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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.3556/2007)

∆ηλώνουµε ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε, οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε..

Επίσης δηλώνουµε ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε, η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά
τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.,
συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει.

Πειραιάς, 22/3/2010

Οι δηλούντες

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

XU MINJIE

LI KE QIANG

MEI DUMI
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
1. Κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας

Η ΣΕΠ Α.Ε., θυγατρική της “COSCO Pacific Limited” (“CPL”), είναι η Εταιρεία που έχει αναλάβει την υλοποίηση
της Σύµβασης Παραχώρησης για τους Προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ τους οποίους η Ο.Λ.Π. Α.Ε. παραχώρησε στην “CPL” ως
πλειοδότη κατά τη διεθνή διαδικασία υποβολής προσφορών.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης σε
εµπορευµατοκιβώτια εισαγωγής και εξαγωγής που διακινούνται µέσω του λιµένα Πειραιά, συµπεριλαµβανοµένων
των φορτίων που απλά χρησιµοποιούν τον Πειραιά ως ενδιάµεσο σταθµό διακίνησης (transshipment cargo). Η
στρατηγική θέση του Πειραιά τον καθιστά ιδανικό κόµβο µεταφόρτωσης προς την Κεντρική και Ανατολική
Μεσόγειο, καθώς και προς τη Μαύρη Θάλασσα.
2. Κύριοι στόχοι της Εταιρείας

Οι κύριοι στόχοι της Εταιρείας είναι:
α) Να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους θαλάσσιους µεταφορείς και στους Έλληνες εισαγωγείς και
εξαγωγείς
β) να αποκαταστήσει τη φήµη του λιµένα Πειραιά, µετά τη µακρά περίοδο απεργιακών κινητοποιήσεων των
εργατικών συνδικάτων ενάντια στη διαδικασία παραχώρησης
γ) να αναβαθµίσει τον Προβλήτα ΙΙ και να κατασκευάσει το νέο προβλήτα ΙΙΙ, µε στόχο να γίνει η ΣΕΠ Α.Ε. το
µεγαλύτερο λιµάνι στην Ανατολική Μεσόγειο
δ) να προσελκύσει τους θαλάσσιους µεταφορείς ώστε να χρησιµοποιούν τον Πειραιά ως κόµβο µεταφόρτωσής τους
στην περιοχή (MSC, ZIM & COSCON)
ε) να προσδώσει προστιθέµενη αξία στις παρεχόµενες προς τους πελάτες της υπηρεσίες αποθήκευσης
ζ) να αξιοποιήσει στο έπακρο τη σύνδεση του λιµένα µε το σιδηροδροµικό δίκτυο, η οποία αναµένεται να
ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2010.

3. Κύρια σηµεία ανάπτυξης και προοπτικές της ΣΕΠ Α.Ε.

α) Η ΣΕΠ Α.Ε. πρόκειται να επενδύσει σε εκτεταµένη ανακατασκευή του Προβλήτα ΙΙ του Σταθµού
Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά. Η Εταιρεία θα εγκαταστήσει 6 γερανογέφυρες τύπου Super Post Panamax, µε
ικανότητα εξυπηρέτησης πλοίων πλάτους 24 σειρών. Ο Προβλήτας ΙΙ θα εξοπλισθεί µε 14 γερανογέφυρες τύπου Super
Post Panamax και Post Panamax, καθώς και αυτοµατοποιηµένη στοιβασία µε χρήση ΑRMG και Straddle Carrier τα
οποία θα επιτρέψουν στην Εταιρεία να εξασφαλίζει στους πελάτες της πιο αξιόπιστη και γρήγορη εξυπηρέτηση.
β) Η ΣΕΠ Α.Ε. πρόκειται να επενδύσει στην κατασκευή του Προβλήτα ΙΙΙ του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων του
Πειραιά. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής η ΣΕΠ Α.Ε. θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται 3.700 χιλ. TEU.
γ) Η Εταιρεία πρόκειται να επενδύσει σε ένα νέο Μηχανογραφικό Λειτουργικό Σύστηµα. Το νέο σύστηµα θα δώσει
στην ΣΕΠ Α.Ε. την ευκαιρία να µεγιστοποιήσει την αποτελεσµατικότητα του προσωπικού της, να ελαχιστοποιήσει το
απαιτούµενο προσωπικό σε µια προσπάθεια βελτιστοποίησης της λειτουργίας της, να παρέχει στη ∆ιοίκηση την
αναγκαία πληροφόρηση µέσω του νέου Συστήµατος ∆ιοικητικής Πληροφόρησης και τέλος να παρέχει στους
θαλάσσιους µεταφορείς τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις σύγχρονες ανάγκες τους.
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δ) Η ΣΕΠ Α.Ε. πρόκειται να επενδύσει σε ένα εξαιρετικά σύγχρονο σύστηµα Αυτόµατων Πυλών τελευταίας
τεχνολογίας. Το γεγονός αυτό θα συµβάλλει στην εξοικονόµηση σε επενδύσεις µηχανηµάτων, θα βοηθήσει τις
µεταφορικές εταιρείες, τους εισαγωγείς και εξαγωγείς να χειρίζονται καλύτερα τα φορτία τους, θα µειώσει το
συνωστισµό οχηµάτων στις πύλες και θα ελαχιστοποιήσει το χρόνο αδράνειας των φορτηγών.

Όλα τα ανωτέρω θα είναι τα κύρια εργαλεία για την ανάπτυξη της ΣΕΠ Α.Ε. ώστε να µετατραπεί το λιµάνι του
Πειραιά σε σηµείο αναφοράς από άποψη κόστους, ποιότητας υπηρεσιών και υψηλής αποδοτικότητας και
αποτελεσµατικότητας.

Η προοπτική του σταθµού της ΣΕΠ Α.Ε. είναι να γίνει ο µεγαλύτερος λιµενικός σταθµός στην Ανατολική Μεσόγειο
και η κύρια επιλογή των θαλάσσιων µεταφορέων που εξυπηρετούν την εγχώρια αγορά. Τα κύρια εργαλεία είναι ο
συνδυασµός υποδοµών µε την εµπειρία και την ικανότητα της οµάδας διοίκησης.

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας αναµένει ότι µέσα στα επόµενα 5 έτη η ΣΕΠ Α.Ε. θα έχει µεγιστοποιήσει την απόδοσή της
προς τους µετόχους της και θα έχει εξασφαλίσει µια δεσπόζουσα θέση στην αγορά των σταθµών διαχείρισης
εµπορευµατοκιβωτίων.

4. Γενική επισκόπηση ετών 2008-2009

Στα σηµαντικά γεγονότα συγκαταλέγονται:

1. Η διενέργεια του ∆ιαγωνισµού Παραχώρησης χρήσης και εκµετάλλευσης των Προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ του Σταθµού
Εµπορευµατοκιβωτίων της Ο.Λ.Π. Α.Ε., που δηµοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2008. Ο διαγωνισµός ολοκληρώθηκε
επιτυχώς µε την ανάδειξη της “COSCO Pacific Limited”, εταιρεία του οµίλου COSCO και ενός από τους
µεγαλύτερους λιµενικούς διαχειριστές σε παγκόσµια κατάταξη, ως προσωρινού αναδόχου. Η σχετική σύµβαση που
οριστικοποιήθηκε µετά από τρίµηνες διαπραγµατεύσεις, αφού εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπεγράφη
στις 25/11/2008 παρουσία του Προέδρου της Κίνας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και τελικά κυρώθηκε από
την Βουλή την 05/03/2009. Η έναρξη ισχύος της σύµβασης ήταν στις 30/03/2009 και η εγκατάσταση της Εταιρείας
στον Προβλήτα ΙΙ ξεκίνησε την 01/10/2009, η λειτουργία του οποίου όµως θα διενεργείται από το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. η οποία θα ενεργεί ως υπεργολάβος για διάστηµα κατ΄ ελάχιστο 6 µηνών.

2. Οι κινητοποιήσεις του προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε., αντιδρώντας στην Σύµβαση Παραχώρησης των Προβλητών
ΙΙ & ΙΙΙ και υποστηρίζοντας τη διατήρηση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. ως µόνου και αποκλειστικού παρόχου όλων των
λιµενικών υπηρεσιών. Οι αντιδράσεις των εργαζοµένων είχαν εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις στα έτη 2008 - 2009
για την Εταιρεία, την αγορά και την οικονοµία γενικώς.

5. Κύριες δυσκολίες κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο

Τα έτη 2008-2009 ήταν το χρονικό διάστηµα ίδρυσης της ΣΕΠ Α.Ε.

Το πρώτο διαχειριστικό έτος (όπως είχε αρχικά προβλεφθεί) ήταν δύσκολο εξαιτίας:
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α) των εργατικών συνδικάτων της Ο.Λ.Π. Α.Ε., τα οποία αντιτάχθηκαν σθεναρά στην απόφαση της διοίκησης της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. να υπογράψει τη Σύµβαση Παραχώρησης και µετά από µια περίοδο κυρώσεων για 15 µήνες (κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών) απεφάσισαν νέες απεργιακές κινητοποιήσεις τον Οκτώβριο και
Νοέµβριο 2009 (για πάνω από ένα µήνα) λόγω της εγκατάστασης της ΣΕΠ Α.Ε. στο λιµάνι του Πειραιά.

Αυτό το γεγονός είχε αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργία της ΣΕΠ Α.Ε. όπως:
1. την απώλεια εσόδων λόγω απόκλισης των φορτίων
2. την περαιτέρω αµαύρωση της φήµης του λιµένα Πειραιά ενώπιον των κυριοτέρων πελατών της (θαλάσσιοι
µεταφορείς)
3. τη στροφή των θαλάσσιων µεταφορέων σε εναλλακτικές λύσεις για εξυπηρέτηση των φορτίων τους
β) του ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το κατά πόσο οι διατάξεις της Σύµβασης Παραχώρησης και ο
κυρωτικός νόµος αποτελούν άµεση κρατική ενίσχυση προς τη ΣΕΠ Α.Ε. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, µε τη βοήθεια
της “CPL”, σύστησε µια οµάδα εργασίας για να χειριστεί την υπόθεση. Τελικώς η Πολιτεία έστειλε µια πλήρως
τεκµηριωµένη απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
γ) της διεθνούς οικονοµικής κρίσης που έπληξε µεταξύ άλλων και την ελληνική οικονοµία. Η εν λόγω κρίση είχε
αντίκτυπο στον όγκο φορτίου συµπεριλαµβανοµένων και των φορτίων µεταφόρτωσης (transshipment cargo).
δ) της πρόσφατης ελληνικής οικονοµικής κρίσης η οποία αυξήθηκε εξαιτίας του υψηλού ελλείµµατος του
προϋπολογισµού (πάνω από 12,5%). Η Κυβέρνηση αναγκάστηκε να εφαρµόσει πρόσθετα µέτρα (αυξήσεις φόρων),
τα οποία είχαν περαιτέρω αρνητική επίπτωση στην εγχώρια κατανάλωση µε συνέπεια την περαιτέρω µείωση του
όγκου φορτίων.

6. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

(α) Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής τιµών καθώς δεν κατέχει συµµετοχικούς τίτλους και δεν εισέρχεται
σε συναλλαγές που διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο βασικών εµπορευµάτων.
i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς οι κύριες συναλλαγές της περιορίζονται στο
λειτουργικό νόµισµα. Παρόλα αυτά, υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί αυτός ο κίνδυνος όταν η Εταιρεία υλοποιήσει
την επενδυτική της στρατηγική στο άµεσο µέλλον.
ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταµειακών ροών γιατί τα µακροπρόθεσµα δάνειά της έχουν κυµαινόµενο επιτόκιο
και δε χρησιµοποιεί παράγωγα προϊόντα για αντιστάθµιση του κινδύνου αυτού. Ο κίνδυνος ταµειακών ροών
διαχειρίζεται αποτελεσµατικά διασφαλίζοντας ότι η περίοδος ανατοκισµού δε θα υπερβαίνει τους τρεις µήνες.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Με εξαίρεση τα χρηµατικά διαθέσιµα και τις καταθέσεις σε Τράπεζες, η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις συναλλαγές µε πελάτες, λόγω της µεγάλης διασποράς της πελατειακής βάσης.
∆εν αναµένονται σηµαντικές ζηµίες σε σχέση µε τις συναλλαγές µε πελάτες καθώς η Εταιρεία λαµβάνει
προκαταβολές και εγγυητικές για την παροχή υπηρεσιών. Οµοίως, δεν αναµένονται σηµαντικές ζηµίες από τα
χρηµατικά διαθέσιµα και τις καταθέσεις σε Τράπεζες, καθώς οι συναλλαγές περιορίζονται µε πιστωτικά ιδρύµατα
µε καλή πιστοληπτική ικανότητα.
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(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διασφαλίζεται µε τη διατήρηση επαρκών χρηµατικών
διαθεσίµων και την ύπαρξη δυνατότητας χρηµατοδότησης σε περίπτωση ανάγκης. Η εταιρική διαχείριση του
κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταµειακών ροών για τη
λειτουργική δραστηριότητα, επενδύσεις και χρηµατοδότηση. Η Εταιρεία έχει αχρησιµοποίητο εγκεκριµένο
πιστωτικό όριο Ευρώ 215.000.000,00 από την τράπεζα “China Development Bank Corporation” για τη
χρηµατοδότηση των κεφαλαιουχικών υποχρεώσεων, όπως αυτές προβλέπονται βάσει της Σύµβασης Παραχώρησης,
στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.

7. Οικονοµική Θέση της Εταιρείας

Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας καθώς και οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν περιγράφονται
αναλυτικά στις σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ετήσιων
Οικονοµικών Καταστάσεων για την περίοδο 10 Νοεµβρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα µεγέθη της Εταιρείας (ποσά σε Ευρώ):

10/11/200831/12/2009
16.611.708,34
(1.203.173,67)
(2.289.149,95)
(4.995.209,25)
(4.981.230,34)
(1.046.155,66)
(6.041.364,91)

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Πωλήσεις
Μικτά Αποτελέσµατα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως
Κέρδη προ φόρων, τόκων αποσβέσεων (EBITDA)
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης προ Φόρων

Στοιχεία Οικονοµικής Θέσης

31/12/2009

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Απαιτήσεις από πελάτες
Αποθέµατα
Προµηθευτές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Υποχρεώσεων

36.951.506,80
15.302.386,48
383.173,02
3.285,96
13.048.277,01
17.476.893,14
71.125.072,52
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Βασικοί Αριθµοδείκτες της Εταιρείας
ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
(ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
[(ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ) / ΒΡΑΧ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ]

VII

2,41
2,41

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΚ
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ / Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
EBITDA
(ΕΒΙΤDA / ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
(∆ΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

(0,35)
(0,30)
3,19

Κύριοι µέτοχοι,

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενηµερώνει ότι δε θα διανεµηθεί µέρισµα, λόγω ζηµιών.

Πειραιάς, 22/3/2010

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

XU MINJIE

LI KE QIANG

MEI DUMI

VIII
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ.
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Σηµ.

10/11/200831/12/2009

Έσοδα από πωλήσεις και λοιπές υπηρεσίες

18

16.611.708,34

Κόστος πωλήσεων

19

(17.814.882,01)
(1.203.173,67)

Μικτά Αποτελέσµατα

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

19

(2.289.149,95)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

20

29.135,99

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

20

(1.532.021,62)
(4.995.209,25)

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

21

Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης προ Φόρων

(1.046.155,66)
(6.041.364,91)

Φόρος εισοδήµατος

8

1.187.008,05
(4.854.356,86)

Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από Φόρους

(4.854.356,86)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έξοδα µετά από Φόρους

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

3

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Σηµ.

31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού &
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Ενσώµατα πάγια στοιχεία

5

221.284,92

Άυλα περιουσιακά στοιχειά

6

535.618,75

Προκαταβληθείσες λειτουργικές µισθώσεις

7

49.642.857,14

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

8

1.243.258,05

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

7.440,00
51.650.458,86

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα

9

3.285,96

Απαιτήσεις από πελάτες

10

383.173,02

Λοιπές απαιτήσεις

11

16.088.345,43

Χρηµατικά διαθέσιµα

12

20.476.702,39

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

36.951.506,80

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

88.601.965,66

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

13

22.500.000,00

Ζηµίες εις νέο

(5.023.106,86)

Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας

17.476.893,14

Προβλέψεις & Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για υποχρεώσεις προς το προσωπικό

14

34.414,00

∆άνεια από συνδεδεµένες επιχειρήσεις

15

55.788.272,04
55.822.686,04

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προµηθευτές

16

13.048.277,01

Λοιπές υποχρεώσεις & δεδουλευµένα έξοδα

17

2.254.109,47

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

15.302.386,48

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

88.601.965,66

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

4

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Μετοχικό Κεφάλαιο

Αποτελέσµατα εις νέο

Σύνολο Καθαρής

Καταβληµένο

Θέσης
-

-

-

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου

22.500.000,00

(168.750,00)

22.331.250,00

Συνολικές συναλλαγές µε µετόχους

22.500.000,00

(168.750,00)

22.331.250,00

Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης

-

(4.854.356,86)

(4.854.356,86)

Συγκεντρωτικά Έσοδα

-

-

-

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έξοδα

-

(4.854.356,86)

(4.854.356,86)

22.500.000,00

(5.023.106,86)

17.476.893,14

10 Νοεµβρίου 2008
Συναλλαγές µε µετόχους

Συνολικά έσοδα

31 ∆εκεµβρίου 2009

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

5

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Σηµ.

10/11/2008 31/12/2009

Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές Ροές για λειτουργικές δραστηριότητες

25

(5.851.958,98)
(5.851.958,98)

Ταµειακές Ροές για λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσωµάτων ακινητοποιήσεων

(233.648,27)

Αγορά ασωµάτων ακινητοποιήσεων

(537.234,31)

Πληρωµή λειτουργικών µισθώσεων

(50.000.000,00)

Τόκοι εισπραχθέντες

24.543,95
(50.746.338,63)

Ταµειακές Ροές για επενδυτικές δραστηριότητες

Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από την έκδοση κοινών µετοχών

22.275.000,00

Ανάληψη υποχρεώσεων από δάνεια

59.500.000,00

Αποπληρωµή δανεισµού

(4.700.000,00)

Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

77.075.000,00

12

Καθαρή αύξηση στα Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα

20.476.702,39
-

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Έναρξης Χρήσης
12

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Τέλους Χρήσης

20.476.702,39

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

H “ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.” (εφ’ εξής “ΣΕΠ”, ή η “Εταιρεία”) ιδρύθηκε
στις 10/11/2008 ως Ανώνυµη Εταιρεία, µε έδρα τον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 85 & Φλέσσα 2. Η Εταιρεία είναι
θυγατρική της “ COSCO Pacific Limited”, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Χονγκ Κονγκ, µε
τελική µητρική την εταιρεία “China COSCO Holding Company Limited” που εδρεύει στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία
της Κίνας.
Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και εκµετάλλευση του Ν. ΣΕΜΠΟ, σε άµεση συνάφεια
προς τη λιµενική δράση, για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν άµεσα την παροχή λιµενικών
υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων σε όλα τα πλοία κοµίζοντα εµπορευµατοκιβώτια.
Η Εταιρεία, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. και η εκ τρίτου συµβαλλόµενη “COSCO Pacific Limited” συνήψαν την από
25/11/2008 Σύµβαση Παραχώρησης. Αντικείµενο της Σύµβασης αποτελεί η εκ µέρους της Ο.Λ.Π. Α.Ε
παραχώρηση προς την Εταιρεία του αποκλειστικού δικαιώµατος χρήσης και εκµετάλλευσης του Ν.ΣΕΜΠΟ. Η
Σύµβαση Παραχώρησης συµφωνήθηκε για τριανταπέντε (35) έτη, αρχόµενη κατά την ηµεροµηνία υπογραφής
της και λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους 2043. Η δραστηριότητα της Εταιρείας ξεκίνησε τον
Οκτώβριο του 2009. Οι σηµαντικότεροι όροι της Σύµβασης αναφέρονται στη Σηµ.7.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 10/11/2008 31/12/2009 στις 22/3/2010.

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
2.1 Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι

Οικονοµικές

Καταστάσεις

της

Εταιρείας,

συντάσσονται

σύµφωνα

µε

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής ∆ΠΧΑ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(«∆ΛΠ.») και των διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την επιτροπή διερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ΠΧΑ που έχουν
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και απεικονίζονται σε Ευρώ, το επίσηµο
νόµισµα της χώρας όπου εδρεύει η Εταιρεία.

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση της Εταιρείας διενεργεί εκτιµήσεις και παραδοχές, οι οποίες είναι δυνατό να
επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των
Οικονοµικών Καταστάσεων, όπως επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη
διάρκεια της χρήσης. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης, αποτελούν
αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται στην
καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά
µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις είναι δυνατό
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να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό
υποκειµενικότητας και είναι περίπλοκες ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για τις Οικονοµικές
Καταστάσεις, αναφέρονται στη Σηµ. 4.

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

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009

- ∆ΛΠ. 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και
εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά
απαιτεί αυτές οι συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους µετόχους. Όλες οι
συναλλαγές µε µη µετόχους πρέπει να εµφανίζονται σε µία κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι
οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση (κατάσταση συνολικού
εισοδήµατος) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). Η
Εταιρεία έχει αποφασίσει να παρουσιάζει µία κατάσταση.

- ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης
αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας. Συγκεκριµένα η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε την
επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. Η τροποποίηση αυτή αφορά σε πρόσθετες
γνωστοποιήσεις και εποµένως δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη ανά µετοχή.

- ∆ΛΠ 23 (Αναθεωρηµένο) «Κόστος ∆ανεισµού»
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη
έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να
µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία.

- ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση)
«Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable»)
και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται
συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών
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αναφορικά µε τα “puttable” µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση
στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Οι τροπολογίες στα παρακάτω πρότυπα και διερµηνείες δεν έχουν καµιά επίδραση στις λογιστικές αρχές,
τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας:

- ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
- ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»
- Ε∆∆ΠΧΑ 13 – «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών»
- Ε∆∆ΠΧΑ 15 – «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας»
- Ε∆∆ΠΧΑ 16 -« Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό»
- Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις
περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009

- ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια
του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της
αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού
στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η
µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο
κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε
τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες
περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η
οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να
επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα
τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν
κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε
ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµίες εύλογης αξίας δεν
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται
στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές
και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι
αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του
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∆ΠΧΑ 9 στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα
εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.

- ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς»
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα
∆ΠΧΑ αναφορικά µε τη χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον
καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες
περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσωµάτων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δε θα έχει επίδραση στις
Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας καθώς η Εταιρεία έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση αυτή δεν
έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

- ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010)
Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισµό για
τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η
οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των
µετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

- ∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη
δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. 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 τη 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 Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

- ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να
ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την
απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο
ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα
δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους
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µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν
αναµένεται να έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

- ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στην Εταιρεία,
καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009

- Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις
περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009)
Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία αυτή δεν
έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

- Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στο λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal)
διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά
τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους
την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει τη
διερµηνεία από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή.

- Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010)
Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς
τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση.
Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

- Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011)
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο
απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των
απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος
από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ
(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο
2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρακάτω
τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2010. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν
αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

- ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009)
Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι
συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.

- ∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες»
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες.

- ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση συµµετοχικών
τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.

- ∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών»
Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην
κατάσταση της Οικονοµικής Θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.

- ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως
χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.

- ∆ΛΠ 18 «Έσοδα»
Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική οντότητα
ενεργεί ως πρακτορευόµενος / εντολέας ή πράκτορας.

- ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να
επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται
από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση / άθροιση των τοµέων).

- ∆ΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον αφορά το
λογιστικό χειρισµό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και (β)
την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις οικονοµικές οντότητες κατά την
επιµέτρηση της εύλογης αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση
επιχειρήσεων και δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.

- ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»
Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων / προστίµων από
προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις
συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµίες από αντιστάθµιση ταµειακών ροών
µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην
περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.

- Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της
απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων που
αφορά οικονοµικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.

- Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό» (εφαρµόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009)
Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό,
κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός του οµίλου,
συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.

2.3 Συναλλαγµατικές Μετατροπές
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας υπολογίζονται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί (“λειτουργικό νόµισµα”).
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά
την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν
από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την µετατροπή των χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και
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υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της
Καθαρής Θέσης, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.

2.4 Ενσώµατα Πάγια
Τα κτίρια, τα τεχνικά έργα και οι λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους µείον τις
σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους.
Το κόστος κτήσης των ενσωµάτων παγίων περιλαµβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την
απόκτηση στοιχείων ακινήτων και εξοπλισµού. Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαµβάνονται στη λογιστική
αξία των ενσωµάτων παγίων ή όταν κριθεί πιο κατάλληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν
θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία µεγαλύτερα από αυτά που
αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του στοιχείου παγίου ενεργητικού και υπό την
προϋπόθεση ότι το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν πραγµατοποιείται. ∆απάνες που απαιτούνται για την
ανάπτυξη και αναβάθµιση του λογισµικού κεφαλαιοποιούνται. Ο τόκος του δανεισµού που έχει συναφθεί για τη
χρηµατοδότηση της κατασκευής ενσωµάτων ακινητοποιήσεων κεφαλαιοποιείται για το χρονικό διάστηµα που
απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατασκευής των συγκεκριµένων ενσωµάτων ακινητοποιήσεων µέχρι την
έναρξη λειτουργίας τους. Όλα τα άλλα έξοδα δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαµβάνουν πάγια υπό εκτέλεση και απεικονίζονται στο κόστος τους. Οι
ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται µέχρι να ολοκληρωθεί το πάγιο και να είναι διαθέσιµο για την
προοριζόµενη παραγωγική του λειτουργία.
Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων λογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης µε βάση τις ακόλουθες
ωφέλιµες ζωές ανά κατηγορία παγίων:

Ωφέλιµη Ζωή (έτη)

Κατηγορίες Παγίων
Κτίρια-τεχνικά και λιµενικά έργα

25-35

Μηχανήµατα και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός

5-25

Μεταφορικά µέσα

5-10

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

3-5

2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αφορούν κόστος αγοράς λογισµικού καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη
λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργική κατάσταση. Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει
της σταθερής µεθόδου και εντός περιόδου 15 ετών.

2.6 Αποµείωση Αξίας Μη Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36, τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις, οι εξοπλισµοί και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, πρέπει
να αξιολογούνται για πιθανή αποµείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό αυτού. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσης του, καταχωρείται
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στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ
της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης
θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς
συναλλαγής, στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση
κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ αξία εν χρήσει είναι η παρούσα
αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή
χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν
µία επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το
οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που
δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη,
γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις
περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του παγίου εξοπλισµού της Εταιρείας καθώς κατέχει µόνο
προπληρωθείσες λειτουργικές µισθώσεις για την απόκτηση της Συµφωνίας Παραχώρησης και ως εκ τούτου δεν
έχει πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων.

2.7 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Ταξινόµηση
Η Εταιρεία έχει µια ενιαία κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, τα δάνεια και απαιτήσεις.
∆ε διαθέτει άλλες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων όπως: (α) χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων, (β) διαθέσιµα προς πώληση
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή (γ) επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη τους.

Μέτρηση και αναγνώριση
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία και µεταφέρονται στη συνέχεια στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου αφαιρουµένων και των ζηµιών
αποµείωσης.
Ο έλεγχος αποµείωσης των απαιτήσεων περιγράφεται στη Σηµ. 10.

2.8 Αποθέµατα
Τα υλικά και τα ανταλλακτικά που σχετίζονται µε τη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού της Εταιρείας,
αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους και το κόστος τους
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο του ετήσιου µέσου σταθµικού. Τα υλικά αυτά καταχωρούνται στα
αποθέµατα κατά την αγορά τους και κατά την ανάλωσή τους αναγνωρίζονται στα έξοδα.

2.9 Εµπορικές Απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αποτελούνται από ποσά από πελάτες για παροχή υπηρεσιών κατά τη φυσιολογική
λειτουργία της Εταιρείας. Αν η είσπραξη των ποσών αναµένεται σε διάστηµα λιγότερο του έτους,
απεικονίζονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, αλλιώς εµφανίζονται στις µακροπρόθεσµες απαιτήσεις.
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Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης.
Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Σοβαρά προβλήµατα του πελάτη, η
πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονοµική αναδιοργάνωση και η αδυναµία τακτικών πληρωµών θεωρούνται ενδείξεις
ότι η απαίτηση έχει αποµειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε τη
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων.

2.10 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Η Εταιρεία θεωρεί ως χρηµατικά διαθέσιµα τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3
µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια.
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µειωτικά των Ιδίων Κεφαλαίων, µετά την αφαίρεση του
σχετικού φόρου.

2.12 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τα υπόλοιπα προµηθευτών αφορούν σε υποχρεώσεις για πληρωµή αγαθών ή υπηρεσιών που αποκτήθηκαν κατά
τη φυσιολογική λειτουργία της Εταιρείας. Οι υποχρεώσεις σε προµηθευτές απεικονίζονται ως τρέχουσες
υποχρεώσεις αν η πληρωµή τους θα γίνει σε διάστηµα ενός έτους ή λιγότερο (ή κατά το φυσιολογικό κύκλο
λειτουργίας της επιχείρησης), διαφορετικά εµφανίζονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και
µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.

2.13 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου
του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και
της αξίας εξόφλησης, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου.
Τα έξοδα λήψης του δανείου αναγνωρίζονται ως κόστη συναλλαγής των δανείων κατά το µέρος για το οποίο
είναι πιθανό το δάνειο ή µέρος αυτού να αναληφθεί. Σε αυτή την περίπτωση η αµοιβή αναβάλλεται ως το σηµείο
της ανάληψης. Κατά το µέρος για το οποίο δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι πιθανό ότι όλο ή µέρος του δανείου
θα αναληφθεί, τα έξοδα κεφαλαιοποιούνται σαν προπληρωµές για υπηρεσίες ρευστότητας και αποσβένονται για
την περίοδο του δανείου µε το οποίο σχετίζονται.
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2.14 Φορολογία εισοδήµατος (Τρέχουσα και Αναβαλλόµενη)
Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. Φόρος
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός από το µέρος που σχετίζεται µε κονδύλια που
αναγνωρίζονται είτε στην κατάσταση συνολικών εσόδων είτε απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτήν την
περίπτωση ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων ή στην καθαρή θέση αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα.
Οι θέσεις της ∆ιοίκησης εκτιµώνται περιοδικά µε βάση τις φορολογικές δηλώσεις σε καταστάσεις όπου ο
προβλεπόµενος φορολογικός κανόνας υπόκεινται σε ερµηνεία. Επίσης διενεργεί προβλέψεις όπου χρειάζεται για
τη βάση των ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος
προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την
οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και
φορολογικούς νόµους) που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία της Καθαρής Θέσης.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται όπου υπάρχει επιβεβληµένο νοµικό δικαίωµα να
συµψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις µε τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται µε φόρους εισοδήµατος που
εισπράττονται από τις ίδιες φορολογικές αρχές είτε στην ίδια φορολογητέα οντότητα είτε σε διαφορετικές
φορολογητέες οντότητες όπου υπάρχει η πρόθεση να διακανονισθούν τα υπόλοιπα σε καθαρή βάση.

2.15 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος
καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Τα προγράµµατα συνταξιοδότησης στα οποία συµµετέχει η
Εταιρεία χρηµατοδοτούνται µέσω πληρωµών σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύµατα. Οι παροχές µετά
την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα
καθορισµένων παροχών.
Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών περιλαµβάνουν την καταβολή εισφορών σε Κρατικά Ταµεία (π.χ.
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών
εισφορών στα Ταµεία, µε αποτέλεσµα να µην ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση της Εταιρείας σε περίπτωση που
το Κρατικό Ταµείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στους ασφαλιζόµενους. Το δεδουλευµένο κόστος των
προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στη χρήση που αφορά και περιλαµβάνεται στα
έξοδα προσωπικού.
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Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι προγράµµατα συνταξιοδότησης µε βάση τα οποία καταβάλλεται
στον εργαζόµενο σύνταξη ανάλογα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας, την ηλικία και το µισθό.
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές
παραδοχές που αναλύονται στην Σηµ. 14 και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο
αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Η υποχρέωση αποτελεί
την παρούσα αξία της συσσωρευµένης υποχρέωσης της επιχείρησης, η οποία αντιστοιχεί στην έως τώρα
υπηρεσία των µελών του προσωπικού. Για τον υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη υπόθεση µελλοντικής αύξησης
µισθοδοσίας. Στη µελέτη επίσης υπολογίζεται το ποσό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης που προκύπτει από
ένα επιπλέον έτος υπηρεσίας των µελών του προσωπικού το οποίο χρησιµοποιείται για τον καθορισµό του
κόστους τρέχουσας απασχόλησης στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Για την αποτίµηση έχει υιοθετηθεί η
προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία υπολογίζονται χωριστά οι αποζηµιώσεις που προκύπτουν από την υπηρεσία
που έχει ήδη ολοκληρώσει ο εργαζόµενος µέχρι την ηµεροµηνία αποτίµησης και αυτές που προκύπτουν από την
προβλεπόµενη µέλλουσα υπηρεσία µετά την αποτίµηση.
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές και µεταβολές στις
αναλογιστικές παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στην καθαρή θέση στα συνολικά αποτελέσµατα κατά την
περίοδο που δηµιουργήθηκαν.

(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι
εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν
δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές
πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο
για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δε γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόµενη υποχρέωση.

2.16 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανή µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη
και το ποσό της σχετικής δέσµευσης µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο
τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην
περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι
ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται 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.

2.17 Μισθώσεις
Η σύµβαση µε την Ο.Λ.Π. Α.Ε. για το σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων δεν πληρεί τα κριτήρια δηµόσιας
υπηρεσίας υπό το Ε∆∆ΠΧΑ 12 «Συµφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών». Κατά συνέπεια, οι συµβατικές

18

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
ρυθµίσεις έχουν θεωρηθεί ως λειτουργική µίσθωση, εφόσον οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που
συνδέονται µε την ιδιοκτησία των υποδοµών και των εγκαταστάσεων, διατηρούνται από την Ο.Λ.Π. Α.Ε.. Οι
πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που παρέχονται από τον
εκµισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της
µίσθωσης.

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει χρηµατοδοτικές µισθώσεις για ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό σύµφωνα µε
τις οποίες να διατηρεί ουσιαστικά όλους τους σηµαντικούς κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται µε την
κυριότητα των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

2.18 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης όταν υπάρχει ένα νοµικό δικαίωµα να αντισταθµιστούν και υπάρχει η πρόθεση
να εκκαθαριστεί σε αντισταθµισµένη βάση ή να εκκαθαριστεί ταυτόχρονα τόσο η απαίτηση όσο και η
υποχρέωση.

2.19 Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα από πωλήσεις λογίζονται στη χρήση που αφορούν, ενώ κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης
Οικονοµικής Θέσης, λογίζονται τα δεδουλευµένα και µη τιµολογηµένα έσοδα πάσης φύσεως υπηρεσιών.
Ειδικότερα για υπηρεσίες σε πλοία, το έσοδο αναγνωρίζεται όταν οι υπηρεσίες ολοκληρωθούν και το πλοίο
αναχωρήσει από τον προβλήτα. Τα έσοδα λογίζονται µόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που
συνδέονται µε τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Τα έσοδα από ενοίκια σε ακίνητα λογίζονται σε
συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, βάσει του µισθωτηρίου συµβολαίου. Οι τόκοι λογίζονται µε
τη βάση των δεδουλευµένων εσόδων (λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική απόδοση του περιουσιακού
στοιχείου).

2.20 Μερίσµατα
Τα µερίσµατα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης από τους µετόχους µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της
Εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονοµική υπηρεσία της Εταιρείας η οποία λειτουργεί µε
συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει
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οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση
συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.

(α) Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής τιµών καθώς δεν κατέχει συµµετοχικούς τίτλους και δεν
εισέρχεται σε συναλλαγές που διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο βασικών εµπορευµάτων.
i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς οι κύριες συναλλαγές της περιορίζονται στο
λειτουργικό νόµισµα. Παρόλα αυτά υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί αυτός ο κίνδυνος όταν η Εταιρεία
υλοποιήσει την επενδυτική της στρατηγική στο άµεσο µέλλον.
ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταµειακών ροών γιατί τα µακροπρόθεσµα δάνειά της έχουν κυµαινόµενο
επιτόκιο και δε χρησιµοποιεί παράγωγα προϊόντα για αντιστάθµιση του κινδύνου αυτού. Ο κίνδυνος ταµειακών
ροών διαχειρίζεται αποτελεσµατικά διασφαλίζοντας ότι η περίοδος ανατοκισµού δε θα υπερβαίνει τους τρεις
µήνες.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ευαισθησία των αποτελεσµάτων της Εταιρείας σε πιθανή αλλαγή των
κυµαινόµενων επιτοκίων µε όλες τις άλλες µεταβλητές να παραµένουν σταθερές:

∆ιακύµανση επιτοκίων

Επίδραση στα αποτελέσµατα

+0,5%

(185.711,11)

-0,5%

185.711,11

(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Με εξαίρεση τα χρηµατικά διαθέσιµα και τις καταθέσεις σε Τράπεζες, η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική
συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις συναλλαγές µε πελάτες λόγω της µεγάλης διασποράς της
πελατειακής βάσης. ∆εν αναµένονται σηµαντικές ζηµίες σε σχέση µε τις συναλλαγές µε πελάτες καθώς η
Εταιρεία λαµβάνει προκαταβολές και εγγυητικές για την παροχή υπηρεσιών. Οµοίως, δεν αναµένονται
σηµαντικές ζηµίες από τα χρηµατικά διαθέσιµα και τις καταθέσεις σε Τράπεζες, καθώς οι συναλλαγές
περιορίζονται µε πιστωτικά ιδρύµατα µε καλή πιστοληπτική ικανότητα.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διασφαλίζεται µε τη διατήρηση επαρκών χρηµατικών
διαθεσίµων και την ύπαρξη δυνατότητας χρηµατοδότησης σε περίπτωση ανάγκης. Η εταιρική διαχείριση του
κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταµειακών ροών για τη
λειτουργική δραστηριότητα, επενδύσεις και χρηµατοδότηση. Η Εταιρεία έχει αχρησιµοποίητο εγκεκριµένο
πιστωτικό όριο Ευρώ 215.000.000,00 από την τράπεζα “China Development Bank Corporation” για την
χρηµατοδότηση των κεφαλαιουχικών υποχρεώσεων, όπως αυτές προβλέπονται βάσει της Σύµβασης
Παραχώρησης, στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
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Ο κάτωθι πίνακας αναλύει τις µη δευτερογενείς χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας στις σχετικές
χρονικές περιόδους βάσει της ηµεροµηνίας Ισολογισµού και της συµβατικής ηµεροµηνίας ωρίµανσης της
υποχρέωσης. Τα ποσά που εµφανίζονται στον πίνακα είναι οι συµβατικές µη προεξοφληµένες εκροές.

< 1 έτος

1-2 έτη

2-5 έτη

> 5 έτη

31 ∆εκεµβρίου 2009

-

-

-

-

∆άνεια

-

-

74.793.624,44

Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

15.117.468,17

-

-

-

15.117.468,17

-

-

74.793.624,44

3.2 ∆ιαχείριση κινδύνου κεφαλαίου
Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας στο µέλλον µε σκοπό να παρέχονται ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και λοιπούς
συµµέτοχους και να διατηρηθεί η ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος
κεφαλαίου.
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωση µπορεί να µεταβάλει το µέρισµα
προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να εκποιήσει
περιουσιακά στοιχεία, µε εξαίρεση των εγκαταστάσεων που θα επιστραφούν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο στη λήξη
της παραχώρησης, για να µειώσει το χρέος της.
Σύµφωνα µε όµοιες πρακτικές του κλάδου, η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια µε βάση το συντελεστή
µόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά
απασχολούµενα

κεφάλαια.

Ο

καθαρός

δανεισµός

υπολογίζεται

ως

το

“Σύνολο

∆ανεισµού”

(συµπεριλαµβανοµένου “βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού” όπως εµφανίζεται στην
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης) µείον “Χρηµατικά διαθέσιµα”. Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια
υπολογίζονται ως “Ίδια κεφάλαια” όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό συν τον καθαρό δανεισµό.

Ο συντελεστής µόχλευσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 υπολογίστηκε ως εξής:

31/12/2009
Σύνολο ∆ανεισµού (Σηµ. 15)

55.788.272,04

Μείον: Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα

20.476.702,39

Καθαρός ∆ανεισµός

35.311.569,65

Ίδια κεφάλαια

17.476.893,14

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια

52.788.462,79

Συντελεστής Μόχλευσης

67%

3.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών
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Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηµατοπιστωτικά µέσα που να απαιτείται για τους σκοπούς του Ισολογισµού να
µετρηθούν στην εύλογη αξία τους.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την
πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής
τους στις Οικονοµικές Καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών
ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι
διαθέσιµο για την Εταιρεία για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

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

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες αφορούν τα
ακόλουθα:
(α) Φόρος εισοδήµατος
Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαµβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί
για τους οποίους ο ακριβής υπολογισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που
προκύπτουν µετά από τους ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους κατά τη
χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν τίθεται θέµα
επιβολής πρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, εφόσον η Εταιρεία έχει σηµαντικό
υπόλοιπο φορολογικών ζηµιών.
(β) Έλεγχος αποµείωσης για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Εκτιµώµενη αποµείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων: Ο έλεγχος αποµείωσης της αξίας των περιουσιακών
στοιχείων γίνεται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τη λογιστική πολιτική που περιγράφεται στην Σηµ. 2.6. Οι
ανακτήσιµες αξίες των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών προσδιορίζονται µε βάση την αξία χρήσεως
αυτών. Οι υπολογισµοί της αξίας χρήσης απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων σχετικά µε τις µελλοντικές ταµειακές
ροές βάσει των εσόδων, τα γενικά έξοδα και τις ανάγκες για κεφάλαια κίνησης.
Η Εταιρεία δεν έχει ακόµα φτάσει στη πλήρη ικανότητα κερδών της, δεδοµένου ότι βρίσκεται σε στάδιο
ανάπτυξης και η ∆ιοίκηση είναι της άποψης ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης που να δικαιολογούν την
αναγνώριση ζηµιών αποµείωσης για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.

4.2 Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των Λογιστικών Αρχών
∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των
λογιστικών αρχών.
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5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Κτίρια-

Μηχανήµατα

Μεταφορικά

τεχνικά &

& λοιπός

µέσα

λιµενικά

µηχαν/κός

έργα

εξοπλισµός

Έπιπλα και Προκαταβολές
λοιπός

& έργα υπό

εξοπλισµός

κατασκευή

Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ
Την 10 Νοεµβρίου 2008
Προσθήκες
Μειώσεις
Την 31 ∆εκεµβρίου 2009

-

-

-

-

7.488,11

-

-

226.160,16

-

-

-

-

7.488,11

-

-

226.160,16

-

-

-

-

(127,20)

-

-

(12.236,15)

-

-

-

-

(127,20)

-

-

(12.236,15)

-

-

-

-

7.360,91

-

-

213.924,01

-

-

- 233.648,27
-

-

- 233.648,27

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Την 10 Νοεµβρίου 2008
Προσθήκες
Μειώσεις
Την 31 ∆εκεµβρίου 2009

-

-

- (12.363,35)
-

-

- (12.363,35)

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Την 10 Νοεµβρίου 2008
Την 31 ∆εκεµβρίου 2009

-

- 221.284,92

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας όπως προβλέπεται από τη Σύµβαση Παραχώρησης
δικαιώµατος χρήσης και εκµετάλλευσης µε την Ο.Λ.Π. Α.Ε., δε δύναται να µεταβιβασθούν και θα αποδοθούν
στην Ο.Λ.Π. Α.Ε µε τη λήξη της σύµβασης.

6. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Λογισµικό

Αναπόσβεστη αξία την 10 Νοεµβρίου 2008

-

Προσθήκες

537.234,31

Αποσβέσεις

(1.615,56)

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009

535.618,75

7. ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Η Σύµβαση Παραχώρησης της χρήσης & εκµετάλλευσης του υφιστάµενου Προβλήτα ΙΙ και του προς
κατασκευή Προβλήτα ΙΙΙ στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων της Ο.Λ.Π. Α.Ε., υπεγράφη µε την Εταιρεία και
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την εκ τρίτου συµβαλλόµενη εταιρεία “COSCO Pacific Limited” το Νοέµβριο του 2008. Η διάρκεια της
παραχώρησης είναι 30 έτη, που αυξάνονται υποχρεωτικά σε 35 εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα κατασκευής
του Προβλήτα ΙΙΙ, µε έναρξη ισχύος 01/10/2009.
Η Σύµβαση Παραχώρησης µε την Ο.Λ.Π. Α.Ε. προβλέπει όπως η Εταιρεία καταβάλλει ένα αρχικό εφάπαξ ποσό
των Ευρώ 50.000.000,00, την επιπλέον πληρωµή ετήσιων σταθερών και µεταβλητών µισθωµάτων κατά τη
διάρκεια της περιόδου παραχώρησης, καθώς και την ανάπτυξη του Προβλήτα ΙΙΙ σε διάστηµα εντός 48 µηνών
και όχι αργότερα από την 31/10/2015. Η Συµφωνία για την παραχώρηση του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων
και των εγκαταστάσεων έχει ταξινοµηθεί ως λειτουργική µίσθωση σύµφωνα µε τη λογιστική πολιτική της
Εταιρείας (βλέπε Σηµ. 2.17).
Η αρχική καταβολή κατ’ αποκοπή ποσού Ευρώ 50.000.000,00 έχει απεικονισθεί ως µια προκαταβληθείσα
λειτουργική µίσθωση και εξοδοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.
Οι κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις και οι µελλοντικές ελάχιστες καταβολές µισθωµάτων όπως προβλέπονται από τη
Σύµβαση Παραχώρησης, αναφέρονται στη Σηµ. 26.

8. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
(α)

Πρόβλεψη Φόρου εισοδήµατος
31/12/2009

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος

-

Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος

1.187.008,05

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου

1.187.008,05

Σύνολο

Η συµφωνία της πρόβλεψης για φόρους εισοδήµατος µε το ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή του
ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα αποτελέσµατα προ φόρων, συνοψίζεται ως εξής:

31/12/2009
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης προ Φόρων

(6.041.364,91)

Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή (25%)

1.510.341,24

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς

(3.863,98)

Επίδραση αλλαγής µελλοντικών φορολογικών συντελεστών &
φορολογικής αναπροσαρµογής παγίων

(319.469,21)
1.187.008,05

(β)

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και
των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος
συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος.
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Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 3697 που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. την 25/9/2008, ο συντελεστής φόρου
εισοδήµατος των Ανωνύµων Εταιρειών θα µειωθεί κατά µία ποσοστιαία µονάδα ετησίως, µέχρι και τη χρήση 2015,
για την οποία και τις µεταγενέστερες θα ισχύει συντελεστής 20%.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Την 31 ∆εκεµβρίου 2009 το υπόλοιπο των φορολογικών ζηµιών ήταν Ευρώ 4.450.056,09. Οι φορολογικές
ζηµίες αυτές δύναται να µεταφέρονται προς συµψηφισµό µε φορολογητέα κέρδη εποµένων χρήσεων χωρίς
χρονικό περιορισµό και προβλέπεται ότι θα συµψηφισθούν µε µελλοντικά φορολογητέα κέρδη.

Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος έχει ως εξής:

31/12/2009
Αρχικό Υπόλοιπο

-

Ποσό αναγνωρισµένο απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση

56.250,00

Ποσό στα αποτελέσµατα χρήσης

1.187.008,05

Τελικό υπόλοιπο (Καθαρό ποσό)

1.243.258,05

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, που εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις,
αναλύονται ως εξής:

31/12/2009
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Ασώµατα πάγια στοιχεία

4.512,91

∆εδουλευµένα έξοδα

436.591,68

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού

6.882,80

Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες

810.009,82
1.257.997,21

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ενσώµατα πάγια στοιχεία

(2.077,65)

Ασώµατα πάγια στοιχεία

(840,08)

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις

(11.821,43)

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση

(14.739,16)

1.243.258,05

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση

9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
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Ο λογαριασµός στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

31/12/2009
Αναλώσιµα υλικά

-

Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων

3.285,96

ΣΥΝΟΛΟ

3.285,96

10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

31/12/2009
Πελάτες

383.173,02

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

383.173,02

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Μικρότερα των 90 ηµερών

31/12/2009
383.173,02

Από 90-180 ηµέρες

-

Μεγαλύτερα των 180 ηµερών

383.173,02

ΣΥΝΟΛΟ

Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα αυτά των απαιτήσεων και σχηµατίζει προβλέψεις για επισφάλειες σε
εξατοµικευµένη βάση εφόσον κρίνει πιθανή την αδυναµία είσπραξής τους. Ως µέτρο αδυναµίας είσπραξής τους
χρησιµοποιεί την παλαιότητα του υπολοίπου, την πτώχευση του οφειλέτη και την αντικειµενική δυσκολία του.
Επίσης ως επισφαλές θεωρείται το µεγαλύτερο µέρος των ποσών που διεκδικούνται δια της νοµικής οδού
ανεξάρτητα της πιθανότητας είσπραξη µέρους του ποσού.
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι εγγυήσεις και πιστωτικές
εξασφαλίσεις συµπίπτει µε την λογιστική αξία των απαιτήσεων.
Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική λαµβάνει προκαταβολές (παρακαταθήκες) εργασιών, οι οποίες εκκαθαρίζονται
σε τακτά διαστήµατα. Ο λογαριασµός του κάθε πελάτη χρεοπιστώνεται µε την είσπραξη των προκαταβολών και
την τιµολόγηση των συγκεκριµένων εργασιών στις οποίες αντιστοιχεί τυχόν ανοιχτό υπόλοιπο των
προκαταβολών αυτών κατά την 31/12/2009.

11. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
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31/12/2009
Λοιποί χρεώστες

1.760.000,00

Προκαταβολές πιστωτών (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)

1.329.447,60

Προκαταβληθέντες φόροι

11.786.863,90

Λοιπές απαιτήσεις

1.212.033,93
16.088.345,43

Λοιποί χρεώστες: Το ποσό αφορά σε πληρωµή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ως εγγύηση προς την
Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής για τη λειτουργία της Αποθήκης Προσωρινής Εναπόθεσης εντός της
Ελεύθερης Ζώνης στο ΣΕΜΠΟ.
Προκαταβληθέντες Φόροι: Στο ποσό περιλαµβάνεται απαίτηση από χρεωστικό ΦΠΑ ποσού Ευρώ
11.785.449,99, το µεγαλύτερο µέρος του οποίου προκύπτει από τη Σύµβαση Παραχώρησης. Για το ποσό έχει
γίνει αίτηση επιστροφής του από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Λοιπές Απαιτήσεις: Στις λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνονται ασφάλιστρα εποµένων χρήσεων ποσού Ευρώ
1.200.684,94.
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω ποσών προσεγγίζουν τις εύλογες αξίες στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.

12. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

31/12/2009
Ταµείο

3.765,03

Λογαριασµοί Καταθέσεων Όψεως

20.472.937,36
20.476.702,39

Οι λογαριασµοί καταθέσεων όψεως αφορούν Ευρώ και έχουν κυµαινόµενο επιτόκιο ανάλογα µε το ύψος της
κατάθεσης. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω καταθέσεων όψεως προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία λόγω των
κυµαινόµενων επιτοκίων και των βραχυπρόθεσµων λήξεών τους.
Οι καταθέσεις της Εταιρείας βρίσκονται στην Τράπεζα HSBC, η οποία έχει πιστοληπτική ικανότητα AA (S&P).
Τα χρηµατικά διαθέσιµα της Εταιρείας, δύναται να δεσµευτούν από την δανείστρια Τράπεζα “C.D.B.”, σε
περίπτωση µη εξασφάλισης των όρων και συνθηκών που προβλέπονται από τη σύµβαση µακροπρόθεσµων
τραπεζικών δανείων (Σηµ. 15).

13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ολοσχερώς καταβεβληµένο ορίσθηκε σε Ευρώ 3.000.000,00 διαιρεµένο σε
1.000.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 εκάστη. Με την από 28 Ιουλίου 2009 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 19.500.000,00 µε την έκδοση 6.500.000 νέων ονοµαστικών µετοχών,
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ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 εκάστη. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΠ Α.Ε. ανέρχεται σε Ευρώ
22.500.000,00 ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 7.500.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας
Ευρώ 3,00 εκάστη.
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές και δεσµευµένες.

14. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης η οποία
εκπονήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισµένων αναλογιστών.
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσµατα Χρήσεως στις 31 ∆εκεµβρίου
2009, ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 34.414,00, ποσό που αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της δέσµευσης µε βάση
τη λογιστική αξία.

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού

2,5%

Αύξηση ετήσιου µισθολογίου

4,5%

Προεξοφλητικό Επιτόκιο

5,1%

15. ∆ΑΝΕΙΑ
α) ∆άνεια από συνδεδεµένες επιχειρήσεις: Το υπόλοιπο του λογαριασµού αφορά σε δάνειο που έχει συνάψει η
Εταιρεία µε την “COSCO Pacific Limited” ύψους Ευρώ 54.800.000,00 τον Αύγουστο του 2009. Η σύµβαση
είναι δευτερεύουσα της σύµβασης που έχει υπογραφεί µε την “China Development Bank Corporation”
(“C.D.B.”) και αναφέρεται παρακάτω.
Το δάνειο φέρει κυµαινόµενο επιτόκιο τριµηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,5%. Οι τόκοι του δανείου τη
χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009, ανήλθαν συνολικά σε Ευρώ 952.255,03 και θα αρχίσουν να
καταβάλλονται µαζί µε µέρος του κεφαλαίου. Η αποπληρωµή του δανείου θα ξεκινήσει µε την ολοκλήρωση της
εκταµίευσης του συνολικού ποσού του κύριου δανείου.
Η λογιστική αξία του δανείου προσεγγίζει την εύλογη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.

β) ∆άνεια από Τράπεζες: Τον Αύγουστο του 2009 η Εταιρεία σύναψε δάνειο µε την τράπεζα “China
Development Bank Corporation” (“C.D.B.”), ποσού Ευρώ 215.000.000,00 για το οποίο, µέχρι 31/12/2009 δεν
έχει εισπραχθεί κανένα ποσό. Όλο το ποσό θα εκταµιευθεί σταδιακά σε διάστηµα 7 ετών.
Το δάνειο φέρει κυµαινόµενο επιτόκιο τριµηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,2%.

Το δάνειο έχει εξασφαλισθεί µε δυνητική δέσµευση των χρηµατικών διαθεσίµων της Εταιρείας.

31/12/2009
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Συνολικές µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
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Μη ληφθέντα δάνεια από Τράπεζες

(215.000.000,00)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις από συνδεδεµένες
επιχειρήσεις

55.788.272,04

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις από συνδεδεµένες
επιχειρήσεις

55.788.272,04

Συνολικές δανειακές υποχρεώσεις

16. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ο λογαριασµός των προµηθευτών αναλύεται ως εξής:

31/12/2009
Ο.Λ.Π. Α.Ε.

11.409.107,82

Λοιποί

1.639.169,19
13.048.277,01

Οι υποχρεώσεις προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε. αφορούν σε ποσά υπηρεσιών για µισθοδοσία και λοιπές αµοιβές όπως
αυτές προβλέπονται από τη Σύµβαση Παραχώρησης.

17. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α

Ο λογαριασµός στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

31/12/2009
Μισθοί πληρωτέοι

422.773,00

Φόροι πληρωτέοι

96.744,88

Ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές

88.173,43

Ληφθείσες εγγυήσεις ενοικίων

18.893,11

Προκαταβολές πελατών

189.472,73

∆εδουλευµένα έξοδα

1.438.052,32
2.254.109,47

Φόροι πληρωτέοι: Το ποσό στην τρέχουσα χρήση αφορά σε: α) φόρο µισθωτών υπηρεσιών Ευρώ 77.722,27 β)
Λοιπούς φόρους τρίτων Ευρώ 18.964,68 γ) λοιποί φόροι Ευρώ 57,93.

∆εδουλευµένα έξοδα:
31/12/2009
Τραπεζικά έξοδα για εγγυητικές

10.233,33
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Αµοιβές συµβούλων

1.220.500,00

Αµοιβές δικηγόρων

131.059,00

Λοιπά

76.259,99
1.438.052,32

18. ΕΣΟ∆Α

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

10/11/2008 31/12/2009
Φορτοεκφορτώσεις

12.036.613,86

Αποθηκεύσεις

4.223.444,70

Λοιπά

351.649,78
16.611.708,34

19. ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λογαριασµοί εξόδων έχουν ως εξής, στη συνηµµένη κατάσταση συνολικού εισοδήµατος:

10/11/2008 31/12/2009
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (Σηµ. 23)

1.416.700,09

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων

4.500.701,70

Αµοιβές και έξοδα τρίτων

11.673.182,84

Παροχές Τρίτων

1.695.047,33

∆ιάφορα έξοδα

743.013,66

Φόροι - τέλη

61.407,43

Αποσβέσεις (Σηµ. 22)

13.978,91
20.104.031,96

Τα παραπάνω έξοδα αναλύονται σε έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κόστους πωληθέντων ως εξής:

Κόστος πωλήσεων

17.814.882,01

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

2.289.149,95
20.104.031,96

20. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1) ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α:

30

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
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ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Τα ποσά αναλύονται ως εξής:

10/11/2008 31/12/2009
Έσοδα από µισθώµατα

28.777,90

Λοιπά διάφορα έσοδα

358,09
29.135,99

Τα έσοδα από µισθώµατα αφορούν ενοίκια από µίσθωση γηπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας.
Οι συµβάσεις υπεκµίσθωσης των εµπορικών χώρων είναι λειτουργικές µισθώσεις διάρκειας 12 µηνών. Τα
ελάχιστα ενοίκια που θα εισπραχθούν στο επόµενο έτος είναι Ευρώ 94.817,07.

2) ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α:
Τα ποσά αναλύονται ως εξής:

10/11/2008 31/12/2009
Έξοδα συµβούλων

1.519.999,65

Συναλλαγµατικές διαφορές

11.871,97

Λοιπά έξοδα

150,00
1.532.021,62

Τα έξοδα συµβούλων αφορούν κατά κύριο µέρος σε αµοιβές για την διαπραγµάτευση και σύνταξη της
Σύµβασης Παραχώρησης.

21. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α)

Tα ποσά αναλύονται ως εξής:

10/11/2008 31/12/2009
Χρεωστικοί τόκοι δανείων (Σηµ. 15)

(988.272,04)

Τραπεζικά έξοδα

(82.427,57)
(1.070.699,61)

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων

24.543,95
24.543,95
(1.046.155,66)

ΣΥΝΟΛΟ
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Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
22. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Τα ποσά αναλύονται ως εξής:

10/11/2008 31/12/2009
Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων (Σηµ. 5)

12.363,35

Αποσβέσεις λογισµικού (Σηµ. 6)

1.615,56
13.978,91

23. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τα ποσά αναλύονται ως εξής:

10/11/2008 31/12/2009
Μισθοί και ηµεροµίσθια

1.233.545,58

Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού (Σηµ.14)
Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία

34.414,00
138.249,49

Παρεπόµενες Παροχές

7.574,35

Αποζηµιώσεις εξόδου από την υπηρεσία

2.916,67
1.416.700,09

Ο αριθµός του προσωπικού της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 ήταν 49 άτοµα.

24. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δε προτείνει τη διανοµή µερίσµατος λόγω ζηµιών κατά τη χρήση 31/12/2009.
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Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
10/11/2008 31/12/2009
Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων

(6.041.364,91)

Προσαρµογές για:
Προβλέψεις

34.414,00

Καθαρές αποσβέσεις ενσωµάτων & ασωµάτων ακινητοποιήσεων

13.978,91

Αποσβέσεις προκαταβληθεισών λειτουργικών µισθώσεων

357.142,86

Πιστωτικοί τόκοι

(24.543,95)

Χρεωστικοί τόκοι

988.272,04
(4.672.101,05)

(Αύξηση) /Μείωση
Απαιτήσεις από πελάτες

(383.173,02)

Λοιπές απαιτήσεις

(16.088.345,43)

Αποθέµατα

(3.285,96)

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

(7.440,00)

Αύξηση /(Μείωση)
Προµηθευτές

13.048.277,01

Λοιπές υποχρεώσεις & δεδουλευµένα έξοδα

2.254.109,47

Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(5.851.958,98)

25. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

26. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις:
Με βάση τη Σύµβαση Παραχώρησης η Εταιρεία έχει την υποχρέωση της εκτέλεσης έργων στους Προβλήτες ΙΙ
& ΙΙΙ για τα οποία δεν έχουν συναφθεί συµβάσεις µε εργολάβους. Το συνολικό κόστος της επένδυσης εκτιµάται
ότι θα ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 148 εκατ.
(β) Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων:
Τα ελάχιστα ποσά του εγγυηµένου και των σταθερών ετήσιων ανταλλαγµάτων καθώς και των πρόσθετων
καταβολών που θα αποδοθούν στην Ο.Λ.Π. Α.Ε., όπως προκύπτουν από τη Σύµβαση Παραχώρησης, (βλέπε
Σηµ. 7), τις µελλοντικές περιόδους έχουν ως εξής:

Πληρωτέο

31/12/2009

Εντός 1 έτους

24.547.297,24

Από 1 µέχρι 5 έτη

117.225.663,45

Πάνω από 5 έτη

3.131.737.086,33
3.273.510.047,02
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Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
27. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις: Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την υπερδωδεκάµηνη πρώτη
χρήση 2008-2009 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Παρόλα
αυτά δεν αναµένεται να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, δεδοµένου ότι η Εταιρεία έχει
σηµαντικές φορολογικές ζηµίες.
(β) Υποχρεώσεις από εγγυητικές επιστολές: Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές ύψους Ευρώ
124.520.511,25 εκ των οποίων Ευρώ 124.400.000,00 υπέρ της Ο.Λ.Π. Α.Ε. για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης
σύµβασης. ∆εν αναµένεται να προκύψει ζηµιά από τις ανωτέρω εγγυήσεις.
(γ) Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις: Τον Οκτώβριο του 2009 η εταιρεία Αρώνης-∆ρέττας-Καρλάφτης
Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. (“ADK”) ως ενάγων κατέθεσε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών αγωγή µε
δεύτερο εναγόµενο την Εταιρεία και µε πρώτο εναγόµενο τη µητρική εταιρεία “COSCO Pacific Limited”
(“CPL”), ισχυριζόµενη ότι η Εταιρεία ή/ και η “CPL” δεν της κατέβαλαν την αµοιβή της για υπηρεσίες
σχεδιασµού και διαχείρισης έργου. Η ενάγουσα εταιρεία ζητούσε συνολικά µε την αγωγή της κατά προσέγγιση
Ευρώ 5,8 εκατοµµύρια (“η Αξίωση”).
Η Αξίωση επρόκειτο να εκδικαστεί την 16η Μαρτίου 2010 αλλά αναβλήθηκε για την 30η Νοεµβρίου 2010
κατόπιν κοινής συναίνεσης της ADK και της “CPL” και κατόπιν έγκρισης της αναβολής από το Μονοµελές
Πρωτοδικείο Αθηνών.
Οι ∆ιευθυντές και τα στελέχη της ∆ιοίκησης, έχοντας λάβει τη γνώµη των νοµικών συµβούλων της Εταιρείας,
θεωρούν ότι η Εταιρεία και η “CPL” διαθέτουν ικανά επιχειρήµατα υπεράσπισης έναντι της Αξίωσης, συνεπώς
η Εταιρεία µπορεί να αντικρούσει σθεναρά την Αξίωση. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατό να
προβλεφθεί µε βεβαιότητα το αποτέλεσµα της δίκης και για αυτό το λόγο δεν έχει γίνει οικονοµική πρόβλεψη
για την Αξίωση.
28. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
(α) Αµοιβές µελών ∆ιοίκησης: Στα µέλη της ∆ιοίκησης περιλαµβάνονται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και τα διευθυντικά στελέχη.
Οι αµοιβές που καταβλήθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

10/11/2008 31/12/2009
Μισθοί & λοιπές βραχυπρόθεσµες παροχές

138.731,56

Αµοιβές & έξοδα παραστάσεως

98.824,89
237.556,45

(β) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: Η Εταιρεία ελέγχεται από την εταιρεία “COSCO Pacific Limited” η
οποία είναι µέτοχος κατά 100%. Οι µεταξύ τους συναλλαγές απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:
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Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

31/12/2009
Λήψη δανείου

59.500.000,00

Εξόφληση δανείου

(4.700.000,00)

Τόκοι δανείου

988.272,04

10/11/2008 31/12/2009
Έσοδα πωλήσεων

202.945,00

Τόκοι δανείου

988.272,04

(γ) Εγγυητικές επιστολές για λογαριασµό συνδεδεµένων µέρων: Η µητρική εταιρεία “COSCO Pacific
Limited”, έχει υποθηκεύσει και ενεχυριάσει το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας για την εξασφάλιση του
δανείου της “C.D.B.”.

29. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

Πειραιάς, 22/3/2010

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

XU MINJIE

LI KE QIANG

ΖΕΡΕΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡ.∆ΙΑΒ. Ρ 00171551

ΑΡ.∆ΙΑΒ. Ρ 4344729

Α.∆.Τ. ΑΕ 080968
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων
Πειραιά Α.Ε., που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών για την
περίοδο από 10 Νοεµβρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009, καθώς και περίληψη σηµαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆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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Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.
κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση 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
α
43 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268, 152 32 Αθήνα
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
ΑρΜ ΣΟΕΛ 17701
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