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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2014-31.12.2014  
 
Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την εταιρική χρήση 
2014 συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, του νόμου 3556/2007 
και τις επ’αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
 
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία 
 
Η ανώνυμη εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ιδρύθηκε στις 3 Ιουνίου 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.2190/1920 και του Ν.2843/2000 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.2992/2002 και 
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 69650/04/Β/10/90. Η 
εταιρεία προήλθε από την εταιρεία ΑΡΙΣΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με ημερομηνία 
έναρξης την 19η Μαίου 2010 και Μετοχικό Κεφάλαιο εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000) και 
μετατράπηκε σε Ε.Ε.Π.Ν. μετά την από 3 Ιουνίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της Εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΡΙΣΤΟΝ ανέρχεται σε 29.350.002 
ευρώ και διαιρείται σε 9.783.334 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η 
κάθε μία. 
  
Με ημερομηνία 31.12.2014 η ΑΡΙΣΤΟΝ έχει στο χαρτοφυλάκιό της τρία φορτηγά πλοία 
μεταφοράς ξηρού φορτίου Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες των τριών φορτηγών πλοίων που 
ενοποιούνται είναι οι εξής:  
 
1.1 Η εταιρία «LYRICS NAVIGATION LTD» 

1.2 Η εταιρία «SYRA NAVIGATION LTD» 

1.3. Η εταιρία «ERMOUPOLIS NAVIGATION LTD» 
 
Για την ίδρυση των τριών θυγατρικών και την αγορά των τριών πλοίων ο Όμιλος 
κατέβαλε συνολικά το ποσό των $ 39.193.588,28 που αντιπροσωπεύει την τιμή κτήσης 
τους.  
 
Τον Αύγουστο του 2011 η ΑΡΙΣΤΟΝ προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με 
την επωνυμία REV MARITIME LTD και σκοπό τη διαχείριση πλοίων. 
 
Η REV MARITIME, στην οποία η ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. συμμετέχει και ενοποιεί 100%, 
έχει μετοχικό κεφάλαιο $ 500, $ 99.500,00 κεφάλαιο υπέρ το άρτιο και έδρα στα νησιά 
Μάρσαλ ενώ έλαβε άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα από το Αρμόδιο Υπουργείο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 378/68 και 27/75. Κάτω από την ομπρέλα της  
εταιρείας, έχει περάσει η διαχείριση των φορτηγών πλοίων του Ομίλου.  

 
Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείας/ομίλου 
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για την χρήση 2014 ανήλθε σε $ 10.070.783,90 από  
$ 9.293.885,83 το 2013. 
 
Η χρήση ολοκληρώθηκε για τον Όμιλο με ζημιές $2.255.691,85 από ζημιές  
$2.751.636,40 το 2013 λόγω των μειωμένων ναύλων και των υψηλών αποσβέσεων 
ενώ η μητρική έκλεισε με μικρές ζημιές $11.740,04 από ζημιές $22.216,85 το 2013.  
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Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείας/ομίλου 
(συνέχεια)  
 
Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου την 31.12.2014 ανέρχονταν σε $32.756.546,84 από 
$35.046.179,47 το 2013 και της μητρικής σε $37.573.897,50  από $42.692.514,88 την 
περσινή χρήση.  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου την 31.12.2014 ανέρχονταν στο 
ποσό των $696.462,77  από $1.067.840,31 το 2013 και $106.903,56 από $123.369,83  
για την μητρική. 
 
Η μητρική εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό ενώ στον Όμιλο μέσω των θυγατρικών 
του εργάζονται 71 Ναυτικοί στα πλοία και 7 υπάλληλοι στην διαχειρίστρια.  
 
 
Βασικοί Δείκτες 
 

 
Δείκτης 

1/1/2014- 
31/12/2014 

1/1/2013- 
31/12/2013 

 
Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

 
 - 6,89% 

 
 - 7,10% 

Απόδοση Απασχολούμενων Κεφαλαίων (ROCE)  - 3,96%  - 3,97% 

Δανειακής Επιβάρυνσης          27,66%          26,01% 

Γενικής Ρευστότητας            1,16            1,01 

 
Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Οι συναλλαγές των θυγατρικών του ομίλου πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο 
σε Δολάρια ΗΠΑ. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των θυγατρικών 
εκφράζονται επίσης σε Δολάρια ΗΠΑ και ως εκ τούτου οι θυγατρικές εταιρείες 
του ομίλου δεν εκτίθενται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο.  
 
Η μητρική εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο αφού οι επενδύσεις της 
στις θυγατρικές της εκφράζονται σε Δολάρια ΗΠΑ. Η διοίκηση παρακολουθεί 
την θέση του Ομίλου ως προς το κίνδυνο αυτό σε συνεχή βάση και αξιολογεί 
την ανάγκη να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να 
τον περιορίσει. 

 
Η ευαισθησία του Ομίλου στην αύξηση ή μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
Ευρώ έναντι Δολαρίου Αμερικής, αναλύεται ως εξής: 
 
Την 31 Δεκεμβρίου 2014 σε περίπτωση που το Ευρώ είχε 
ενισχυθεί/υποχωρήσει κατά 10% έναντι του Δολαρίου Αμερικής, με δεδομένο 
ότι όλοι οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες είχαν παραμείνει σταθεροί, 
τα κέρδη/ζημιές θα εμφανίζονταν χαμηλότερα/υψηλότερα κατά ποσό $ 1.067,28  
και τα ίδια κεφάλαια κατά $ 3.416.785,80. 

 
(β) Κίνδυνος από διακυμάνσεις επιτοκίων  
 

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο των διακυμάνσεων των επιτοκίων  
λόγω του τραπεζικού δανεισμού.  Το σύνολο του δανεισμού φέρει κυμαινόμενο 
επιτόκιο κυρίως με βάση Libor τριμήνου. Στη σημείωση 4β παρουσιάζεται η 
ευαισθησία των αποτελεσμάτων χρήσης και της καθαρής θέσης σε μια 
μεταβολή της τιμής του Libor κατά +/- 2%. 
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Κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια) 
 

(γ) Κίνδυνος αγοράς 
 

Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε κανένα κίνδυνο αγοράς καθώς δεν έχει θέση σε 
μετοχικά ή παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται στην διεθνή αγορά. 

 
(δ) Συγκέντρωση επιχειρηματικού κινδύνου 
 

Την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου, 2014 τα έσοδα του Ομίλου προήλθαν 
από τρείς ναυλωτές με αναλογία διασποράς 70%, 20%, 10% αντίστοιχα. Ο 
κίνδυνος επισφάλειας των ναυλωτών αντιμετωπίζεται από την διοίκηση του 
ομίλου μέσω της συνεργασίας με αξιόλογους ναυλωτές που έχουν άριστο 
ιστορικό στο χώρο της ναυτιλίας. 

 
(ε) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος είναι νεοεισερχόμενος στο κλάδο της 
ποντοπόρου ναυτιλίας και έχει ήδη προβεί στην αγορά τριών φορτηγών 
πλοίων, τα χρηματικά του διαθέσιμα κρίνονται επαρκή προς κάλυψη 
οποιασδήποτε πιθανής ανάγκης ταμειακών εκροών. 
 

(στ) Κίνδυνος Διακύμανσης Ναύλων 
 

Ο ’Ομιλος για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο μεταβολής των τιμών των ναύλων 
επιδιώκει την σύναψη μακροχρόνιων ναυλοσυμφώνων με τους ναυλωτές. 

 
Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 
 
Κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2014 οι ενδοεταιρικές συναλλαγές 
αφορούν: 
 
α) α) ποσά $177.114,00 και $1.380.682,00 απαίτηση των πλοιοκτητριών 
εταιρειών LYRICS NAVIGATION LTD και SYRA NAVIGATION LTD από την 
διαχειρίστρια εταιρεία REV MARITIME LTD και ποσό $1562.842,00 απαίτηση της 
διαχειρίστριας REV MARITIME LTD από την πλοιοκτήτρια ERMOUPOLIS 
NAVIGATION LTD για έξοδα διαχείρισης και έσοδα από διαχειριστική αμοιβή. 
 
β) ποσά $38.473,48 και $128.802,52 απαίτηση της μητρικής AΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ από τις 
πλοιοκτήτριες εταιρείες LYRICS NAVIGATION LTD και  ERMOUPOLIS NAVIGATION 
LTD για έξοδα δανείου για την αγορά του τρίτου πλοίου και την εξόφληση του 
προηγούμενου δανείου της μητρικής ΑΡΙΣΤΟΝ. 
 
γ) ποσό $728,46 υποχρέωση για έσοδα της μητρικής εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ από την 
ενοικίαση γραφείου στην 100% θυγατρική εταιρεία ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ καθώς και ποσό 
$$4.932,19 υποχρέωση για έξοδα διοικητικής υποστήριξης . 
 
δ) ποσό $191.930,29 υποχρέωση από χρηματική καταβολή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
για την κάλυψη υποχρεώσεων της θυγατρικής ERMOUPOLIS NAVIGATION LTD. 
 
Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της χρήσεως και μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της έκθεσης. 
 
Δεν υπάρχουν  
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Προβλέψεις - Προοπτικές  
 
Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2015 θα εξαρτηθούν από την πορεία της ναυλαγοράς  
η οποία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.    
 
Επεξηγηματική έκθεση 
 
1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου. 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €29.350.002,00 διαιρείται σε 
9.783.334 μετοχές ονομαστικής αξίας €3 έκαστη.  Οι μετοχές της εταιρείας είναι 
ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. 
 

2. Περιορισμοί στην μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας. 
 

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

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων 
των άρθρων 9-11 του Νόμου 3556 του 2007.   

 
Στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συμμετέχει μόνο ένας μέτοχος η εταιρεία 
ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ η οποία 
κατέχει το 100% των μετοχών. 

 
4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

 
Δεν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

 
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 
 

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

6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της εταιρείας. 
 

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

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

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

 
8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για 

έκδοση νέων μετοχών. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας και με την 
επιφύλαξη της παρ.2 του ίδιου άρθρου το Διοικητικό συμβούλιο έχει την  
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Επεξηγηματική έκθεση (συνέχεια) 
 
Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για 
έκδοση νέων μετοχών. (συνέχεια) 
 
δυνατότητα και δικαιούται, εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της 
εταιρείας, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία 
των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό 
κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν 
μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό 
δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κ.ν.2190/1920. 

 
9. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία και η οποία τίθεται σε 

ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της 
εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της 
συμφωνίας αυτής. 

 
Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία. 

 
10. Κάθε συμφωνία που η εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού 

της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της,  η οποία προβλέπει 
αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο 
ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δημόσιας 
πρότασης. 

 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης 
ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή 
τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 
 

    
Βάρη  27  Μαρτίου 2015 
 
 
Με τιμή, 
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  
ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ  
 
 
Ο Πρόεδρος του       Τα μέλη 
Διοικητικού Συμβουλίου 
          
 
 

 

Ευάγγελος Ρούσσος      Γεώργιος Ρούσσος 

 

 

        Ιωάννης Ρούσσος 

 

 

        Σταύρος Νιφόρας



 

 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. 

 

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  

 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

που έχουν υιοθετηθεί απο την Ευρωπαική Ένωση  

της χρήσεως 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014  

του ομίλου και της εταιρείας 

 Άριστον Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία  
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
 
Προς τους Μετόχους  της 
ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 
ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (η 
Εταιρεία) και των θυγατρικών της, και  που αποτελούνται από την εταιρική και 
ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου, 2014 και τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών 
λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 
Διεθνή 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 και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που 
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας 
γνώμης. 
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Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, και των θυγατρικών της 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της 
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων. 
Επαληθεύσαμε την συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της ’Εκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 
2190/1920». 
 
 
 
Πειραιάς, 
 
  

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33801 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 

Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Εταιρείας 119 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Μητρικής και Ομίλου  
 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
 ( ποσά σε Δολλάρια ΗΠΑ ) 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σημ 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
     Μη κυκλοφορούν ενεργητικό            

Πλοία σε κόστος 7.1 40.095.874,98   43.091.699,96   0,00   0,00   

Έξοδα δεξαμενισμού και τακτικής 
επιθεώρησης 7.2 1.049.321,61   971.513,51   0,00   0,00   

Λοιπός Εξοπλισμός  7.1 33.102,08   29.182,48   0,00   0,00   

Επενδύσεις σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις    0,00   0,00   37.329.212,00   42.402.369,05   

Σύνολο μη Κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού   41.178.298,67   44.092.395,95   37.329.212,00   42.402.369,05   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό           

Χρηματικά διαθέσιμα 7.3 696.462,77   1.067.840,31   106.903,56   123.369,83   

Απαιτήσεις από εμπορικές 
Δραστηριότητες 7.4 591.714,62   679.933,06   0,00   0,00   

Λοιπές απαιτήσεις  7.6 17.647,33   182.075,85   156.378,67   177.640,12   

Αποθέματα  7.7 229.365,24   299.910,36   0,00   0,00   

Προπληρωθέντα έξοδα και  
δεδουλευμένα έσοδα 7.8 170.261,65   167.761,50   1.304,39   902,44   

Σύνολο Κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού    1.705.451,61   2.397.521,08   264.586,62   301.912,39   

Σύνολο Ενεργητικού   42.883.750,28   46.489.917,03   37.593.798,61   42.704.281,44   

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Ίδια Κεφάλαια            

Μετοχικό κεφάλαιο   7.9 35.633.837,43   40.476.587,76   35.633.837,43   40.476.587,76   

Τακτικό αποθεματικό   98.781,66   112.206,40   98.781,66   112.206,40   

(Ζημιές)/Κερδη εις νέον    (4.941.442,24)   (2.432.972,25)   1.840.284,69   2.104.582,39   

Συναλλαγματικές διαφορές    1.965.369,98   (3.109.642,45)   993,70   (861,68)   

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων    32.756.546,84   35.046.179,47   37.573.897,49   42.692.514,88   

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
 

  

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 7.10 8.652.000,00   9.059.750,00   0,00 0,00 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων   8.652.000,00   9.059.750,00   0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
  

    

Υποχρεώσεις από εμπορικές 
δραστηριότητες 7.11 474.371,83   466.195,03   19.901,13   11.766,56   

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 7.10 700.219,59   1.461.250,00   0,00   0,00   

Λοιπές υποχρεώσεις 7.12 300.612,02   456.542,53   0,00   0,00   

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων    1.475.203,44   2.383.987,56   19.901,13   11.766,56   

Σύνολο Υποχρεώσεων    10.127.203,44   11.443.737,56   19.901,13  11.766,56   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων    42.883.750,27   46.489.917,03   37.593.798,61   42.704.281,44   
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος για την χρήση 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μητρικής και Ομίλου 

 

(ποσά σε Δολλάρια ΗΠΑ) 
 

                Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  Σημ 
01/01/2014-
31/12/2014 

01/01/2013-
31/12/2013 

01/01/2014-  
      31/12/2014 

01/01/2013-
31/12/2013 

Κύκλος εργασιών    10.070.783,90   9.293.885,83   0,00   0,00   

Κόστος εκμετάλλευσης            

Λειτουργικό κόστος   7.13 (865.421,86)   (571.140,18)   0,00   0,00   

Κόστος κίνησης πλοίων  7.13 (5.589.570,31)   (5.883.663,30)   0,00   0,00   

   (6.454.992,17)   (6.454.803,48)   0,00   0,00   

Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης   3.615.791,73   2.839.082,35   0,00   0,00   

Αποσβέσεις  (4.027.773,36)   (3.850.718,38)   0,00   0,00   

Διαχειριστική αμοιβή   (576.000,00)   (576.000,00)   0,00   0,00   

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  7.15 (798.719,86)   (634.052,18)   (25.195,82)   (24.419,87)   

   (5.402.493,22)   (5.060.770,56)   (25.195,82)   (24.419,87)   

Καθαρές ζημίες εκμετάλλευσης  (1.786.701,49)   (2.221.688,21)   (25.195,82)   (24.419,87)   

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα          

Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών  7.16 (589.376,27)   (672.566,28)   (157,96)   (314,10)   

Πιστωτικοί τόκοι 7.16 10.079,06   4.911,18   131,23   156,34   

   (579.297,21)   (667.655,10)   (26,73)   (157,76)   

Άλλα έσοδα          

Έσοδα συμμετοχών   0,00   0,00   0,00   0,00   

Λοιπά έσοδα  109.836,12   122.071,81   795,82   1.195,91   

Συναλλαγματικές διαφορές 7.14 470,73   15.635,10   12.686,69   1.164,87   

            

Καθαρά Ζημίες έτους (Α)   (2.255.691,85)   (2.751.636,40)   (11.740,04)   (22.216,85)   

Αριθμός μετοχών    9.783.334,00   9.783.334,00   9.783.334,00   9.783.334,00   

Ζημίες ανά μετοχή   (0,23)   (0,281258)   (0,00)   (0,002271)   

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - (ΕΞΟΔΑ)           

Συναλλαγματικές διαφορές    1.965.369,98   (3.109.642,45)   993,70   (861,68)   

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά 
από φόρους (Β)   1.965.369,98   (3.109.642,45)   993,70   (861,68)   

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) μετά 
από φόρους (Α) + (Β)   (290.321,87)   (5.861.278,85)   (10.746,34)   (23.078,53)   

(Ζημίες) ανά μετοχή   (0,03)   (0,5991)   (0,00)   (0,0023)   
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Κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 

                                                      31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 
         (ποσά σε Δολάρια ΗΠΑ) 

                                                       

Ποσά 
Εκφρασμένα σε 

δολάριο 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέον 

Συν/γματικές 
διαφορές 

ενοποίησης 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά 
την 1.1.2014 40.476.587,76   112.206,40   (2.432.972,25)   (3.109.642,45)   35.046.179,47   

Σχηματισμός 
Τακτικού 
Αποθεματικού 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Αποτελέσματα 
χρήσεως 0,00   0,00   (2.255.691,85)   0,00   (2.255.691,85)   

Συναλλαγματικές 
διαφορές (4.842.750,33)   (13.424,74)   (252.778,14)   5.075.012,43   (33.940,78)   

Υπόλοιπο κατά 
την 31.12.2014 35.633.837,43   98.781,66   (4.941.442,24)   1.965.369,98   32.756.546,84   

 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 

                                                      31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
         (ποσά σε Δολάρια ΗΠΑ) 

 
                                                       

Ποσά 
Εκφρασμένα σε 

δολάριο 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέον 

Συν/γματικές 
διαφορές 

ενοποίησης 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά 
την 1.1.2013 38.724.392,64   84.967,55   236.887,21   (1.261.129,07)   37.785.118,33   

Σχηματισμός 
Τακτικού 
Αποθεματικού 0,00   16.963,42   (16.963,42)   0,00   0,00   

Αποτελέσματα 
χρήσεως 0,00   0,00   (2.751.636,40)   0,00   (2.751.636,40)   

Συναλλαγματικές 
διαφορές 1.752.195,12   10.275,43   98.740,36   (1.848.513,38)   12.697,53   

Υπόλοιπο κατά 
την 31.12.2013 40.476.587,76   112.206,40   (2.432.972,25)   (3.109.642,45)   35.046.179,47   
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 
(ποσά σε Δολάρια ΗΠΑ) 

 
 

Ποσά 
Εκφρασμένα σε 

δολάριο 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
 
Αποθεματικά 

 
Αποτελέσματα 

εις νέον 

Συν/γματικές 
διαφορές 

μετατροπής 

 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά 
την 1.1.2014 40.476.587,76   112.206,40   2.104.582,39   (861,68)   42.692.514,88   

Σχηματισμός 
Τακτικού 
Αποθεματικού 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Αποτελέσματα 
χρήσεως 0,00   0,00   (11.740,04)   0,00   (11.740,04)   

Συναλλαγματικές 
διαφορές (4.842.750,33)   (13.424,74)   (252.557,66)   1.855,38   (5.106.877,35)   

Υπόλοιπο κατά 
την 31.12.2014 35.633.837,43   98.781,66   1.840.284,69   993,70   37.573.897,50   

 

Κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 

                                                      31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
         (ποσά σε Δολάρια ΗΠΑ) 

 
 

Ποσά 
Εκφρασμένα σε 

δολάριο 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
 
Αποθεματικά 

 
Αποτελέσματα 

εις νέον 

Συν/γματικές 
διαφορές 

μετατροπής 

 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά 
την 1.1.2013 38.724.392,64   84.967,55   2.045.022,30   12.091,24   40.866.473,73   

Σχηματισμός 
Τακτικού 
Αποθεματικού 0,00   16.963,42   (16.963,42)   0,00   0,00   

Αποτελέσματα 
χρήσεως 0,00   0,00   (22.216,85)   0,00   (22.216,85)  

Συναλλαγματικές 
διαφορές 1.752.195,12   10.275,43   98.740,36   (12.952,92)   1.848.258,00   

Υπόλοιπο κατά 
την 31.12.2013 40.476.587,76   112.206,40   2.104.582,39   (861,68)   42.692.514,88   
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Κατάσταση ταμειακών ροών Μητρικής και Ομίλου 
για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές 
Δραστηριότητες 

    
    

Καθαρές Ζημιές έτους (2.255.691,85)   (2.751.636,40)   (11.740,04)   (22.216,85)   

Αναμορφώσεις για την συμφωνία των 
Καθαρών Κερδών με τις Ταμειακές Ροές 
από Λειτουργικές Δραστηριότητες         

Αποσβέσεις 4.027.773,36   3.850.718,38   0,00   0,00   

Τόκοι & συναφή έξοδα 579.297,21   667.655,10   26,73   157,76   

Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης (33.947,36)   12.697,51   (33.726,88)   12.697,51   

  4.573.123,21   4.531.070,99   (33.700,15)   12.855,27   

Μεταβολές στα Στοιχεία Ενεργητικού και 
Παθητικού         

Απαιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες 88.218,44   499.774,30   0,00   0,00   

Διαχειρίστρια Εταιρεία  0,00   0,00   0,00   0,00   

Λοιπές Απαιτήσεις 164.428,51   122.186,25   21.261,45   23.918,09   

Αποθέματα 70.545,12   (14.448,63)   0,00   0,00   

Προπληρωθέντα Έξοδα και  δεδουλευμένα 
έσοδα  (2.500,15)   53.012,85   (401,95)   816,67   

Αύξηση λοιπών υποχρεώσεων (πλην 
δανειακών) (147.753,70)   (396.794,76)   8.134,57   9.750,72   

Ταμειακές ροές που χρησιμοποιήθηκαν 
για  λειτουργικές δραστηριότητες 172.938,22   263.730,00   28.994,07   34.485,47   

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές 
Δραστηριότητες         

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00   0,00   0,00   0,00   

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων  
στοιχείων (1.113.676,08)   (211.497,85)   0,00   0,00   

Ταμειακές ροές που προέκυψαν 
από/(χρησιμοποιήθηκαν για)  
επενδυτικές δραστηριότητες (1.113.676,08)   (211.497,85)   0,00   0,00   

Ταμειακές Ροές από 
Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες         

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου 0,00   0,00   0,00   0,00   

Πληρωμές Τόκων και Εξόδων Δανείων  (589.337,40)   (672.566,28)   (119,09)   (314,10)   

Εισπράξεις Πιστωτικών Τόκων  10.046,77   4.911,18   98,93   156,34   

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα 
δάνεια 0,00   0,00   0,00   0,00   

Εξοφλήσεις δανείων (1.168.780,41)   (1.169.000,00)   0,00   0,00   

Ταμειακές ροές που χρησιμοποιήθηκαν 
για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (1.748.071,04)   (1.836.655,10)   (20,16)   (157,76)   

Καθαρή  Αύξηση στα Διαθέσιμα (371.377,54)   (4.988,36)   (16.466,28)   24.966,14   

Διαθέσιμα στην αρχή του έτους 1.067.840,31   1.072.828,67   123.369,83   98.403,69   

Διαθέσιμα στο τέλος του έτους 696.462,77   1.067.840,31   106.903,56   123.369,83   
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1.   Γενικές Πληροφορίες 

1.1 Μητρική Εταιρεία 

 

Η ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.» συστάθηκε ως Ε.Ε.Π.Ν.  
στις 3 Ιουνίου 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και του 
Ν.2843/2000 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.2992/2002 και καταχωρήθηκε 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 69650/04/Β/10/90.  
 
Η εταιρεία προήλθε από την εταιρεία ΑΡΙΣΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. η οποία 
ιδρύθηκε στις 19 Μαίου 2010 με Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000 ευρώ και 
μετατράπηκε σε Ε.Ε.Π.Ν. μετά την από 3 Ιουνίου 2010 Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που αποφάσισε την τροποποίηση της 
επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, του  σκοπού και προχώρησε στην αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.290.002 ευρώ με την έκδοση 9.763.334 νέων 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης. Σκοπός της 
εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι η πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε μετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων πλοίων ή σε 
μετοχές εταιρειών χαρτοφυλακίου πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων 
πλοίων ή σε μετοχές διαχειριστριών εταιρειών και συνιστάται και λειτουργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2843/2000 και του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύουν.  

1.2. Θυγατρικές Εταιρίες 

 

Η ΑΡΙΣΤΟΝ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, 
Μητρική εταιρεία, προσφέρει διεθνώς υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών, 
μέσω της εκμετάλλευσης πλοίων των θυγατρικών της εταιρειών.  

1.3. Διοίκηση της εταιρείας 

 
Η ΑΡΙΣΤΟΝ Α.Ε.Ε.Π.Ν  διοικείται από 4μελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία 
του οποίου διαρκεί έως την 3η Ιουνίου του 2015. Τα μέλη του είναι: 
 

 Ευάγγελος Ρούσσος του Γεωργίου, Πρόεδρος  

 Γεώργιος Ρούσσος του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος 

 Ιωάννης Ρούσσος του Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος 

 Σταύρος Νιφόρας του Ηρακλή, Μέλος 
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2. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
  
2.1 Νέα και τροποποιημένα πρότυπα που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο  

 
 Ο  Όμιλος έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα νέα και τροποποιημένα ΔΠΧΑ από την 
1η Ιανουαρίου 2014: 
 
α. Το ΔΠΧΑ 10 ‘Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις’. Το πρότυπο θέτει 
τις αρχές για την παρουσίαση και κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων όταν μια οντότητα ελέγχει μια ή περισσότερες οντότητες. Το νέο 
πρότυπο παρέχει εκτεταμένη καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής του 
‘ελέγχου’, η οποία διέπει την ενοποίηση μιας οντότητας. Το πρότυπο παραθέτει 
τις λογιστικές απαιτήσεις για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες από αυτές που ίσχυαν από 
το ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις’. Πάντως το 
ΔΛΠ 27 έχει τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με το ΔΠΧΑ 10 και τώρα 
εφαρμόζεται μόνο στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Ο Όμιλος έχει 
αξιολογήσει τη συμμετοχή του για να καταλήξει εάν ο έλεγχος εξακολουθεί να 
υπάρχει για τη θυγατρική που ενοποιείτο με το προηγούμενο καθεστώς και στο 
κατά πόσον υπάρχουν συμμετοχές που θα έπρεπε να χαρακτηρισθούν ως 
θυγατρικές εφαρμόζοντας τις νέες απαιτήσεις. Ο Όμιλος δεν έχει εντοπίσει 
καμία διαφορά στην ενοποίηση της θυγατρικής του επιχειρήσεως.  
Το πρότυπο δεν επηρεάζει τις κύριες οικονομικές καταστάσεις, αλλά εισάγει 
νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων 
 
β.   Το ΔΠΧΑ 11 ‘Σχήματα υπό κοινό έλεγχο’. Το πρότυπο έχει εφαρμογή σε 
όλες τις οντότητες που αποτελούν μέρος ενός σχήματος υπό κοινό έλεγχο και 
έχει αντικαταστήσει το ΔΛΠ 31 ‘Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες’. Ο λογιστικός 
χειρισμός εξαρτάται από το είδος του σχήματος υπό κοινό έλεγχο, το οποίο 
καθορίζεται εξετάζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του επενδυτή.  
 
γ. Το ΔΠΧΑ 12 ‘Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Οντότητες’. Το 
πρότυπο απαιτεί τη γνωστοποίηση της φύσης και των κινδύνων που 
συνδέονται με συμμετοχές σε άλλες οντότητες, καθώς και την επίπτωση των 
συμμετοχών αυτών στις κύριες οικονομικές καταστάσεις. Οι γνωστοποιήσεις 
που απαιτούνται σχετίζονται με συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς, σχήματα 
υπό κοινό έλεγχο και μη ενοποιούμενες οντότητες δομημένες με ειδικό τρόπο.  
Το πρότυπο δεν επηρεάζει τις κύριες οικονομικές καταστάσεις, αλλά εισάγει 
νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. 

        
δ. Το ΔΛΠ 32 (τροποποίηση) ‘Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών 
Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων’. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 32 
διευκρινίζει τις υφιστάμενες απαιτήσεις συμψηφισμού. Ο Όμιλος έχει 
διερευνήσει εάν εμπλέκεται σε περιπτώσεις συμψηφισμού χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
Η τροποποίηση δεν έχει οδηγήσει σε αλλαγή στα ποσά που αναφέρονται στις 
κύριες οικονομικές καταστάσεις. 
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2. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (συνέχεια) 

 
2.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε εφαρμογή και δεν έχουν υιοθετηθεί 
νωρίτερα από τον Όμιλο 
 
Τα ακόλουθα πρότυπα και τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα έχουν 
δημοσιευθεί και ισχύουν για λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί πρόωρα από τον Όμιλο: 
 
α. Το ΔΠΧΑ 9 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα’ έχει εφαρμογή για τις χρήσεις που 
αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 τώρα που έχει ολοκληρωθεί. Το 
ΔΠΧΑ 9 περιγράφει την αναγνώριση, επιμέτρηση και αποαναγνώριση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την 
απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και τη λογιστική 
αντιστάθμισης.  
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θα επιμετρούνται είτε στο 
αποσβέσιμο κόστος είτε στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων είτε στην 
εύλογη αξία μέσω του λοιπού συνολικού εισοδήματος, με μια αμετάκλητη 
επιλογή κατά την αρχική αναγνώριση να αναγνωρίζονται μερικοί συμμετοχικοί 
τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω του λοιπού συνολικού εισοδήματος. Ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο μπορεί να επιμετρηθεί στο 
αποσβέσιμο κόστος μόνον εάν ο Όμιλος/ η Εταιρεία έχει ένα επιχειρηματικό 
μοντέλο να διακρατήσει το περιουσιακό στοιχείο, να εισπράξει τις συμβατικές 
ταμειακές ροές και οι ταμειακές ροές προκύπτουν σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες και προορίζονται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του 
κεφαλαίου και τόκου. Όταν οι προυποθέσεις για την επιμέτρηση του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου στο αποσβέσιμο κόστος 
ικανοποιούνται αλλά το επιχειρηματικό μοντέλο επίσης περιλαμβάνει την 
πώληση αυτών των μέσων (ένα ανάμεικτο επιχειρηματικό μοντέλο), τότε αυτά 
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στην εύλογη αξία 
μέσω του λοιπού συνολικού εισοδήματος. Όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω του λοιπού συνολικού 
εισοδήματος. Κατά την υιοθέτηση του προτύπου ο Όμιλος/ η Εταιρεία θα 
πρέπει να επαναπροσδιορίσει την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών της στοιχείων, ειδικά για τα διαθέσιμα προς πώληση και τα 
διακρατούμενα ως τη λήξη τους χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Υπάρχει μια μικρή αλλαγή στην αναγνώριση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Οι περισσότερες χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις θα συνεχίσουν να λογιστικοποιούνται στο αποσβέσιμο κόστος, 
αλλά οι  χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρώνται ή έχουν 
καθοριστεί ότι επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, απαιτείται 
να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνο των υποχρεώσεων στο 
λοιπό συνολικό εισόδημα. Αυτό το τμήμα του προτύπου είναι απίθανο να 
επηρεάσει τον Όμιλο/ την Εταιρεία όταν εφαρμοστεί. 
 
Οι κανόνες αποαναγνώρισης του ΔΛΠ 39 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα: 
Αναγνώριση και Επιμέτρηση’, έχουν μεταφερθεί στο ΔΠΧΑ 9. Δεν είναι πιθανό 
να υπάρξει επίπτωση στον Όμιλο/ στην Εταιρεία από την εφαρμογή αυτού του 
τμήματος του προτύπου. 
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2. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (συνέχεια) 

   
2.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε εφαρμογή και δεν έχουν υιοθετηθεί 
νωρίτερα από τον Όμιλο/ την Εταιρεία (συνέχεια) 
 
Το μοντέλο απομείωσης στο ΔΠΧΑ 9 κινείται προς μια κατεύθυνση που 
βασίζεται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες και όχι στις πραγματοποιηθείσες 
ζημίες βάσει του μοντέλου του ΔΛΠ 39. Οι απαιτήσεις απομείωσης 
εφαρμόζονται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται 
στο αποσβέσιμο κόστος και στην εύλογη αξία μέσω του λοιπού συνολικού 
εισοδήματος με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες να αναγνωρίζονται κατά την 
αρχική αναγνώριση βάσει των πιστωτικών ζημιών που αναμένεται να 
προκύψουν σε 12 μήνες, ή εάν έχει υπάρξει μια σημαντική αύξηση στον 
πιστωτικό κίνδυνο ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, τότε η 
απομείωση βασίζεται στις αναμενόμενες ζημίες καθόλη τη διάρκεια του. Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχείου του Ομίλου / της Εταιρείας κυρίως 
απαρτίζονται από εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντικό 
χρηματοδοτικό συστατικό, κατά συνέπεια οι αναμενόμενες ζημίες καθόλη τη 
διάρκεια της απαίτησης απαιτείται να αναγνωριστούν για αυτά τα 
χρηματοοικονομικά μέσα. 
 
Οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης έχουν απελευθεροποιηθεί σε 
σχέση με ότι επιτρεπόταν προηγουμένως. Οι απαιτήσεις βασίζονται στο κατά 
πόσον υπάρχει μια οικονομική  αντιστάθμιση, με μικρότερο περιορισμό στο να 
αποδειχθεί κατά πόσον μια σχέση θα είναι αποτελεσματική σε σχέση με τις 
παρούσες απαιτήσεις. Καθώς έχουν απελευθεροποιηθεί οι αρχές για 
αντιστάθμιση, θα είναι πιο δύσκολο για τις οντότητες να σταματήσουν τη 
λογιστική αντιστάθμισης – οι οντότητες θα πρέπει μάλλον να 
επανεξισορροπήσουν μια σχέση αντιστάθμισης η οποία δεν είναι πλέον 
αποτελεσματική από το να σταματήσουν τη σχέση αυτή. 
 
Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία δεν έχει ακόμη αξιολογήσει την πλήρη επίπτωση που θα 
έχει το πρότυπο στις οικονομικές του καταστάσεις ή το πώς θα εφαρμοστούν οι 
μεταβατικές διατάξεις. Πάντως το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την 
Ε.Ε. 
 
β. Το ΔΛΠ 19 (τροποποίηση), ‘Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών – 
Εισφορές από Εργαζόμενους’, ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την 1η ή μετά 
την Ιουλίου 2014.  Η τροποποίηση απλουστεύει το λογιστικό χειρισμό των 
εισφορών που λαμβάνονται από εργαζόμενους ή τρίτους για προγράμματα 
καθορισμένων παροχών. Ο λογιστικός χειρισμός εξαρτάται από το κατά πόσον 
οι εισφορές είναι ανεξάρτητες από την προυπηρεσία του εργαζομένου. Εάν οι 
εισφορές είναι ανεξάρτητες, για παράδειγμα, οι εισφορές του εργαζομένου 
υπολογίζονται βάσει ενός συγκεκριμένου ποσοστού επί του μισθού, οι εισφορές 
αυτές μπορεί να αναγνωριστούν μειωτικά του κόστους υπηρεσίας στην χρήση 
κατά την οποία παρέχεται η υπηρεσία. Εάν η εισφορά συνδέεται με τα έτη της 
υπηρεσίας, η εισφορά αναγνωρίζεται ως μέρος του μικτού οφέλους που 
αποδίδεται στον υπάλληλο. 
Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία δεν έχει αξιολογήσει την επίπτωση που αυτή η 
τροποποίηση θα έχει στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 
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2. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (συνέχεια) 

 
2.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε εφαρμογή και δεν έχουν υιοθετηθεί 
νωρίτερα από τον Όμιλο (συνέχεια) 

 
γ. Το ΔΛΠ 28 και το ΔΠΧΑ 10 (τροποποίηση), ‘Πώληση ή Εισφορά 
Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του 
επιχείρησης ή κοινοπραξίας’ ισχύει για χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση απαιτεί κατά την μεταφορά ενός 
περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί επιχείρηση σε μια ‘κάθετη’ ενδο-ομιλική 
συναλλαγή, ο όμιλος να αναγνωρίσει το κέρδος ή τη ζημία πλήρως. Κατά την 
μεταφορά ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτελεί επιχείρηση, ο 
επενδυτής αναγνωρίζει ένα μερικό κέρδος ή ζημία βάσει του ποσοστού 
συμμετοχής που δεν κατέχει ο όμιλος στην συγγενή ή την κοινοπραξία. 

 
Κατά συνέπεια το ΔΠΧΑ 10 έχει τροποποιηθεί ώστε το πλήρες κέρδος ή ζημία 
δεν αναγνωρίζεται όταν μια θυγατρική μεταβιβάζεται η οποία δεν πληροί τον 
ορισμό μιας επιχείρησης. 
 
Ο Όμιλος/Η Εταιρεία δεν έχει αξιολογήσει την πλήρη επίπτωση που θα έχει η 
τροποποίηση αυτή στις οικονομικές του/ της καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ε.Ε.   
 
δ. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 (τροποποιήσεις) ‘Διευκρίνιση επί των 
Αποδεκτών Μεθόδων Απόσβεσης’ ισχύει για χρήσεις που αρχίζουν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η τροποίηση διευκρινίζει ότι μια μέθοδος 
απόσβεσης που βασίζεται στα έσοδα δεν είναι μια αποδεκτή μέθοδος στο 
καθορισμό του τρόπου με τον οποίο αναλώνονται τα μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη των περιουσιακών στοιχείων.  
Ο Όμιλος / Η Εταιρεία δεν έχει αξιολογήσει την πλήρη επίπτωση που θα έχει η 
τροποποίηση αυτή στις οικονομικές του/ της καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ε.Ε.   
 
ε. Το ΔΛΠ 16 & το ΔΛΠ 41 (τροποποιήσεις) ‘Γεωργία:  Καλλιεργήσιμες 
Εκτάσεις’ ισχύει για χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. 
Η τροποποίηση παρέχει έναν ορισμό των καλλιεργήσιμων εκτάσεων οι οποίες 
είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Αντίθετα οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16.  
Καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι γενικά αυτές που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή ή τον εφοδιασμό αγροτικών προιόντων πέραν της μιας χρήσεως και 
είναι απίθανο να πουληθούν ως αγροτικά προιόντα.  
Το συγκεκριμένο πρότυπο δεν αφορά τον όμιλο. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ε.Ε.   
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2. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (συνέχεια) 

  
2.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε εφαρμογή και δεν έχουν υιοθετηθεί 
νωρίτερα από τον Όμιλο (συνέχεια) 

 
στ. ΔΠΧΑ 11 (τροποποίηση) ‘Η λογιστική της απόκτησης δικαιωμάτων σε 
από κοινού δραστηριότητες’ ισχύει για τις χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένα μέλος που έχει από 
κοινού έλεγχο και εξαγοράζει ένα περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα περιουσιακών 
στοιχείων σε ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο το οποίο αντιπροσωπεύει μια 
επιχείρηση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3, εφαρμόζει τις αρχές του ΔΠΧΑ 3 κατά τη 
λογιστικοποίηση των επιχειρηματικών εξαγορών. Αυτό θα οδηγήσει σε 
ξεχωριστή αναγνώριση υπεραξίας εάν αυτή προκύψει κατά την εξαγορά. Εάν το 
περιουσιακό στοιχείο ή η ομάδα των περιουσιακών στοιχείων που 
εξαγοράστηκαν δεν συνιστούν επιχείρηση, τότε οι αρχές του ΔΠΧΑ 3 δεν 
εφαρμόζονται.  
 
H τροποποίηση επίσης διευκρινίζει ότι ένα μέλος μιας κοινής δραστηριότητας, 
το οποίο αυξάνει τη συμμετοχή του στη δραστηριότητα αυτή, στην οποία 
διατηρεί από κοινού έλεγχο, δεν επαναποτιμά την προηγούμενη συμμετοχή 
του. 
 
Η τροποποίηση είναι απίθανο να έχει επίδραση στον Όμιλο/ στην Εταιρεία όταν 
εφαρμοστεί, αλλά θα έχει επίδραση εάν ο Όμιλος /η Εταιρεία αποκτήσει μια από 
κοινού δραστηριότητα. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ε.Ε.   
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2. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (συνέχεια) 

 
2.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε εφαρμογή και δεν έχουν υιοθετηθεί 
νωρίτερα από τον Όμιλο (συνέχεια) 

 
ζ. Το ΔΠΧΑ 15 ‘Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες’ ισχύει για τις χρήσεις 
που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. Το πρότυπο έχει αναπτυχθεί 
για να παράσχει ένα σύνολο αρχών για την  παρουσίαση της φύσης, του 
ποσού, του χρονικού σημείου και της αβεβαιότητας των εσόδων και των 
ταμειακών ροών που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη. Το 
πρότυπο βασίζεται σε πέντε βήματα για την αναγνώριση του εσόδου: 
 
1) Εντοπισμός της σύμβασης με τον πελάτη 
2) Εντοπισμός των υποχρεώσεων για εκπλήρωση της σύμβασης  
3) Προσδιορισμός της τιμής της συναλλαγής 
4) Κατανομή της τιμής της συναλλαγής 
5) Αναγνώριση του εσόδου όταν ικανοποιηθεί μια υποχρέωση εκπλήρωσης 
 
Το πρότυπο επίσης παρέχει συγκεκριμένες αρχές που εφαρμόζονται όταν 
υπάρχει μια τροποποίηση της σύμβασης, για τη λογιστικοποίηση των εξόδων 
συμβάσεων και τη λογιστικοποίηση των επιστροφών και εγγυήσεων.  
 
Κατά την εφαρμογή του προτύπου οι γνωστοποιήσεις είναι πιθανό να 
αυξηθούν. Το πρότυπο περιλαμβάνει αρχές για τη γνωστοποίηση της φύσης, 
του ποσού, του χρονικού σημείου και της αβεβαιότητας των εσόδων και των 
ταμειακών ροών που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, παρέχοντας 
ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες.  
Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία δεν έχει ακόμα αξιολογήσει τον βαθμό της επιρροής που 
θα έχει το πρότυπο στις οικονομικές του/της καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ε.Ε.  
 
η. Το ΔΛΠ 1 (τροποποίηση) ‘Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων ισχύει για τις 
χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση 
στοχεύει στο να διευκρινίσει έναν αριθμό γνωστοποιήσεων, οι οποίες 
καλύπτουν: 
 

 τη γνωστοποίηση των σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

 την εφαρμογή της έννοιας της σημαντικότητας στις οικονομικές καταστάσεις 

 την παρουσίαση των υπο-συνόλων 

 τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο τμήμα του λοιπού συνολικού 
εισοδήματος της κατάστασης που δείχνει την επίδοση της οντότητας 

 τη δομή των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Ο Όμιλος/ Η Εταιρεία δεν θεωρεί ότι η τροποποίηση θα έχει σημαντική 
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά θα λάβει υπ΄όψη τα θέματα που 
αντιμετωπίζονται στην τροποποίηση για να επιτύχει καθαρή και περιεκτική 
πληροφόρηση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ε.Ε.   
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3. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 

3.1 Δήλωση συμμόρφωσης 
 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 
όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν το έτος που 
έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014. 
 

3.2  Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου αποτελούνται από τους 
επιμέρους λογαριασμούς της εταιρείας ΑΡΙΣΤΟΝ Εταιρεία Επενδύσεων στην 
Ποντοπόρο Ναυτιλία και των θυγατρικών της εταιρειών που αναφέρονται πιο 
κάτω (εφεξής ¨ο Όμιλος¨) και τις οποίες κατέχει κατά 100%. Οι ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου αντανακλούν, μετά την απαλοιφή όλων  
των ενδοεταιρικών συναλλαγών και υπολοίπων, την ενοποιημένη οικονομική 
θέση των εταιρειών οι οποίες βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο και διοίκηση. 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του 
ιστορικού κόστους και τα πλοία του Ομίλου αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 
τους , μείον τις αποσβέσεις. Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί 
παραμένουν αναλλοίωτες και παρατίθενται κατωτέρω.  
 

3.3 Βάση Ενοποίησης  
 

 Θυγατρικές είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή 
έμμεσα από άλλη εταιρεία (μητρική), είτε μέσω της κατοχής της πλειοψηφίας 
των μετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε μέσω της 
εξάρτησής της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όμιλος. Δηλαδή, 
θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την 
μητρική. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι 
ασκήσιμα κατά το χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται 
υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των 
θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (μέθοδο καθαρής θέσης) με 
τη μέθοδο της  εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ 
αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος 
δεν υφίσταται. 
 

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από 
συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται κατά την 
ενοποίηση. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η 
συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου 
ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να 
είναι ομοιόμορφες με αυτές  που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 
 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες καταχωρούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις αρχικά στο κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
συναλλαγών). Η εταιρεία εξετάζει σε κάθε περίοδο σύνταξης οικονομικών 
καταστάσεων την ύπαρξη ενδείξεων μόνιμης απομείωσης αυτών 
χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα αποτίμησης. Σε περίπτωση που 
διαπιστώνεται ένδειξη μόνιμης απομείωσης η ζημιά καταχωρείται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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3. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές (συνέχεια) 

 
3.4 Εταιρείες του Ομίλου (100% ποσοστό συμμετοχής) 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΩΡΑ 

ΙΔΡΥΣΗΣ 
ΠΛΟΙΟ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(D.W.T.) 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΗΣ 

Lyrics Navigation Ltd 
Marshall 
Islands  

m.v. “Blue 
Angel” 

44.950 1994 

Syra Navigation Ltd 
Marshall 
Islands 

m.v.“Blue 
Eternity” 

45.741 1994 

Ermoupolis Navigation 
Ltd 

Marshall 
Islands 

m.v.“Blue 
Balance” 

45.713 1998 

      και    
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΩΡΑ 

ΙΔΡΥΣΗΣ 
ΕΤΟΣ 

ΙΔΡΥΣΗΣ  
ΣΚΟΠΟΣ  

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

REV MARITIME Ltd 
Marshall 
Islands  

2011 Διαχείριση πλοίων 500 USD 

 

3.5 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση της εταιρείας και του Ομίλου, λαμβάνοντας υπ’όψιν το γεγονός ότι το 
νόμισμα συναλλαγών στον ναυτιλιακό τομέα είναι το Δολλάριο ΗΠΑ, καθώς και 
του ότι ο Νόμος 2843/2000 άρθρο 20, παρ.3, σχετικά με τις εταιρείες 
επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία επιτρέπει την δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων σε Δολάρια ΗΠΑ, πιστεύει ότι η δημοσίευση σε 
Δολάρια ΗΠΑ εμφανίζει πιο ακριβοδίκαια την οικονομική κατάσταση του 
Ομίλου. 

3.6 Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα 

  
(α) Μητρική εταιρεία: Η Μητρική εταιρεία τηρεί τα Βιβλία της σε Ευρώ. Οι                    
συναλλαγές της σε ξένο νόμισμα έχουν μετατραπεί σε Δολάρια ΗΠΑ με τον 
επίσημο συντελεστή ισοτιμίας της ημερομηνίας των συναλλαγών. 
Τα κονδύλια του Ισολογισμού που είναι σε ξένο νόμισμα, μετατράπηκαν σε 
Ευρώ με τον επίσημο συντελεστή ισοτιμίας τέλους χρήσεως. 
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν, μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα της χρήσεως. 
 
(β) Θυγατρικές εταιρείες: Οι Θυγατρικές εταιρείες τηρούν τα βιβλία τους σε      
Δολάρια ΗΠΑ. Οι συναλλαγές τους σε ξένο νόμισμα έχουν μετατραπεί σε 
Δολάρια ΗΠΑ με τον επίσημο συντελεστή ισοτιμίας της ημερομηνίας των 
συναλλαγών. 
 

Τα κονδύλια του ισολογισμού που είναι σε ξένο νόμισμα, μετατράπηκαν σε 
Δολάρια ΗΠΑ με τον επίσημο συντελεστή ισοτιμίας τέλους χρήσεως. 
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν, μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα χρήσεως. 
 
(γ) Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης: Για σκοπούς ενοποίησης οι 
οικονομικές καταστάσεις των Θυγατρικών εταιρειών μετατράπηκαν σε Ευρώ 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο. 21. Οι συναλλαγματικές διαφορές που       
προέκυψαν από την μετατροπή αυτή εμφανίζονται σαν ιδιαίτερο στοιχείο της  
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3.  Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές (συνέχεια) 

3.6 Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα (συνέχεια) 

καθαρής θέσης στους ενδιάμεσους ενοποιημένους ισολογισμούς. Σε 
περίπτωση πώλησης θυγατρικής, οι σχετικές συσσωρευμένες 
συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης. 
 
(δ) Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής: Για σκοπούς μετάφρασης από 
Ευρώ σε Δολλάρια ΗΠΑ οι οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής εταιρείας 
έχουν μετατραπεί σε Δολλάρια ΗΠΑ σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 21.   Οι 
συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν από την μετατροπή αυτή 
εμφανίζονται σαν ιδιαίτερο στοιχείο της καθαρής θέσης στους ενδιάμεσους 
ενοποιημένους ισολογισμούς. Σε περίπτωση πώλησης θυγατρικής, οι σχετικές 
συσσωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται στα αποτελέσματα 
χρήσης. 

 

3.7 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα πλοία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στην αξία κτήσης πλέον 
δαπανών κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση της αξίας.  
 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, 
βάση της αξίας του πλοίου μείον την υπολειμματική του αξία δια τον αριθμό 
των ετών της ωφέλιμης ζωής του. 
 
Σαν ωφέλιμη ζωή του πλοίου υπολογίστηκαν τα 30 έτη από την    ημερομηνία 
κατασκευής του. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής, η υπολειμματική αξία 
και οι αποσβέσεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης ως προς το 
ενδεχόμενο απομείωσης της εκτιμώμενης αξίας τους. 
 
Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της διαχειρίστριας REV MARITIME    
περιλαμβάνονται  έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 
και λογισμικά προγράμματα τα οποία αποσβένονται με 10%, 20% και 30% 
αντίστοιχα με βάση την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας 
των ενσωμάτων παγίων μόνο όταν πιθανά οικονομικά οφέλη πιθανολογείται 
ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 
καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 

3.8 Απομείωση Αξίας Πλοίων  

 

Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού, ο όμιλος επανεξετάζει την αξία των 
πλοίων προεξοφλώντας τις προβλεπόμενες ταμιακές ροές και συγκρινοντάς 
τες με την λογιστική αξία των πλοίων προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπάρχει 
ένδειξη ότι τα πλοία έχουν υποστεί ζημιά απομείωσης. 
 
Αν το ανακτήσιμο ποσό των πλοίων εκτιμάται ότι είναι μικρότερο από την αξία 
των πλοίων τότε η αξία τους προσαρμόζεται στο ανακτήσιμο ποσό. Οι ζημιές 
απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 
χρήσης. Όταν η ζημιά απομείωσης αποκαθίσταται η αξία του πλοίου αυξάνεται 
στο αναθεωρημένο ανακτήσιμο ποσό. Σ´αυτήν την περίπτωση το ποσό αυτό 
αναγνωρίζεται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων μέχρι το ποσό που 
αντιλογίζει την προηγούμενη απομείωση. Αν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό  
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3.  Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές (συνέχεια) 

3.8 Απομείωση Αξίας Πλοίων (συνέχεια) 

 
της προηγούμενης απομείωσης, το επιπλέον ποσό καταχωρείται ως 
αποθεματικό αναπροσαρμογής.  

3.9 Κόστος δεξαμενισμού και τακτικών επιθεωρήσεων  

Το κόστος δεξαμενισμού και τακτικών επιθεωρήσεων κεφαλαιοποιείται όταν 
προκύπτει και αποσβένεται με βάση την εκτιμώμενη περίοδο που θα 
ακολουθήσει μέχρι και τον επόμενο δεξαμενισμό ή επιθεώρηση που γενικά 
γίνεται κάθε 2,5 ή 5 έτη αντίστοιχα. 

3.10     Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα 
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη 
επιχείρηση.  
 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα  της  Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω 
κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. 

 
  i)  Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους 

μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 
 
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού, που 
ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 
(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι 
καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που 
αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά 
και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από 
αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 
 
β) Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως 
στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των 
μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 
 

ii) Δάνεια και απαιτήσεις 
 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν 
διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και 
Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται  
 
α)  απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες   

έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος,  
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην 

επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων 
στοιχείων.  
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Τα δάνεια και οι απαιτήσεις  της  Εταιρείας περιλαμβάνονται στο 
κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 
12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία 
συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 
 

  iii)  Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 
 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα 
οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα 
διακρατήσει ως την λήξη τους. 

3.11    Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα αποτελούνται κυρίως από καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά, 
εφόδια και τρόφιμα που απογράφονται επί του πλοίου κατά την ημέρα 
σύνταξης του ισολογισμού και αποτιμούνται με βάση τη μέθοδο F.I.F.O.  

3.12    Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες – ασφαλιστές 
 

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες εμφανίζονται στην 
ονομαστική τους αξία (at anticipated realisable value). Η Διοίκηση εξετάζει 
περιοδικά την εισπραξιμότητα αυτών των υπολοίπων και διενεργεί 
προβλέψεις όταν και για το ποσό που κρίνεται αναγκαίο. Οι απαιτήσεις 
διαγράφονται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν κρίνονται σαν επισφαλείς. 
Κατά την εκτίμηση της διοίκησης δεν χρειάστηκε να σχηματιστεί πρόβλεψη 
για επισφαλείς απαιτήσεις στις 31 Δεκεμβρίου, 2014. 
 

Οι απαιτήσεις από ασφαλιστές καταχωρούνται εφόσον πραγματοποιηθεί η 
σχετική δαπάνη και περιλαμβάνουν απαιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ή 
εκκαθαριστεί ακόμη, μετά την αφαίρεση των εκπιπτόμενων ποσών. 

3.13    Χρηματικά  διαθέσιμα και ισοδύναμα χρηματικών διαθεσίμων 

 
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τα ισοδύναμα των ταμειακών 
διαθέσιμων, όπως οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας βραχείας 
διάρκειας, αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδύσεις 
υψηλής ρευστοποίησης χωρίς κίνδυνο που δύνανται να μετατραπούν άμεσα 
σε διαθέσιμα.  

3.14     Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια και 
αφορά τις ονομαστικές της μετοχές. 

3.15    Φορολογία Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος 

 
Τα κέρδη της μητρικής εταιρείας που προέρχονται από ναυτιλιακές 
δραστηριότητες απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος.  
Οι θυγατρικές εταιρείες φορολογούνται με βάση την χωρητικότητα των 
πλοίων τους και κανείς φόρος δεν είναι πληρωτέος πάνω στα κέρδη τους. 

3.16     Προβλέψεις 

 
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη 
υποχρέωση, ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται  
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3.   Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές (συνέχεια) 

3.16     Προβλέψεις (συνέχεια) 

 
ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της 
υποχρέωσης. 
 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και 
προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές 
εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις 
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η 
πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι 
ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις  

 
οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 
οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 
Ο Όμιλος είναι πιθανόν να χρειαστεί να καταβάλει συμπληρωματικά 
ασφάλιστρα σε Αλληλασφαλιστικούς  Οργανισμούς (P & I back calls). Αυτά 
τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία 
τιμολογούνται. 

3.17     Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 
(α) Έσοδα από ναυλώσεις πλοίων: Τα έσοδα από ναυλώσεις κατά 

ταξίδι ή χρονοναυλώσεις, μείον τα άμεσα έξοδα ταξιδιών, 
επιμερίζονται αναλογικά στις χρήσεις με βάση τη διάρκεια του 
ταξιδιού και τον δουλευμένο χρόνο που αναλογεί στην εκάστοτε 
χρήση. Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για ζημιές των ταξιδιών όταν αυτές 
πραγματοποιούνται. Εισπράξεις έναντι εσόδων από ναυλώσεις που 
αφορούν την επόμενη χρήση εμφανίζονται ως έσοδα επομένων 
χρήσεων  και καταχωρούνται ως έσοδα στο τέλος του ταξιδιού. 

 
(β)  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει 

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

 
(γ)  Έσοδα από μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται 

ως έσοδα κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους, από τη 
Γενική Συνέλευση της κάθε εταιρείας. 

3.18     Διανομή Μερισμάτων 

 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως 
υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία 
κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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3.   Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές (συνέχεια) 

3.19     Διαχείριση Πλοίων 

 
Η διαχείριση των πλοίων έγινε από την 100% θυγατρική του Ομίλου 
διαχειρίστρια REV MARITIME LTD η οποία λαμβάνει μηνιαίως για το κάθε 
πλοίο έναντι διαχειριστικής αμοιβής $ 16.000.     
 

3.20     Εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων:  

  
 Οι αξίες στις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές 
καταστάσεις δεν διαφέρουν ουσιωδώς των εύλογων αξιών. 

4. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων, το 
οποίο προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους 
σε συνεργασία με τα τμήματα της εταιρείας που αντιμετωπίζουν αυτούς τους 
κινδύνους. Η διοίκηση της εταιρείας παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για 
την γενική διαχείριση του κινδύνου, καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση 
συγκεκριμένων κινδύνων. Τα χρηματοοικονομικά μέσα του  Ομίλου αποτελούνται 
κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, και βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην κεφαλαιαγορά. 

 
(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος: Οι συναλλαγές των θυγατρικών του ομίλου 

πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο σε Δολλάρια ΗΠΑ. Τα στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού των θυγατρικών εκφράζονται επίσης σε 
Δολλάρια ΗΠΑ και ως εκ τούτου οι θυγατρικές εταιρίες του ομίλου δεν 
εκτίθονται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο. Η μητρική εταιρία 
εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο αφού οι επενδύσεις της στις 
θυγατρικές της καθώς και το δάνειο εκφράζονται σε Δολλάρια ΗΠΑ. Η 
διοίκηση παρακολουθεί την θέση του Ομίλου ως προς το κίνδυνο αυτό σε 
συνεχή βάση και αξιολογεί την ανάγκη να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα 
χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να τον περιορίσει. 
 

Η ευαισθησία του Ομίλου στην αύξηση ή μείωση της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας Ευρώ έναντι Δολαρίου Αμερικής, αναλύεται ως εξής: 
 

Την 31 Δεκεμβρίου, 2014 σε περίπτωση που το Ευρώ είχε 
ενισχυθεί/υποχωρήσει κατά 10% έναντι του Δολαρίου Αμερικής, με 
δεδομένο ότι όλοι οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες είχαν 
παραμείνει σταθεροί, τα κέρδη θα εμφανίζονταν χαμηλότερα/υψηλότερα 
κατά ποσό $ 1.067,28 και τα ίδια κεφάλαια κατά $ 3.416.785,80. 

 

(β) Κίνδυνος από διακυμάνσεις επιτοκίων: Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος 
στον κίνδυνο των διακυμάνσεων των επιτοκίων λόγω του τραπεζικού 
δανεισμού.  Το σύνολο του δανεισμού φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο κυρίως 
με βάση Libor τριμήνου. Η ανάλυση ευαισθησίας του αποτελέσματος της 
χρήσης καθώς και των ίδιων κεφαλαίων κατά +/- 2% δίνει τα ακόλουθα 
αποτελέσματα: αντίστοιχη αύξηση/μείωση των αποτελεσμάτων της χρήσης 
κατά το ποσό $15.336,24/($201.733,68) και αντίστοιχη αύξηση/μείωση της 
καθαρής θέσης κατά το ποσό $15.336,24/($201.733,68).    
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4. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

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

 

(δ) Συγκέντρωση επιχειρηματικού κινδύνου: Την χρήση που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου, 2014, τα έσοδα του Ομίλου προήλθαν κατά κύριο λόγο από 
τρείς ναυλωτές, με αναλογία διασποράς 70%, 20%, 10% αντίστοιχα. Ο 
κίνδυνος επισφάλειας των ναυλωτών αντιμετωπίζεται από την διοίκηση 
του Ομίλου μέσω της συνεργασίας με αξιόλογους ναυλωτές, που έχουν 
άριστο ιστορικό στο χώρο της ναυτιλίας. 

 

(ε) Κίνδυνος ρευστότητας: Η εταιρεία επιτυγχάνει αποτελεσματική διαχείριση 
του κινδύνου ρευστότητας πρωταρχικά μέσω της εξίσωσης πιστοδοτικής 
και πιστοληπτικής περιόδου και δευτερευόντων μέσω διάθεσης επαρκών 
διαθέσιμων.  Η συνεχής παρακολούθηση του προϋπολογισμού και η άμεση  
αντίδραση στις διακυμάνσεις πρόβλεψης και πραγματικότητας επιτυγχάνει 
έγκαιρα την εξισορρόπηση ταμειακών εισροών και εκροών. 

 
(ζ) Κίνδυνος Διακύμανσης Ναύλων: Ο Όμιλος για να αντισταθμίσει τον 

κίνδυνο μεταβολής των τιμών των ναύλων επιδιώκει την σύναψη 
μακροχρόνιων ναυλοσυμφώνων με τους ναυλωτές.  
Τα μελλοντικά έσοδα βάση των υφιστάμενων ναυλοσυμφώνων για το 
2015 ανέρχονται σε $ 1.395.200. 

5. Σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης 

 
Για την σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να κάνει 
εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα παρουσιαζόμενα ποσά ενεργητικού 
και παθητικού, την αναφορά ενδεχόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα ποσά 
εσόδων και εξόδων που αναφέρονται κατά την διάρκεια της χρήσης. Τα 
απολογιστικά στοιχεία είναι πιθανό να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

6. Κύκλος Εργασιών – μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης  

 
Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης του Ομίλου απορρέουν ως εξής: 
 
Τα έσοδα από ναυλώσεις κατά ταξίδι ή χρονοναυλώσεις, μείον τα άμεσα έξοδα 
ταξιδιών, επιμερίζονται αναλογικά στις χρήσεις με βάση την διάρκεια του  
 
ταξιδιού και τον δουλευμένο χρόνο που αναλογεί στην εκάστοτε χρήση. Γίνεται 
πλήρης πρόβλεψη για ζημιές των ταξιδιών όταν αυτές πραγματοποιούνται. 
Εισπράξεις έναντι εσόδων από ναυλώσεις που αφορούν την επόμενη χρήση 
εμφανίζονται ως έσοδα επομένων χρήσεων και καταχωρούνται ως έσοδα στο 
τέλος του ταξιδιού.  

7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

7.1 Πλοία σε κόστος  και λοιπός εξοπλισμός 

α. Με βάση την αξία των πλοίων μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις 
τους και δεδομένης της υπολειπόμενης διάρκειας ζωής τους και των 
εκτιμώμενων μελλοντικών εσόδων τους, για την κλειόμενη χρήση της 
31.12.2014  δεν συντρέχει λόγος απομείωσης της αξίας τους.  
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7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια) 

7.1 Πλοία σε κόστος  και λοιπός εξοπλισμός (συνέχεια) 

 

 
β. Τα πλοία του ομίλου είναι υποθηκευμένα ως εγγύηση για το δάνειο που 

έλαβαν για την αγορά του τρίτου πλοίου οι Lyrics Navigation Ltd και 
Ermoupolis Navigation Ltd (σημ.7.10). 

 
γ.  Το πλοία του ομίλου m.v. “BLUE ANGEL” και m.v. “BLUE ETERNITY” 

είναι ασφαλισμένα για $19.000.000 το καθένα, και το m.v. “BLUE 
BALANCE” για $15.000.000. 

 
δ. Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της διαχειρίστριας REV MARITIME    

περιλαμβάνονται έπιπλα, αυτοκίνητα και λοιπός εξοπλισμός, 
εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και λογισμικά προγράμματα τα οποία 
αποσβένονται με βάση την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης. 

 

7.2 Κόστος δεξαμενισμού και τακτικής επιθεώρησης 

 

Το φορτηγό πλοίο “Blue Angel” πραγματοποίησε τις προγραμματισμένες 
εργασίες δεξαμενισμού και τακτικής επιθεώρησης την 09/06/2014 ποσού             
$547.666,48 ενώ οι αντίστοιχες για το “Blue Eternity” έλαβαν χώρα την 
03/02/2014 ποσού $ 544.904,67. Το τρίτο πλοίο “Blue Balance που 
αγοράστηκε εντός της χρήσης 2012 πραγματοποίησε τις προγραμματισμένες 
εργασίες δεξαμενισμού και τακτικής επιθεώρησης την 30/12/2012 ποσού $ 
798.380,64. 
Η απόσβεσή τους πραγματοποιείται τμηματικά και το υπόλοιπο την 31 
Δεκαμβρίου 2014 αναλύεται ως εξής: 

 
 
 
 
 
 

Μεταφορικά μέσα και λοιπός εξοπλισμός χρήσης 1/1 – 31/12/2014  

Κόστος κτήσης Ο ΟΜΙΛΟΣ LYRICS SYRA ERMOUPOLIS REV.MAR. 

Την 1η Ιανουαρίου 
2014 51.612.627,21   21.399.117,64   20.197.530,85   9.961.653,72   54.325,00   

Αγορές - 
Προσθήκες 21.110,76   0,00   0,00   0,00   21.110,76   

Την 31η 
Δεκεμβρίου 2014 51.633.737,97   21.399.117,64   20.197.530,85   9.961.653,72   75.435,76   

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις  

8.491.744,77   4.334.532,24   3.652.784,49   479.285,52   25.142,52   

Αποσβέσεις 
χρήσης 3.013.016,14   1.310.861,00   1.238.200,45   446.763,53   17.191,16   

Την 31η   
Δεκεμβρίου 2014 11.504.760,91   5.645.393,24   4.890.984,94   926.049,05   42.333,68   

Καθαρή αξία 
βιβλίων την 31η 
Δεκεμβρίου 2014 40.128.977,06   15.753.724,40   15.306.545,91   9.035.604,67   33.102,08   
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7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια) 

7.2 Κόστος δεξαμενισμού και τακτικής επιθεώρησης (συνέχεια) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.3 Χρηματικά  Διαθέσιμα και Ισοδύναμα χρηματικών Διαθεσίμων 

 
Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

       Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Βραχυπρόθεσμες 
τραπεζικές καταθέσεις 

 
696.462,77   

 
1.067.840,31   

 
106.903,56   

 
123.369,83   

Σύνολο 696.462,77   1.067.840,31   106.903,56   123.369,83   

7.4 Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες 

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου (κυρίως            
ναύλα) και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

                 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Απαιτήσεις  591.714,62   679.933,06   0,00 0,00 

Σύνολο 591.714,62   679.933,06   0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Κόστος 2014 2013 

Έξοδα  δεξαμενισμού  & τακτικής 
επιθεώρησης  2.329.617,64   2.123.762,88   

Προσθήκες περιόδου  1.092.571,52   205.854,76   

Διαγραφές Αποσβέσεων εντός 
χρήσης (1.531.235,32)   0,00   

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου  1.890.953,84   2.329.617,64   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 1.358.104,13   515.955,31   

Αποσβέσεις χρήσης  1.014.763,42   842.148,82   

Διαγραφές Αποσβέσεων εντός 
χρήσης (1.531.235,32)   0,00   

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου  841.632,23   1.358.104,13   

Καθαρή αξία βιβλίων 
Την  31η Δεκεμβρίου  1.049.321,61   971.513,51   



 

23 
 

7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια) 

7.5 Λοιπές Απαιτήσεις (συνέχεια) 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν κυρίως 
αποζημιώσεις (claims) και λοιπές προκαταβολές, αναλύονται ως εξής: 

 

                 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2012 

Χρεώστες διάφοροι 17.647,33   182.075,84   156.378,67   177.640,12   

Σύνολο 17.647,33   182.075,84   156.378,67   177.640,12   

7.6 Αποθέματα 

Το ποσό των $229.365,24 αντιπροσωπεύει το κόστος των αποθεμάτων 
επί των πλοίων κατά την ημερομηνία τέλους του έτους  

 

                 Ο ΟΜΙΛΟΣ            Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2013 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Λιπαντικά  188.774,77   244.985,44   0,00 0,00 

Τρόφιμα  40.590,47   54.924,92   0,00 0,00 

Σύνολο 229.365,24   299.910,36   0,00 0,00 

7.7 Προπληρωθέντα έξοδα και δουλευμένα έσοδα 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Προπληρωθέντα 
έξοδα (ασφάλειες) 170.261,65   167.761,50   1.304,39   902,44   

Σύνολο 170.261,65   167.761,50   1.304,39   902,44   

7.8 Ίδια Κεφάλαια 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 9.783.334 μετοχές αξίας 
€3,00 η κάθε μία. Το  συνολικό μετοχικό κεφάλαιο που έχει εκδοθεί, είναι ίσο με 
το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο και έχει καταβληθεί πλήρως. Στις 31 
Δεκεμβρίου 2014 η REVOIL Α.Ε.Ε.Π. κατείχε το 100% των μετοχών της 
εταιρείας.  

 

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μετοχικό κεφάλαιο 
Αριθμός 
μετοχών 

Αξία μετοχής  
(σε Ευρώ)   

Σύνολο  
(σε €) 

Σύνολο  
(σε $) 

Υπόλοιπο 31 
Δεκεμβρίου 2013 9.783.334 3 29.350.002,00 40.476.587,76   

Υπόλοιπο 31 
Δεκεμβρίου 2014 9.783.334 3 29.350.002,00   35.633.837,43   
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7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια) 

7.8 Ίδια Κεφάλαια (συνέχεια)    

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  

Κέρδη εις νέο 
Τακτικό 

Αποθεματικό 

Συναλλαγματικές 
διαφορές 

ενοποίησης 
Σύνολο 

Υπόλοιπο  31/12/2013 (2.432.972,25)   112.206,40   (3.109.642,45)   (5.430.408,29)   

Υπόλοιπο  31/12/2014 (4.941.442,24)   98.781,66   1.965.369,98   (2.877.290,59)   

 

7.9   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου, 2014 έχει 
ως εξής: 
 
α. Αρχικό δανειακό κεφάλαιο $11.690.000 (Lyrics $ 2.725.000, Ermoupolis 
$ 8.965.000) πληρωτέο σε 20 τριμηνιαίες δόσεις των $292.250 οι πρώτες 9, 
$350.000 οι επόμενες 10 και μια τελική $25.852.750 πληρωτέα μέχρι την 29 
Νοεμβρίου 2017 με ετήσιο επιτόκιο 5,5% επί του LIBOR. 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Σύνολο Δανεισμού $9.352.219,59   $10.521.000,00   $0,00 $0,00 

Βραχυπρόθεσμη 
υποχρέωση 700.219,59   1.461.250,00   $0,00 $0,00 

Μακροπρόθεσμη 
υποχρέωση 8.652.000,00   9.059.750,00   $0,00 $0,00 

 
Η αποπληρωμή του δανείου έχει ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για το ανωτέρω κεφάλαιο η τράπεζα έχει υποθηκεύσει τα πλοία του       
ομίλου. Η εταιρεία δεσμεύεται να μην διανέμει μερίσματα ή να δανειοδοτεί η 
ίδια χωρίς την συναίνεση της τράπεζας. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ΕΤΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2015 $700.000,00   0,00 

2016 $1.400.000,00   0,00 

2017 $7.252.000,00   0,00 
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7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια) 

7.10  Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 
 

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

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Προμηθευτές 
 

474.371,83   
 

466.195,03   
 

19.901,14   
 

11.766,56   

Σύνολο 
 

474.371,83   
 

466.195,03   
 

19.901,14   
 

11.766,56   
 

7.11 Λοιπές Υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των λοιπών υποχρεώσεων αφορά κυρίως έξοδα χρήσης       
δεδουλευμένα και προεισπραχθέντα έσοδα από ναύλα : 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Διάφοροι 300.612,03   456.542,53   0,00 0,00 

Σύνολο 300.612,03   456.542,53   0,00 0,00 

7.12 Κόστος εκμετάλλευσης  

Το κόστος  εκμετάλλευσης αναλύεται ως εξής: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Λειτουργικό 
κόστος  
Ταξιδιών 865.421,86   571.140,18   0,00 

 
 

0,00 

Κόστος 
κίνησης 
πλοίων 5.589.570,31   5.883.663,30   0,00 

 
 

0,00 

Σύνολο 6.454.992,17   6.454.803,48   0,00 0,00 

7.13 Λοιπά Έσοδα  / Έξοδα Εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης για το έτος 2014 και 2013 έχουν ως 
εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ  

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Άλλα λειτουργικά 
έξοδα/έσοδα     

  

‘Αλλα έσοδα 109.836,12   122.071,81   795,82   1.195,91   

Κέρδη  
συναλλαγματικών 
διαφορών 

 
 

470,73   

 
 

15.635,10   

 
 

12.686,69   

 
 

1.164,87   

Σύνολο 110.306,85   137.706,91   13.482,51   2.360,78   
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7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια) 

7.14 Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης 

Ακολουθεί ανάλυση εξόδων διάθεσης και διοίκησης για το έτος 2014 και 
2013 σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας 

 
798.719,86   

 
634.052,18   

 
25.195,82   

 
24.419,87   

Σύνολο 798.719,86   634.052,18   25.195,82   24.419,87   

7.15 Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας  
αναλύονται ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Έσοδα από:       

-Τόκους Τραπεζών 10.079,06   4.911,18   131,23   156,34   

Σύνολο:  10.079,06   4.911,18   131,23   156,34   

Έξοδα από:         

- Λοιπά Τραπεζικά 
Έξοδα (589.376,27)   (672.566,28)   (157,96)   (314,10)   

Σύνολο:  (589.376,27)   (672.566,28)   (157,96)   (314,10)   

 

7.16    Ζημιές και μερίσματα ανά μετοχή 

Οι ζημιές και τα μερίσματα ανά μετοχή για τα έτη 2014 και 2013 αναλύονται 
στον πίνακα : 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 

(Ζημίες) που αναλογούν 
στους μετόχους  (290.321,87)   (5.861.172,32)   (10.746,34)   (23.078,53)   

Μερίσματα 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αριθμός μετοχών  9.783.334,00   9.783.334,00   9.783.334,00   9.783.334,00   

Βασικές (ζημίες) ανά 
μετοχή (0,03)   (0,5991)   (0,00)   (0,0023)   

Μερίσματα ανά μετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.17 Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Οι δεσμεύσεις του Ομίλου απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση της αγοράς 
του τρίτου πλοίου ποσού $ 9.352.219,59 και από την πρόβλεψη της 
αποζημίωσης του προσωπικού της REV MARITIME λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία ποσού $11.837,61.    
Τέλος δεν υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά των 
εταιρειών του Ομίλου.  
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7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια) 

 
7.18 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

           
Δεν υπάρχουν.  

 
7.19 Συναλλαγές με συγγενείς εταιρίες 

 
Κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2014 ο όμιλος χρεώθηκε 
από την εταιρία ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ, την μητρική του εταιρία το ποσό των $728,46 
που αφορά έξοδα για την ενοικίαση των γραφείων του και το ποσό των 
$3.163,26 που αφορά έξοδα διοικητικής υποστήριξης. 
 
Κατά την 31.12.2014 ποσό $191.930,29 αφορά σε υποχρέωση του ομίλου από 
χρηματική καταβολή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την κάλυψη υποχρεώσεων 
της θυγατρικής ERMOUPOLIS NAVIGATION LTD καθώς και ποσό $4.932,19 
υποχρέωση του ομίλου από ενοίκια γραφείων της μητρικής εταιρίας ΡΕΒΟΙΛ 
ΑΕΕΠ. 

    
7.20 Τακτικό αποθεματικό 

 
Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία όλες οι εταιρείες υποχρεούνται να 
μεταφέρουν κάθε χρόνο στο τακτικό αποθεματικό ποσό ίσο με το 5% των 
καθαρών κερδών τους, μέχρις ότου αυτό φτάσει το 1/3 του μετοχικού τους 
κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί αλλά μπορεί να 
συμψηφισθεί με μελλοντικές ζημίες. 

7.21 Γεωγραφική κατανομή και κατανομή δραστηριοτήτων 

 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς προσφέροντας υπηρεσίες θαλάσσιων 
μεταφορών, μέσω των ποντοπόρων πλοίων των θυγατρικών εταιρειών. 

7.22 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2014  του 
Ομίλου και της εταιρίας είναι: Προσωπικό θυγατρικών (71 ναυτικοί, 7 
υπάλληλοι) άτομα 78 – Προσωπικό μητρικής άτομα 0. 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2013  του 
Ομίλου και της εταιρίας είναι: Προσωπικό θυγατρικών (66 ναυτικοί, 6 
υπάλληλοι) άτομα 72 – Προσωπικό μητρικής άτομα 0. 
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7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια) 

  
7.23 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της  Άριστον Ε.Ε.Π.Ν. την 27η Μαρτίου 2015. 
 
 

     
 
                                            Βάρη, 27 Μαρτίου 2015 
 
 
 
Για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων : 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
              Δ.Σ            ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ        ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 
 
 
 

     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Γ.                       ΙΩΑΝΝΗΣ  Ε.          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. 
          ΡΟΥΣΣΟΣ              ΡΟΥΣΣΟΣ                        ΣΠΑΝΑΚΟΣ 
    Α.Δ.Τ. ΑΒ 576539         Α.Δ.Τ. ΑΕ 083527      Α.Δ.Τ. ΑΕ 623644   
 
 


