είναι οι ακόλουθες:

3.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Οι  αποσβέσεις  των  στοιχείων  των  ενσωµάτων  παγίων  (πλην  οικοπέδων  τα  οποία  δεν  αποσβένονται) 

υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο απόσβεσης µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ηµεροµηνία  ισολογισµού.  Όταν  οι  λογιστικές  αξίες  των  ενσωµάτων  ακινητοποιήσεων  υπερβαίνουν  την 

ανακτήσιµη  αξία  τους,  η  διαφορά  (αποµείωση)  καταχωρείται  αρχικά  σε  µείωση  του  σχηµατισθέντος 

αποθεµατικού εύλογης αξίας (εάν υπάρχει για το αντίστοιχο πάγιο) το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασµούς 

των  ιδίων  κεφαλαίων.  Κάθε  προκύψασα  αποµείωση  περά  από  το  σχηµατισθέν  αποθεµατικό  για  το 

συγκεκριµένο πάγιο, αναγνωρίζεται άµεσα ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

3.2. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 

έλεγχο  αποµείωσης  τουλάχιστον  ετησίως  και  όταν  κάποια  γεγονότα  καταδεικνύουν  ότι  η  λογιστική  αξία 

µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. 

Τα  στοιχεία  του  ενεργητικού  που  αποσβένονται  υπόκεινται  σε  έλεγχο  αποµείωσης  της  αξίας  τους  όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εξετάζεται 

εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις.

3.3. Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµά 

της εταιρείας. Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες  που  ίσχυαν  στις  ηµεροµηνίες  των  συναλλαγών.  Συναλλαγµατικά  κέρδη  και  ζηµιές  οι  οποίες 

προκύπτουν  από  τέτοιες  συναλλαγές  και  από  τη  µετατροπή  των  υπολοίπων  λογαριασµών  µε 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες τέλους χρήσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο κονδύλι 

"Άλλα  χρηµατοοικονοµικά  αποτελέσµατα",  εκτός  από  το  σκέλος  του  κέρδους  ή  της  ζηµίας  του 

αντισταθµιστικού µέσου που τεκµηριώνεται ως αποτελεσµατική αντιστάθµιση και αναγνωρίζεται απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια µέσω της κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων. 

3.4. Αναγνώριση εσόδων και δαπανών

Τα  έσοδα  αναγνωρίζονται,  όταν  πιθανολογείται  ότι  µελλοντικά  οικονοµικά  οφέλη  θα  εισρεύσουν  στην 

οικονοµική οντότητα και αυτά τα οφέλη µπορεί να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία. Το έσοδο επιµετρείται στην 
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εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγµατος και είναι καθαρό από φόρο προστιθέµενης αξίας, επιστροφές, 

κάθε είδους εκπτώσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

Ελλιµενισµός σκαφών

Τα έσοδα παροχής υπηρεσιών από την µαρίνα αναγνωρίζονται  κατά την διάρκεια  του ελλιµενισµού των 

σκαφών µε βάση την πραγµατική παραµονή τους. Καταγράφεται η είσοδος και η έξοδος των σκαφών και 

τιµολογείται  το  χρονικό  διάστηµα  παραµονής  σύµφωνα µε  προκαθορισµένες  τιµές που  προκύπτουν  από 

υπογεγραµµένες συµβάσεις καθώς επίσης και από τιµοκατάλογο υπηρεσιών.

Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται  βάσει  της χρονικής αναλογίας και  µε την χρήση του πραγµατικού 

επιτοκίου. Όταν υπάρχει  αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται  στο ανακτήσιµο 

ποσό  τους  το  οποίο  είναι  η  παρούσα  αξία  των  αναµενόµενων  µελλοντικών  ταµειακών  ροών 

προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί 

της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας.

Αναγνώριση εξόδων

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στη κατάσταση συνολικού εισοδήµατος σε δεδουλευµένη βάση.

Κόστος δανεισµού

Το κόστος δανεισµού θα αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της περιόδου στην οποία 

πραγµατοποιείται.

3.5. Μισθώσεις

Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην εταιρεία, όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν 

σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του 

τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές 

κεφαλαιοποιούνται  µε την  έναρξη  της µίσθωσης  στη  χαµηλότερη  µεταξύ της  εύλογης  αξίας του παγίου 

στοιχείου  ή  της  παρούσας  αξίας  των  ελάχιστων  µισθωµάτων.  Κάθε  µίσθωµα  επιµερίζεται  µεταξύ  της 

υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 

υπολειπόµενη  χρηµατοοικονοµική  υποχρέωση.  Οι  αντίστοιχες  υποχρεώσεις  από µισθώµατα,  καθαρές  από 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που 

αφορά  σε  χρηµατοδοτικές  µισθώσεις  αναγνωρίζεται  στα  αποτελέσµατα  χρήσης  κατά  τη  διάρκεια  της 

µίσθωσης.

Η αποσβεστέα αξία των παγίων αποκτηθέντων µε χρηµατοδοτική µίσθωση κατανέµεται σε συστηµατική και 

οµοιόµορφη βάση κατά τη διάρκεια των ετών που τα πάγια αυτά αναµένεται να χρησιµοποιηθούν, σύµφωνα 

µε  τη  σταθερή  µέθοδο  απόσβεσης,  η  οποία  ακολουθείται  και  για  τα  ιδιόκτητα  πάγια.  Όταν  υπάρχει 

βεβαιότητα ότι η εταιρεία θα αποκτήσει  την κυριότητα των παγίων αυτών κατά τη λήξη της µίσθωσης, 
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αναµενόµενη περίοδος χρήσης λαµβάνεται η ωφέλιµη ζωή των παγίων αυτών, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα 

πάγια αυτά αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της 

διάρκειας µίσθωσής τους.

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού 

για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της 

ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για 

λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα χρήσης ισόποσα κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

3.6. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες περιουσιακών 

στοιχείων: 

-∆άνεια και απαιτήσεις,

-Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων,

-∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, και

-Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη.

Τα χρηµατοοικονοµικά  περιουσιακά  στοιχεία  διαχωρίζονται  σε  διαφορετικές  κατηγορίες  από την  διοίκηση 

ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό για τον οποίο το µέσο αποκτήθηκε. Η κατηγορία στην οποία 

κατατάσσεται  κάθε  χρηµατοοικονοµικό  µέσο  διαφοροποιείται  από  τις  υπόλοιπες  καθώς  ανάλογα  µε  την 

κατηγορία στην οποία θα καταχωρηθεί το µέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίµηση 

του  αλλά  και  στον  τρόπο  αναγνώρισης  κάθε  προσδιοριζόµενου  αποτελέσµατος  είτε  στην  κατάσταση 

αποτελεσµάτων είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

3.6.1. ∆άνεια και Απαιτήσεις

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε σταθερές και 

προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά. ∆ηµιουργούνται 

όταν  η  εταιρεία  παρέχει  χρήµατα,  προϊόντα  ή  υπηρεσίες  απευθείας  σε  έναν  οφειλέτη  χωρίς  πρόθεση 

εµπορικής  εκµετάλλευσης.  Τα δάνεια  και  οι  απαιτήσεις  αποτιµώνται  στο αποσβεσµένο κόστος  βάσει  της 

µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου µείον κάθε πρόβλεψη για αποµείωση. Κάθε µεταβολή στην αξία των 

δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή 

υφίστανται µείωση της αξίας τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης. 

Για ορισµένες απαιτήσεις πραγµατοποιείται έλεγχος για τυχόν αποµείωση τους ανά µεµονωµένη απαίτηση 

(για  παράδειγµα  για  κάθε  πελάτη  ξεχωριστά)  στις  περιπτώσεις  όπου  η  είσπραξη  της  απαίτησης  έχει 

χαρακτηρισθεί  εκπρόθεσµη κατά την  ηµεροµηνία  των  οικονοµικών  καταστάσεων ή σε περιπτώσεις  όπου 

αντικειµενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για αποµείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις οµαδοποιούνται 

και ελέγχονται για τυχόν αποµείωση τους στο σύνολο τους. Οι οµάδες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την 
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γεωγραφική κατανοµή, τον κλάδο δραστηριότητας των αντισυµβαλλόµενων και, εάν υπάρχουν, άλλα κοινά 

χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τους χαρακτηρίζουν. 

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που 

λήγουν  µετά  την  πάροδο  12  µηνών  από  την  ηµεροµηνία  ισολογισµού.  Αυτά  χαρακτηρίζονται  σαν  µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

3.6.2. Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία ή Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις στην 

εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων

Τα  χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία  ή  χρηµατοοικονοµική  υποχρέωση  στην  εύλογη  αξία  µέσω  των 

αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που ταξινοµούνται είτε σαν διακρατούµενα για 

εµπορικούς σκοπούς είτε προσδιορίζονται  από την εταιρεία ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση. Επιπλέον, τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που 

δεν  πληρούν  τα  κριτήρια  για  λογιστική  αντιστάθµισης  ταξινοµούνται  ως  διακρατούµενα  για  εµπορικούς 

σκοπούς. 

Εάν  ένα  συµβόλαιο  εµπεριέχει  ένα  ή  περισσότερα  ενσωµατωµένα  παράγωγα,  η  εταιρεία  προσδιορίζει 

ολόκληρο το σύνθετο συµβόλαιο σαν χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων εκτός και εάν το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν τροποποιεί σηµαντικά τις ταµιακές ροές που 

σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσε το συµβόλαιο ή διαχωρισµός του ενσωµατωµένου παραγώγου (των 

ενσωµατωµένων παραγώγων) από το συµβόλαιο απαγορεύεται.  Ακολούθως της αρχικής αναγνώρισης,  τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται  σ' αυτήν την κατηγορία αποτιµώνται στην 

εύλογη  αξία  µέσω των αποτελεσµάτων.  Τα  χρηµατοοικονοµικά  περιουσιακά  στοιχεία  που  είχαν  αρχικώς 

αναγνωριστεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων δεν µπορούν να 

αναταξινοµηθούν σε άλλη κατηγορία.

3.6.3. ∆ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται σαν διαθέσιµα προς πώληση ή δεν πληρούν τα κριτήρια να ταξινοµηθούν σε 

άλλες  κατηγορίες  χρηµατοοικονοµικών  στοιχείων.  Όλα  τα  χρηµατοοικονοµικά  περιουσιακά  στοιχεία  που 

εντάσσονται στην κατηγορία αυτήν αποτιµώνται στην εύλογη αξία, εφόσον αυτή µπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα, µε τις µεταβολές στην αξία τους να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, µετά από τον υπολογισµό 

κάθε επίδρασης από φόρους.

Κατά την πώληση ή την αποµείωση των διαθέσιµων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα σωρευτικά 

κέρδη ή ζηµιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Σε περίπτωση αποµείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζηµιών που µεταφέρεται από την καθαρή θέση και 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα συνίσταται στην διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσης (µετά την αφαίρεση 

των αποπληρωµών κεφαλαίων και των αποσβέσεων) και της εύλογης αξίας µείον κάθε ζηµιά αποµείωσης που 

έχει προηγουµένως αναγνωριστεί. 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2010
(1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010) 28



ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

Οι  ζηµίες  αποµείωσης  που  είχαν  αναγνωριστεί  στα  αποτελέσµατα  για  επένδυση  σε  συµµετοχικό  τίτλο 

κατατασσόµενο ως διαθέσιµο προς πώληση δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές που 

είχαν αναγνωριστεί  στις οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων χρήσεων και  οι οποίες προέρχονταν από 

αποµείωση  χρεωστικών  τίτλων  αναστρέφονται  µέσω  των  αποτελεσµάτων,  εάν  η  αύξηση  (αναστροφή 

αποµείωσης) σχετίζεται µε γεγονότα που συνέβησαν µετά την αναγνώριση της αποµείωσης στην κατάσταση 

των αποτελεσµάτων.

3.6.4. ∆ιακρατούµενες µέχρι την λήξη επενδύσεις

Οι  διακρατούµενες  µέχρι  την  λήξη  επενδύσεις  είναι  µη  παράγωγα  χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία  µε 

καθορισµένες  ή  προσδιοριζόµενες  πληρωµές  και  καθορισµένη  λήξη.  Τα  χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία 

χαρακτηρίζονται σαν διακρατούµενες µέχρι την λήξη επενδύσεις εφόσον η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την 

πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει µέχρι τη λήξη τους. Η εταιρεία κατά την 31/12/2009 δεν είχε 

στην κατοχής της διακρατούµενες µέχρι την λήξη επενδύσεις.

Μετά  την  αρχική  αναγνώριση,  οι  επενδύσεις  που  εµπίπτουν  στην  κατηγορία  αυτή,  αποτιµώνται  στο 

αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Το αποσβεσµένο κόστος είναι το ποσό 

στο  οποίο  αρχικά  επιµετρήθηκε  το  χρηµατοοικονοµικό  περιουσιακό  στοιχείο  ή  η  χρηµατοοικονοµική 

υποχρέωση µετά την αφαίρεση των αποπληρωµών κεφαλαίου, πλέον ή µείον τη συσσωρευµένη απόσβεση 

κάθε διαφοράς µεταξύ του αρχικού αυτού ποσού και του καταβλητέου στη λήξη ποσού υπολογιζόµενη µε τη 

µέθοδο  του  πραγµατικού  επιτοκίου  και  µετά  την  αφαίρεση  κάθε  υποτίµησης.  Στον  υπολογισµό 

περιλαµβάνονται  όλες  οι  αµοιβές  και  οι  µονάδες  που  καταβλήθηκαν  ή  ελήφθησαν  µεταξύ  των 

συµβαλλόµενων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του πραγµατικού επιτοκίου τα κόστη συναλλαγής και 

κάθε επαύξηση ή έκπτωση.

Επιπλέον, εάν υπάρχουν αντικειµενικά τεκµήρια ότι το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο έχει υποστεί µείωση της 

αξίας του, τότε η επένδυση αποτιµάται στην παρούσα αξία των προβλεπόµενων ταµιακών ροών της και κάθε 

διαφορά µε την λογιστική αξία της επένδυσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα ως ζηµία.

3.7. Λογιστική Φόρου Εισοδήµατος

Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήµατος

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση / υποχρέωση περιλαµβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις 

φορολογικές  αρχές σχετιζόµενες  µε  την  τρέχουσα  ή προηγούµενες  περιόδους  αναφοράς  που δεν  έχουν 

καταβληθεί  µέχρι  την  ηµεροµηνία  του  ισολογισµού.  Υπολογίζονται  σύµφωνα  µε  τους  φορολογικούς 

συντελεστές  και  τους  φορολογικούς  νόµους  που  εφαρµόζονται  στην  δηµοσιονοµική  χρήση  την  οποία 

αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών για τη χρήση. Όλες οι µεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα. 

3.8. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο καθώς 

και  βραχυπρόθεσµες,  υψηλής  ρευστότητας  επενδύσεις,  όπως  αξίες  της  χρηµαταγοράς  και  τραπεζικές 
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καταθέσεις  µε  ηµεροµηνία  λήξης  σε  τρεις  µήνες  ή  λιγότερο.  Οι  αξίες  της  χρηµαταγοράς  είναι 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά που απεικονίζονται στη εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.

3.9. Ίδια Κεφάλαια

Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι 

κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. 

Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών περιλαµβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την 

αρχική έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόµενο µε την έκδοση των µετοχών 

καθώς  και  οποιοδήποτε  σχετικό  όφελος  φόρου  εισοδήµατος  προκύψει  αφαιρούνται  από  την  αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου.

Οι προνοµιούχες µετοχές που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά υποχρέωσης αναγνωρίζονται στον ισολογισµό 

σαν χρηµατοοικονοµική υποχρέωση, καθαρή από το κόστος συναλλαγής. Έτσι, η διανοµή µερίσµατος, για 

µετοχές  που  αναγνωρίζονται  εξ'  ολοκλήρου  στις  υποχρεώσεις,  αναγνωρίζεται  ως  δαπάνη  τόκων  στα 

αποτελέσµατα. 

Τα  στοιχεία  ενός  χρηµατοοικονοµικού  µέσου  που  α)  δηµιουργούν  χρηµατοοικονοµική  υποχρέωση  της 

οικονοµικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωµα προαίρεσης στον κάτοχο του µέσου να το µετατρέψει 

σε  συµµετοχικό  τίτλο  της  οικονοµικής  οντότητας,  αναγνωρίζονται  ξεχωριστά  σαν  χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις, χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις ή συµµετοχικοί τίτλοι. 

Αν µία οικονοµική οντότητα αποκτήσει τους ίδιους της συµµετοχικούς τίτλους, τα µέσα αυτά (ίδιες µετοχές) 

αφαιρούνται  από  τα ίδια  κεφάλαια.  Αν αυτές  οι  µετοχές  µεταγενέστερα  επανεκδίδονται,  το  τίµηµα  που 

λαµβάνεται (καθαρό από τα σχετικά κόστη της συναλλαγής και το σχετικό όφελος του φόρου εισοδήµατος) 

περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια που αποδίδονται στους µετόχους. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή 

ακύρωση ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζηµία 

στα αποτελέσµατα.

Τα δικαιώµατα προαίρεσης εργαζοµένων ακόµη πιστώνονται στο πρόσθετο καταβεβληµένο κεφάλαιο µέχρι 

τα σχετικά δικαιώµατα να ασκηθούν. 

Το  αποθεµατικό  αναπροσαρµογής  περιλαµβάνει  κέρδη  και  ζηµιές  εξαιτίας  της  αναπροσαρµογής 

συγκεκριµένων  χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  στοιχείων  και  ενσώµατων  ακινητοποιήσεων.  Οι 

συναλλαγµατικές  διαφορές  από  την  µετατροπή  περιλαµβάνονται  στο  αποθεµατικό  µετατροπής.  Τα 

παρακρατηθέντα κέρδη περιλαµβάνουν τα τρέχοντα αποτελέσµατα και αυτά προηγούµενων περιόδων όπως 

γνωστοποιούνται στα αποτελέσµατα.

3.10. Λοιπές προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία

Οι  προβλέψεις  αναγνωρίζονται  όταν  µία  παρούσα  δέσµευση  είναι  πιθανό  ότι  θα  οδηγήσει  σε  εκροή 

οικονοµικών πόρων για την εταιρεία ενώ αυτή µπορεί να εκτιµηθεί και αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγµατοποίησης 

ή το ποσό της εκροής µπορεί να είναι αβέβαια. 
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Μία παρούσα δέσµευση προκύπτει από την παρουσία µίας νοµικής ή τεκµαιρόµενης υποχρέωσης που έχει 

προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγµα εγγυήσεις προϊόντων, νοµικές αντιδικίες ή επαχθή 

συµβόλαια. 

Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης αναγνωρίζονται µόνο εάν ένα λεπτοµερές τυπικό πρόγραµµα έχει αναπτυχθεί 

και εκτελεστεί, ή η ∆ιοίκηση έχει τουλάχιστον ανακοινώσει τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος σ' αυτούς 

που  πρόκειται  να  επηρεαστούν  από  αυτό.  Προβλέψεις  δεν  αναγνωρίζονται  για  µελλοντικές  λειτουργικές 

ζηµιές. 

Όταν µέρος ή το σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης για τον διακανονισµό µιας πρόβλεψης αναµένεται να 

αποζηµιωθεί από κάποιο άλλο µέρος, η αποζηµίωση θα αναγνωρίζεται όταν και µόνον όταν, είναι κατ' ουσία 

βέβαιο ότι η αποζηµίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονοµική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή 

αντιµετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζηµίωση δεν 

υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης.

Το  έξοδο  σχετικά  µε  µία  πρόβλεψη  παρουσιάζεται  στα  αποτελέσµατα,  καθαρό  από  το  ποσό  που 

αναγνωρίστηκε για την αποζηµίωση. 

Μια  πρόβλεψη χρησιµοποιείται  µόνο  για  τα  έξοδα για  τα  οποία  είχε  αρχικώς  σχηµατιστεί  πρόβλεψη.  Οι 

προβλέψεις  επανεξετάζονται  σε  κάθε  ηµεροµηνία  ισολογισµού  και  προσαρµόζονται  προκειµένου  να 

απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίµηση. 

Οι  προβλέψεις  αποτιµώνται  στο  προσδοκώµενο  κόστος  που  απαιτείται  για  να  προσδιοριστεί  η  παρούσα 

δέσµευση, βασιζόµενοι στα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, 

περιλαµβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά µε την παρούσα δέσµευση. 

Όταν η επίδραση της διαχρονικής  αξίας  του χρήµατος  είναι  σηµαντική,  το  ποσό της πρόβλεψης  είναι  η 

παρούσα αξία των εξόδων που αναµένονται να απαιτηθούν προκειµένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση.

Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική 

αξία του χρήµατος και τους συναφείς µε την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για 

τους οποίους οι µελλοντικές εκτιµήσεις ταµιακών ροών έχουν προσαρµοστεί.

Όταν  χρησιµοποιείται  η  µέθοδος  της  προεξόφλησης,  η  λογιστική  αξία  µιας  πρόβλεψης  αυξάνει  σε  κάθε 

περίοδο  έτσι  ώστε  να  αντανακλά  την  πάροδο  του  χρόνου.  Αυτή  η  αύξηση  αναγνωρίζεται  ως  κόστος 

δανεισµού στα αποτελέσµατα. Όταν υπάρχει ένας αριθµός οµοίων δεσµεύσεων, η πιθανότητα ότι µία εκροή 

θα απαιτηθεί για διακανονισµό, καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσµεύσεων, ως ένα 

σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµη και αν η πιθανότητα πραγµατοποίησης εκροής για ένα στοιχείο 

που περιλαµβάνεται στην κατηγορία δεσµεύσεων είναι µικρή.

Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι µία εκροή πόρων, που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να 

διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη θα αναστρέφεται.

Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η δυνατή εκροή οικονοµικών πόρων σαν αποτέλεσµα παρουσών δεσµεύσεων 

θεωρείται µη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καµία 

υποχρέωση  στην  κατάσταση  οικονοµικής  θέσης,  εκτός  εάν  θεωρείται  στα  πλαίσια  της  συνένωσης 

επιχειρήσεων.

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2010
(1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010) 31



ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

Αυτές οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανοµής του κόστους απόκτησης στα 

περιουσιακά  στοιχεία  και  υποχρεώσεις  κατά  την  συνένωση  επιχειρήσεων.  Ακολούθως  αποτιµώνται  στο 

υψηλότερο ποσό µίας συγκρίσιµης πρόβλεψης όπως περιγράφεται ανωτέρω και στο ποσό που είχε αρχικώς 

αναγνωριστεί, µείον κάθε απόσβεση.

Πιθανές  εισροές  από  οικονοµικά  οφέλη  για  την  εταιρεία  που  δεν  πληρούν  ακόµη  τα  κριτήρια  ενός 

περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις.
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4. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '  Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισµός
Μεταφορικά 

µέσα

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσ
εις υπό 

εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος κτήσης την 31/12/2008 7.279.579 1.128.853 42.000 18.959 0 8.469.391 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (647.582) (238.105) (26.775) (6.937) 0 (919.399)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2008 6.631.996 890.748 15.225 12.022 0 7.549.992 

Προσθήκες 0 1.327 6.450 8.473 13.495 29.746 

Μεταφορές αξιας από συγχωνευση 250.603 71.380 5.576 17.392 0 344.951 

Μεταφορές αποσβέσεων από συγχωνευση (79.787) (157.869) (5.576) (17.392) 0 (260.623)

Αποσβέσεις χρήσης (323.893) (124.477) (6.664) (4.084) 0 (459.118)

Κόστος κτήσης την 31/12/2009 7.530.182 1.201.560 54.026 44.824 13.495 8.844.088 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (1.051.262) (520.451) (39.015) (28.413) 0 (1.639.141)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2009 6.478.919 681.109 15.011 16.412 13.495 7.204.947 

Προσθήκες 0 14.940 0 704 0 15.644 

Μεταφορές 13.495 0 0 0 (13.495) 0 

Αποσβέσεις χρήσης (448.037) (32.928) (7.267) (4.610) 0 (492.843)

Κόστος κτήσης την 31/12/2010 7.543.677 1.216.500 54.026 45.528 0 8.859.731 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (1.499.299) (553.379) (46.282) (33.023) 0 (2.131.984)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2010 6.044.377 663.121 7.744 12.505 0 6.727.747 

∆εν  υπάρχουν  υποθήκες  και  προσηµειώσεις,  ή  οποιαδήποτε  άλλα  βάρη,  επί  των  παγίων  στοιχείων  του 

ενεργητικού  έναντι  δανεισµού.  Τα  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία  της  εταιρείας,  µε  εξαίρεση  τα  πάγια  που 

αφορούν χρηµατοδοτικές µισθώσεις, δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη.

Η εταιρεία έχει  αποκτήσει  µηχάνηµα (TRAVEL LIFT)  µε σύµβαση χρηµατοδοτικής  µίσθωσης η οποία και 

ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης. Η λογιστική αξία του παγίου αυτού, η οποία περιλαµβάνεται στους πίνακες 

που προηγήθηκαν, αναλύεται παρακάτω:

Ποσά σε € '
Μηχανήµατα & 

Λοιπός 
Εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος Κτήσης την 31/12/2008 195.995 195.995 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (34.481) (34.481)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2008 161.514 161.514 

Προσθήκες 0 0 

Αποσβέσεις Χρήσης (21.777) (21.777)

Κόστος Κτήσης την 31/12/2008 195.995 195.995 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (56.258) (56.258)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2009 139.737 139.737 

Προσθήκες 0 0 

Μεταφορές (139.737) 0 

Αποσβέσεις Χρήσης 0 0 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2009 0 0 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0 0 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2010 0 0 
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4.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για την εταιρεία αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '
 Computer 
Software

Σύνολο

Κόστος Κτήσης την 31/12/2007 11.100 11.100 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (6.061) (6.061)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2008 5.039 5.039 

Προσθήκες 0 0 

Μεταφορές 0 0 

Αποσβέσεις Χρήσης (3.330) (3.330)

Κόστος Κτήσης την 31/12/2008 11.100 11.100 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (9.391) (9.391)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2009 1.709 1.709 

Προσθήκες 0 0 

Μεταφορές 0 0 

Αποσβέσεις Χρήσης (1.709) (1.709)

Κόστος Κτήσης την 31/12/2009 11.100 11.100 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (11.100) (11.100)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2010 0 0 

4.3. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

∆οσµένες εγγυήσεις 1.076 1.076 

Σύνολο 1.076 1.076 

4.4. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες καθώς και των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων για την εταιρεία 

παρατίθεται ως ακολούθως:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Πελάτες 507.778 482.808 

Επιταγές εισπρακτέες 279.528 0 

Σύνολο 787.306 482.808 
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4.5. Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Παρακρατηµένοι φόροι 45.424 4.695 

Λοιποί χρεώστες 1.578 6.437 

Απαιτήσεις από επενδυτικά προγρ/τα 190.955 190.955 

Προκαταβολές προµηθευτών 179.485 102.854 

Απαιτήσεις ΦΠΑ 20.693 152.947 

Λοιπές Απαιτήσεις 3.365 0 

Σύνολο 441.501 457.886 

Η ενηλικίωση του συνόλου των απαιτήσεων (απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις και 

λοιπές απαιτήσεις) παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Λιγότερο από 3 µήνες 441.501 11.054

Μεταξύ 3 και 6 µηνών 479.117 186.180

Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους 308.190 743.460

Μεγαλύτερη του 1 έτους 0 0

Σύνολο 1.228.807 940.694

4.6. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε 

πρώτη ζήτηση. Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της εταιρείας έχουν ως ακολούθως:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 41.092 105.963 

∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 71.457 462.771 

Σύνολο 112.549 568.734 

Κατά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασµούς.

4.7. Μετοχικό Κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 29.400 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 20,00 η 

κάθε µία. Το σύνολο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 586.858 και του οφειλόµενου 

σε  € 1.141,92.

Σχετικά  µε  το  µετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  δεν  υπάρχουν  ειδικοί  περιορισµοί,  πέραν  των  όσων 

υπαγορεύει η ισχύουσα νοµοθεσία.
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4.8. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Η εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα 

αξία της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο προσωπικό που 

αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης που 

έγινε  από  ανεξάρτητο  αναλογιστή.  Συγκεκριµένα,  η  σχετική  µελέτη  αφορούσε  στην  διερεύνηση  και 

υπολογισµό  των αναλογιστικών  µεγεθών που απαιτούνται  από  τις  προδιαγραφές  που θέτουν  τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον Ισολογισµό και την κατάσταση 

αποτελεσµάτων κάθε επιχείρησης.

Η εταιρεία,  δεν έχει  επίσηµα  ή  ανεπίσηµα  ενεργοποιήσει  κανένα  ειδικό  πρόγραµµα  παροχών προς  τους 

εργαζόµενους, το οποίο να δεσµεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόµενων. Το µόνο 

πρόγραµµα  που  βρίσκεται  εν  ισχύ  είναι  η  συµβατική  υποχρέωση  µε  βάση  την  ισχύουσα  νοµοθεσία 

Ν.2112/1920 και 3198/1955 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού.

Η σχετική  υποχρέωση της  εταιρείας,  καθώς  και  τα  ποσά που  έχουν  καταχωρηθεί  στην  κατάσταση του 

λογαριασµού αποτελεσµάτων έχουν ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις Ισολογισµού αρχής 87.467 75.341

Συνταξιοδοτικές παροχές 13.166 12.126 

Σύνολο 100.633 87.467

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα

Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και 
καταβολές)

13.166 12.126 

Σύνολο 13.166 12.126

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί ως υποχρέωση στον ισολογισµό της εταιρείας είναι τα παρακάτω:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων

90.268 89.833 

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη / 
(ζηµίες)

10.365 (2.366)

Σύνολο 100.633 87.467

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως είναι τα παρακάτω:
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Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 8.669 9.269 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 4.497 4.272 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον 
εργοδότη

0 (22.650)

Κόστος περικοπών / διακανονισµών / 
τερµατισµού υπηρεσίας

0 20.406,00

Άλλα έσοδα/έξοδα 0 829,00

Σύνολο 13.166 12.126

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς είναι οι 

εξής:

31/12/2010 31/12/2009

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,30% 5,02%

Μελλοντικές αυξήσεις τιµών 3,00% 4,00%

Πληθωρισµός 2,50% 2,50%

∆ηµογραφικές Υποθέσεις:

Θνησιµότητα: Έχει χρησιµοποιηθεί ο ελβετικός πίνακας θνησιµότητας EVK2000 για άνδρες και γυναίκες.

Ανικανότητα: ∆εδοµένου  του  µακροχρόνιου  ορίζοντα  της  αποτίµησης  λήφθηκαν  υπόψη  πιθανότητες 

νοσηρότητας χρησιµοποιώντας τον αντίστοιχο ελβετικό πίνακα EVK2000 για άνδρες και γυναίκες .

Ακολουθεί ανάλυση των παροχών προς το προσωπικό για την εταιρεία:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Μισθοί, ηµεροµίσθια & επιδόµατα 587.161 584.106 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 158.905 178.980 

Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις) 8.669 7.854 

Σύνολο 754.735 770.939 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού για την εταιρεία έχει ως εξής:

Μέσος Όρος Προσωπικού 31/12/2010 31/12/2009

Υπάλληλοι 30 32 

4.9. Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων

Στο κονδύλι αυτό περιλαµβάνονται επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων.

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 2.059.866 2.185.589

Προσθήκες 0 0

Μείωση επιχορηγήσεων (125.723) (125.723)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.934.143 2.059.866
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Αφορά επιχορήγηση του ΥΠΕΘΟ προς την εταιρεία µε αντικείµενο επένδυσης τον εκσυγχρονισµό µε την 

κατασκευή συµπληρωµατικών έργων του τουριστικού λιµένα Πυθαγορείου Σάµου. Το κόστος της επένδυσης 

σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση ανέρχεται σε € 6.163 χιλ. και το ποσό της επιχορήγησης είναι € 2.311 

χιλ.  Από την αρµόδια  υπηρεσία  έχει  πιστοποιηθεί  η πρώτη και  η  δεύτερη φάση της επένδυσης  και  έχει 

εισπραχθεί  συνολικό  πόσο  επιχορήγησης  ύψους  €  2.256  χιλ.  Η  εταιρεία  υπέβαλλε  προσφυγή  κατά  της 

απόφασης  της  Γνωµοδοτικής  Επιτροπής του Υπ.Οι.Ο.,  η οποία  στη συνεδρίασή της 05/12/2008  για  την 

έγκριση ολοκλήρωσης του έργου, ενέκρινε µικρότερες επενδυτικές δαπάνες κατά το ποσό των € 0,52 εκατ. 

Με την προσφυγή της αυτή, η εταιρεία διεκδικεί το δικαιούµενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης της 

προαναφερόµενης περικοπής, ύψους € 0,18 εκατ.

4.10. ∆ανειακές υποχρεώσεις

Οι βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

∆άνειο Εµπορικής Τράπεζας 34.395 310.587 

Οµολογιακό δάνειο ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ

4.664.125 4.522.442 

Σύνολο 4.698.520 4.833.029 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

∆άνειο Εµπορικής Τράπεζας 130.303 248.462 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 0 20.084 

Σύνολο 130.303 268.546 

Οι ηµεροµηνίες λήξης των δανείων της εταιρείας είναι οι εξής:

∆ανεισµός την 31/12/2010

Ποσά σε € '
∆άνειο 

Εµπορικής 
Τράπεζας

Υποχρεώσεις 
χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης

Οµολογιακό 
δάνειο ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ

Σύνολο
δανεισµού

Ένα έτος και λιγότερο 130.303 0 0 130.303 

Μεταξύ ενός και πέντε ετών 34.395 0 4.664.125 4.698.520 

Σύνολο 164.698 0 4.664.125 4.828.823 
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∆ανεισµός την 31/12/2009

Ποσά σε € '
∆άνειο 

Εµπορικής 
Τράπεζας

Υποχρεώσεις 
χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης

Οµολογιακό 
δάνειο ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ

Σύνολο
δανεισµού

Ένα έτος και λιγότερο 248.462 20.084 0 268.546 

Μεταξύ ενός και πέντε ετών 0 0 4.833.029 4.833.029 

Σύνολο 248.462 20.084 4.833.029 5.101.575 

Οι κυριότεροι όροι της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης της εταιρείας έχει ως εξής:

Ποσά σε € '

Ηµεροµηνία
Περιγραφή 

εξοπλισµού
Αξία (σε €)

Τιµή εξαγοράς 

(σε €)
Επιτόκιο

Σύνολο 

µισθίων

∆ιάρκεια µισθίου 

(µήνες)

Ποσό 

µισθώµατος 

(σε €)

Λήξη

11/4/2007 Travel Lift 195.995 0 
EURIBOR 3ΜΗΝΟΥ 

+2,2%
12 36 18.005 12/4/2010

4.11. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Το  υπόλοιπο  του  κονδυλίου  λοιπές  µακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις  αφορά  υπόλοιπο  υποχρέωσης  προς 

συνδεδεµένες εταιρείες.

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
σε συνδεδεµένα µέρη

1.848.120 2.862.295

Σύνολο 1.848.120 2.862.295

4.12. Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

Η ανάλυση των εµπορικών και συναφείς υποχρεώσεων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Προµηθευτές 45.806 126.495 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 1.511.372 279.829 

Επιταγές πληρωτέες 820 0 

Επιταγές πληρωτέες σε συνδεδεµένες 
εταιρείες

239.697 73.743 

Σύνολο 1.797.695 480.067 

Όλες οι συναφείς υποχρεώσεις θεωρούνται ως βραχυπρόθεσµες. Οι εύλογες αξίες των εµπορικών και λοιπών 

υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, εξαιτίας της βραχυπρόθεσµης διάρκειας τους, η ∆ιοίκηση 

θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό, αποτελούν µία λογική προσέγγιση των 

εύλογων αξιών.
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4.13. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Προκαταβολές πελατών 1.527 141.026 

Μισθοί και ηµεροµίσθια πληρωτέα 62.770 34.433 

Οφειλές σε ταµεία κοινωνικής ασφάλισης 37.059 35.363 

Αµοιβές µελών ∆.Σ. πληρωτέες 8.460 7.949 

Πιστωτές διάφοροι 124.038 2.993 

Φόροι & τέλη 20.932 15.468 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 3.729 3.694 

Σύνολο 258.514 240.927 

4.14. Κύκλος εργασιών

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της εταιρείας έχει ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Έσοδα από Ελλιµενισµό 499.947 469.188 

Σύνολο 499.947 469.188 

4.15. Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

Ποσά σε € '
Κόστος 

πωλήσεων
Έξοδα 

διοίκησης
Σύνολο

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 746.066 9.869 755.935 

Αµοιβές & έξοδα  τρίτων 129.582 47.080 176.662 

Παροχές τρίτων 66.475 268 66.743 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 215.219 5.220 220.439 

Ασφάλιστρα 0 14.300 14.300 

Επισκευές και συντηρήσεις 23.359 208 23.567 

Φόροι - Τέλη 262 5.844 6.106 

∆ιάφορα έξοδα 54.685 9.927 64.612 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 463.208 15.672 478.880 

Σύνολο 1.698.856 108.388 1.807.244 

31/12/2010
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Ποσά σε € '
Κόστος 

πωλήσεων
Έξοδα 

διοίκησης
Σύνολο

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 740.436 30.504 770.939 

Αµοιβές & έξοδα  τρίτων 263.092 116.833 379.925 

Παροχές τρίτων 61.996 10.058 72.054 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 211.756 10.080 221.836 

Ασφάλιστρα 14.577 0 14.577 

Επισκευές και συντηρήσεις 902 0 902 

Φόροι - Τέλη 220 21.998 22.218 

∆ιάφορα έξοδα 38.472 19.057 57.529 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 462.448 31.376 493.824 

Σύνολο 1.793.898 239.906 2.033.804 

31/12/2009

4.16. Λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης

Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης της εταιρείας, αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις 451 1.828 

Λοιπά έξοδα 480 150.659 

Σύνολο 932 152.487 

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης της εταιρείας, αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 494.257 337.034 

Λοιπά έσοδα 132.825 126.134 

Σύνολο 627.082 463.168 

4.17. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα της εταιρείας αφορούν πιστωτικούς τόκους τραπεζών και αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Τόκοι Τραπεζών 1.933 6.288 

Σύνολο 1.933 6.288 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Χρηµατοοικονοµικό κόστος υποχρεώσεων 
παροχών προσωπικού

4.497 4.272 

Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 288 3.665 

Τόκοι τραπεζών 181.796 233.006 

Σύνολο 186.580 240.943 
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4.18. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας αφορούν διάφορα έξοδα και προµήθειες τραπεζών. 

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Χρηµατοοικονοµικό έσοδο προεξόφλησης υπολοίπων συνδεδεµένων εταιρειών(291.310) 0 

∆ιάφορα έξοδα και προµήθειες τραπεζών 2.951 2.619 

Σύνολο (288.359) 2.619 

4.19. Φόρος εισοδήµατος

Για την τρέχουσα και την συγκρίσιµη χρήση δεν υπολογίσθηκε δαπάνη για φόρο εισοδήµατος καθώς και οι 

δύο χρήσεις ήταν ζηµιογόνες. Το υπόλοιπο του κονδυλίου αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Φόρος χρήσης 0 0

Αναβαλλόµενος φόρος 0 0

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 16.495 90.088

Σύνολο 16.495 90.088
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5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

5.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Οι διεταιρικές πωλήσεις και αγορές κατά την τρέχουσα και την συγκρίσιµη χρήση αναλύονται ως εξής:

Παροχή υπηρεσιών 31/12/2010 31/12/2009

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 312.912 159.282 

Σύνολο 312.912 159.282 

Αγορές και αµοιβές για λήψη υπηρεσιών 31/12/2010 31/12/2009

Μητρική 0 0 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 191.683 256.720 

Σύνολο 191.683 256.720 

Λειτουργικές µισθώσεις 31/12/2010 31/12/2009

Μητρική 0 0 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 3.600 3.600 

Σύνολο 3.600 3.600 

Καµία από τις συναλλαγές  δεν εµπεριέχει ειδικούς όρους  και  συνθήκες και  καµία  εγγύηση δεν δόθηκε  ή 

λήφθηκε. Τα εκκρεµή υπόλοιπα συνήθως διακανονίζονται τοις µετρητοίς.

5.2. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις µε συνδεδεµένα µέρη

Οι διεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την τρέχουσα και την συγκρίσιµη χρήση αναλύονται ως εξής:

Εισπρακτέα 31/12/2010 31/12/2009

Μητρική 0 0 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 308.189 194.246 

Σύνολο 308.189 194.246 

Πληρωτέα 31/12/2010 31/12/2009

Μητρική 0 58.068 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 8.554.623 7.490.734 

Σύνολο 8.554.623 7.548.802 
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5.3. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις

Απαιτήσεις

Βάση της σύµβασης µίσθωσης µε την εταιρεία BOUTIQUE TRAVEL SERVICES A.E. (µισθώτρια), η εταιρεία 

έχει στην κατοχή της επιταγές της Μισθώτριας συνολικού ποσού 200.000,00 € ως εγγύηση.

Υποχρεώσεις

∆εν  υπάρχουν  υποθήκες  και  προσηµειώσεις,  ή  οποιαδήποτε  άλλα  βάρη,  επί  των  παγίων  στοιχείων  του 

ενεργητικού έναντι δανεισµού.

5.4. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µε τακτικό έλεγχο µέχρι και το 2006, ενώ έχει περαιώσει τις χρήσεις 

2007 έως 2009. Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη για την  ανέλεγκτη φορολογικά χρήση του 

2010.

5.5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού

Η εταιρεία κατά την χρήση του 2010 απασχολούσε 30 άτοµα, ενώ το προσωπικό της για την χρήση 2009, µε 

σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, ήταν 32 άτοµα.
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6. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένη σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 

της αγοράς  (τα επιτόκια,  οι  τιµές της αγοράς,  διακυµάνσεις  στις  συναλλαγµατικές  ισοτιµίες  κ.τ.λ.)  και  ο 

κίνδυνος  ρευστότητας.  Τα  χρηµατοοικονοµικά  µέσα  της  εταιρείας  αποτελούνται  κυρίως  από  τραπεζικές 

καταθέσεις,  απαιτήσεις  από  πελάτες,  υποχρεώσεις  σε  προµηθευτές  /  πιστωτές  και  υποχρεώσεις  από 

µισθώσεις. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής 

επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας που προκύπτει από την αδυναµία πρόβλεψης 

των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.

Η  πολιτική  διαχείρισης  κινδύνων  εφαρµόζεται  από  την  κεντρική  οικονοµική  υπηρεσία  της  εταιρείας.  Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες  και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και 

ειδικές  οδηγίες  για  τη διαχείριση  συγκεκριµένων κίνδυνων,  όπως ο  κίνδυνος  επιτοκίου  και  ο  πιστωτικός 

κίνδυνος. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:

- Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας,

- Σχεδιασµός  της  µεθοδολογίας  και  επιλογή  των  κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών  προϊόντων για  την 

µείωση των κινδύνων όπου απαιτείται,

- Εκτέλεση / εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων.

6.1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Η εταιρεία δε δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο, εποµένως η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους 

αξιολογείται από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαµηλή, διότι όλες οι συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ. Η 

∆ιοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί  διαρκώς τους τυχόν συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται  να 

προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση και αναφορικά µε 

την τρέχουσα χρήση τέτοιος κίνδυνος δεν είναι ορατός.

6.2. Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου

Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση της στο κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου 

όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Οι µακροπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις είναι συνήθως µε 

µεταβλητό  ποσοστό  επιτοκίου  (Euribor).  Την  31  ∆εκεµβρίου  2010,  η  εταιρεία  είναι  εκτεθειµένη  στις 

µεταβολές  της  αγοράς  του  επιτοκίου  όσον  αφορά τον τραπεζικό  δανεισµό  της,  ο  οποίος  υπόκεινται  σε 

µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.

Ο παρακάτω πίνακας  παρουσιάζει  την  ευαισθησία  του  αποτελέσµατος  της  χρήσης  καθώς  και  των  ιδίων 

κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +/- 1% (2009: +/- 1%). Οι αλλαγές στα 

επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.
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Ποσά σε € ' 1,00% -1,00% 1,00% -1,00%

Αποτέλεσµα χρήσης µετά από φόρους 
από αλλαγή επιτοκίου

(5.939) 5.939 (15.817) 15.817

Καθαρή Θέση (5.939) 5.939 (15.817) 15.817

31/12/2010 31/12/2009

6.3. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου

Η έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία του ισολογισµού αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά 
ισοδύναµα

112.549 568.734

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1.228.807 940.695

Σύνολο 1.341.356 1.509.429

Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών  και  την  άµεση  κάλυψη  των  απαιτήσεων  µε  αξιόγραφα.  Η  πολιτική  της  εταιρείας  είναι  να 

συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει θέσει µια πιστωτική πολιτική βάσει 

της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατοµική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα. Ο έλεγχος 

πιστοληπτικής ικανότητας που πραγµατοποιεί  η εταιρεία περιλαµβάνει  την εξέταση τραπεζικών και άλλων 

τρίτων  πηγών πιστοληπτικής  βαθµολόγησης  αν  υπάρχουν καθώς  και  την  λήψη  εξωτερικών  εκθέσεων  ή 

αναλύσεων µε λογικό κόστος. Πιστωτικά όρια ορίζονται  για κάθε πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι 

όροι πωλήσεων και εισπράξεων, τα οποία επανεξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και ανάλογα µε 

τις εκάστοτε συνθήκες. Επίσης, όπου είναι δυνατόν λαµβάνονται εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις.

Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 

έχουν  αποµειωθεί  σε  προηγούµενες  ηµεροµηνίες  σύνταξης  των  οικονοµικών  καταστάσεων  είναι  υψηλής 

πιστωτικής ποιότητας.

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµέρα του ισολογισµού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων όπως αυτή παρουσιάζεται ανωτέρω.

6.4. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας

Η διαχείριση  του  κίνδυνου  ρευστότητας  περιλαµβάνει  τη  διασφάλιση  ύπαρξης  επαρκών  διαθεσίµων  και 

ισοδυνάµων  καθώς  και  την  εξασφάλιση  της  πιστοληπτικής  ικανότητας  του  µέσω  της  ύπαρξης  επαρκών 

πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.

Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της µε προσεκτική παρακολούθηση υποχρεώσεων καθώς 

επίσης  και  των  πληρωµών  που  πραγµατοποιούνται.  Οι  ανάγκες  ρευστότητας  παρακολουθούνται  σε 

καθηµερινή  και  εβδοµαδιαία  βάση καθώς και  σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών.  Οι  µακροπρόθεσµες 

ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο έτος προσδιορίζονται τριµηνιαία.
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Η ληκτότητα  των  χρηµατοοικονοµικών  υποχρεώσεων  την  τρέχουσα  και  την  συγκρίσιµη  χρήση  για  την 

εταιρεία αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '
εντός 6 
µηνών

6 έως 12 
µήνες

1 έως 5 έτη
αργότερο 
από 5 έτη

Εµπορικές Υποχρεώσεις 45.806 1.751.889 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 246.325 12.189 0 0

Σύνολο 292.131 1.764.078 0 0

31/12/2010

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

Ποσά σε € '
εντός 6 
µηνών

6 έως 12 
µήνες

1 έως 5 έτη
αργότερο 
από 5 έτη

Εµπορικές Υποχρεώσεις 70.067 410.000 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 230.427 10.500 0 0

Σύνολο 300.494 420.500 0 0

31/12/2009

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

Οι ανωτέρω συµβατικές ηµεροµηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις µικτές ταµειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται 

να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:

- Να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της (going-concern) και

- Να  εξασφαλίσει  µια  ικανοποιητική  απόδοση  στους  µετόχους  τιµολογώντας  προϊόντα  και  υπηρεσίες 

αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου.

Η  εταιρεία  παρακολουθεί  το  κεφάλαιο  στη  βάση  του  ποσού  των  ιδίων  κεφαλαίων  µείον  τα  ταµειακά 

διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα όπως αυτά απεικονίζονται στον ισολογισµό. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 

2010 και 2009 αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Ίδια Κεφάλαια (2.708.966) (2.115.034)

Μείον: ∆ιαθέσιµα (112.549) (568.734)

Σύνολο (2.821.515) (2.683.768)

8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων,  δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων 

γεγονότα, τα οποία να αφορούν στην εταιρεία και  για τα οποία να επιβάλλεται  αναφορά από τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

ΑΛΙΜΟΣ, 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 342754

ΖΩΗ ΣΤΕΓΓΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΒ 342753

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 020049

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. Σ 576787

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 29518
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