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Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις από σελίδα 9 έως και τη σελίδα 24 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 26/8/2008 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
www.minoan.gr.

Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556 / 2007)
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι με την παρούσα δηλώνουμε ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουμε:
1. Οι εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008, οι οποίες
καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Α.Ν.Ε.
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν.
3556 / 2007 και
2. Η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556 / 2007.
Ηράκλειο, 26 Αυγούστου 2008
Ο Αντιπρόεδρος
του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων
Σύμβουλος

Το Μέλος
του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος
Μαμαλάκης
Α.Δ.Τ. ΑΑ 367050

Αντώνιος
Μανιαδάκης
Α.Δ.Τ. Χ 850531

Ευάγγελος
Φρουδάκης
Α.Δ.Τ. ΑΕ 962886

1

Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. για τη περίοδο 1/1 – 30/6/2008
Η παρούσα έκθεση αναφέρεται τόσο στις ενοποιημένες όσο και στις ατομικές οικονομικές
καταστάσεις του α’ εξαμήνου του 2008 και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6
του άρθρου 5 του ν. 3556 / 2007.
Σημαντικά γεγονότα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 – Επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις
Το πρώτο εξάμηνο του 2008, η Εταιρεία σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό πέτυχε να αυξήσει τα
μερίδιά της στις γραμμές της Αδριατικής όπου δραστηριοποιείται, ενώ στη γραμμή «Ηράκλειο –
Πειραιάς» με μειωμένο αριθμό δρομολογίων, διατήρησε τα ηγετικά μερίδια που κατείχε, σε επίπεδα
σημαντικά υψηλότερα από το ποσοστό των ταξιδίων που της αναλογεί στο σύνολο της αγοράς.
Αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν η σημαντική αύξηση των εσόδων της Εταιρείας, σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2007 και η υπερκάλυψη των στόχων που είχαν τεθεί στην αρχή της χρονιάς.
Εντούτοις, η δραματική αύξηση των καυσίμων, κατά 60% περίπου, σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, επηρέασε σημαντικά τα αποτελέσματα. Το επιπλέον λειτουργικό κόστος από την
αύξηση των καυσίμων και μόνο, απορρόφησε στο σύνολό της την αύξηση των εσόδων, γεγονός που
αποτυπώθηκε στο καθαρό αποτέλεσμα της Εταιρείας, το οποίο παρουσίασε αύξηση ζημιών σε σχέση
με το α’ εξάμηνο του 2007.
Κίνηση
Στις γραμμές της Βόρειας Αδριατικής (Αγκώνα και Βενετία) η Εταιρεία αύξησε το μέσο όρο
διακίνησης ανά ταξίδι, σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου πετυχαίνοντας να διακινήσει 28
χιλ. περισσότερους επιβάτες (+14,8%), 10 χιλ. περισσότερα Ι.Χ. (+20,5%), και 5 χιλ. περισσότερα
φορτηγά (+13,2%), ενώ πραγματοποίησε 34 επιπλέον ταξίδια (+7,0%), διατηρώντας την πρώτη θέση
σε μερίδια αγοράς ανάμεσα σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά.
Αγκώνα
&
Βενετία

Κίνηση 1/1 – 30/6 (σε χιλ.)
Κίνηση ανά Ταξίδι
Μερίδιο Αγοράς
2008 2007 Μεταβολή % 2008 2007 Μεταβολή % 2008
2007

Επιβάτες
Ι.Χ. Οχήματα
Φορτηγά

213
58
47

185
48
42

+ 14,8%
+ 20,5%
+ 13,2%

Ταξίδια

518

484

+ 7,0%

411 383
112 99
91 86

+ 7,2%
+ 12,6%
+ 5,8%

38,8%
42,5%
33,8%

33,9%
34,6%
30,8%

33,5%

29,8%

Στη γραμμή «Ηράκλειο – Πειραιάς» η Εταιρεία με λιγότερα ταξίδια διατήρησε την ισχυρή θέση που
κατέχει στην συγκεκριμένη αγορά. Η μείωση που παρατηρείται στη διακίνηση επιβατών και
φορτηγών οχημάτων είναι ανάλογη της μείωσης των ταξιδίων ενώ η κίνηση των Ι.Χ. οχημάτων
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.
«Ηράκλειο
–
Πειραιάς»
Επιβάτες
Ι.Χ. Οχήματα
Φορτηγά
Ταξίδια

Κίνηση 1/1 – 30/6 (σε χιλ.)
Κίνηση ανά Ταξίδι
2008 2007 Μεταβολή % 2008 2007 Μεταβολή %
404
49
35
382

421
49
36
391

- 3,8%
- 0,1%
- 3,4%
- 2,3%

1.059 1.075
128
125
91
92

- 1,6%
+ 2,3%
- 1,1%
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Ισολογισμός Εταιρείας – Οικονομικά Αποτελέσματα
 Το Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό (πάγιο) διαμορφώθηκε σε € 609,32 εκατ. έναντι € 617,21 εκατ.
την 31/12/2007 μειωμένο κατά € 7,89 εκατ. (- 1,3%), γεγονός που οφείλεται στις αποσβέσεις της
περιόδου.


Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό παρουσιάζει αύξηση κατά € 16,76 εκατ. (+ 30,4%) και
διαμορφώθηκε σε € 71,98 εκατ., έναντι € 55,22 εκατ. την 31/12/2007. Η μεταβολή αυτή
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες λόγω της εποχικότητας που
παρουσιάζουν τα έσοδα της Εταιρείας κατά τη θερινή περίοδο.



Τα Ίδια Κεφάλαια μειώθηκαν κατά € 11,86 εκατ. (- 4,4%) και διαμορφώθηκαν σε € 256,32 εκατ.
έναντι € 268,18 εκατ. την 31/12/2007 γεγονός που οφείλεται τόσο στην μεταφορά του ποσού του
μερίσματος της χρήσης 2007, από τα ίδια κεφάλαια στις υποχρεώσεις , μετά την έγκριση της
διανομής του από την Γ.Σ. της 8/6/2008, όσο και στη ζημία της περιόδου.



Οι Συνολικές Υποχρεώσεις της Εταιρείας αυξήθηκαν σε € 424,98 εκατ. έναντι € 404,24 εκατ. την
31/12/2007. Η παραπάνω αύξηση οφείλεται στο πρόσθετο δάνειο που έλαβε η Εταιρεία, μετά την
αναδιοργάνωση του συνόλου των δανείων της, καθώς και στην αύξηση των εσόδων επομένων
χρήσεων, που συνδέονται με την έκδοση εισιτηρίων στην παρούσα περίοδο και θα ταξιδεύσουν
σε επόμενη.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, οι καθοριστικοί παράγοντες που επηρέασαν τα λειτουργικά
αποτελέσματα της Εταιρείας κατά το α’ εξάμηνο του 2008 σε σχέση με τα αποτελέσματα της
αντίστοιχης περσινής περιόδου, είναι τόσο η σημαντική αύξηση των εσόδων, συνέπεια της
βελτίωσης της κίνησης και της πληρότητας των πλοίων όσο και η τεράστια αύξηση του κόστους των
καυσίμων, που υπερκάλυψε στο σύνολο της την αύξηση των εσόδων.
Πιο αναλυτικά:


Ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά € 10,89 εκατ. (+ 13,0%) και
διαμορφώθηκε σε € 94,66 εκατ. έναντι € 83,77 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2007.



Το Κόστος Πωληθέντων προ αποσβέσεων, αυξήθηκε κατά € 15,29 εκατ. (+ 28,4%) και
διαμορφώθηκε σε € 69,16 εκατ. έναντι € 53,87 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η
ανωτέρω αύξηση οφείλεται κυρίως στη υπέρογκη αύξηση του κόστους των καυσίμων το οποίο
μεταβλήθηκε κατά +54,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007 και ξεπέρασε το 50%
του συνολικού προ αποσβέσεων κόστους εκμετάλλευσης των πλοίων της Εταιρείας.



Τα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης προ αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά € 1,11 εκατ. (+9,3%) σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν σε € 13,06 εκατ. Η αύξηση αυτή
οφείλεται αποκλειστικά στις επιπλέον προμήθειες, που κατεβλήθησαν λόγω της σημαντικής
αύξησης των εσόδων από ναύλους.



Το Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) της περιόδου εμφανίζει μείωση κατά € 5,51 εκατ. (30,4%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007, και διαμορφώθηκε σε € 12,61 εκατ. έναντι
€ 18,12 εκατ. Ανάλογα επηρεάστηκε και το λειτουργικό περιθώριο κέρδους προ αποσβέσεων που
διαμορφώθηκε σε 13,3% έναντι 21,6% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.



Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα, παρά την αύξηση των επιτοκίων, παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με
αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2007 και διαμορφώθηκαν σε € 12,76 εκατ. έναντι € 12,37
εκατ. Τονίζεται ότι στα χρηματοοικονομικά έξοδα της περιόδου 1/1 – 30/6/2008 περιλαμβάνεται
ποσό € 1,1 εκ. το οποίο αφορά αναπόσβεστο υπόλοιπο κόστους αναδιοργάνωσης των δανείων της
Εταιρείας, που αποπληρώθηκαν και το οποίο μεταφέρθηκε στα έξοδα της περιόδου. Εάν
αφαιρέσουμε το ανωτέρω ποσό, τα χρηματοοικονομικά έξοδα εμφανίζουν μείωση κατά € 0,71
εκατ. (-5,8%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.
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Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2007 και διαμορφώθηκαν σε € 0,32 εκατ. έναντι € 0,95 εκατ., γεγονός που οφείλεται κυρίως στα
έσοδα του 2007 από τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων.



Τα Καθαρά μετά από φόρους Αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε € - 8,32 εκατ. έναντι € -1,77
εκατ. της περασμένης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά € 6,55 εκατ.

Ενοποιημένος Ισολογισμός – Οικονομικά Αποτελέσματα
Σε επίπεδο Ομίλου, η διαφοροποίηση που παρατηρείται στα βασικά μεγέθη του ενοποιημένου
ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης σε σχέση με αυτά της μητρικής εταιρείας,
οφείλεται στα ενοποιημένα αποτελέσματα της συγγενούς εταιρείας HELLENIC SEAWAYS, τα
οποία για το α’ εξάμηνο του 2008 παρουσίασαν ζημία € 12,64 εκατ. έναντι κερδών € 0,72 εκατ. της
αντίστοιχης περιόδου του 2007, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους των
καυσίμων. Το ποσό που περιλήφθηκε στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου είναι ανάλογο του
ποσοστού συμμετοχής της μητρικής εταιρείας και ανήλθε σε ζημία € 4,21 εκατ. έναντι κέρδους €
0,24 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Τα βασικά μεγέθη του ενοποιημένου ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης του
Ομίλου διαμορφώθηκαν όπως παρακάτω.
Μεταβολή
Ισολογισμός
ποσά σε εκατ. €
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ίδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις
Αποτελέσματα Χρήσης
ποσά σε εκατ. €
Κύκλος Εργασιών
Κόστος Πωληθέντων *
Έξοδα Διοίκησης – Διάθεσης *
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA)
Καθαρές Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά και Επενδυτικά Αποτελέσματα (έξοδα)
Καθαρά Αποτελέσματα
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

30/6/2008

31/12/2007

€

%

611,19
77,45
263,62
425,02

623,62
60,84
280,17
404,30

-12,43
+ 16,61
-16,55
+ 20,72

- 2,0%
+ 27,3%
- 5,9%
+ 5,1%

1/1 –
30/6/2008
94,73
69,18
13,09
12,49
8,49
16,67

1/1 –
30/6/2007
83,85
53,90
11,99
18,10
8,47
11,20

-12,66

- 1,58

Μεταβολή
€
%
+ 10,88
+ 13,0%
+ 15,28
+ 28,3%
+ 1,10
+ 9,2%
- 5,61
- 31,0%
+ 0,02
+ 0,2%
+ 5,47
+ 48,8%
-11,08

- 701,8%

* προ καθαρών αποσβέσεων

Κίνδυνοι – Αβεβαιότητες για το β’ εξάμηνο του 2008
Τιμές καυσίμων
Η αύξηση της τιμής των καυσίμων, λόγω της φύσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία,
αποτελεί τον βασικότερο κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένη, αφού στην παρούσα περίοδο το
κόστος των καυσίμων ξεπέρασε το 50% του συνολικού, προ αποσβέσεων, κόστους εκμετάλλευσης
των πλοίων.
Ήδη στις αρχές του β’ εξαμήνου του 2008, παρατηρείται μια σημαντική διόρθωση στις τιμές των
καυσίμων, γεγονός που θα βοηθήσει, εφόσον συνεχισθεί, στην αποδοτικότερη λειτουργία των
πλοίων.
Παράλληλα η Εταιρεία επεξεργάζεται συνεχώς διάφορα προϊόντα αντιστάθμισης του κινδύνου από
την άνοδο της τιμής των καυσίμων έτσι ώστε, μόλις οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν, να
προχωρήσει στη χρήση τους.
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Επιτόκια
Η αλματώδης άνοδος της τιμής των καυσίμων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του πληθωρισμού
στην Ε.Ε., γεγονός που επηρέασε ανοδικά και την πορεία του ευρωπαϊκού επιτοκίου (euribor).
Η αποκλιμάκωση της τιμής των καυσίμων κατά το β’ εξάμηνο εκτιμάται ότι θα ανακόψει την αύξηση
του πληθωρισμού περιορίζοντας έτσι σημαντικά και τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων.
Η έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίων των δανειακών υποχρεώσεων παρακολουθείται συνεχώς και η
Εταιρεία προκειμένου να τον αντιμετωπίσει, ελέγχει την επίδρασή του στην λειτουργία της και
προχωρά, όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν, σε χρήση χρηματοοικονομικών μέσων
(παραγώγων), ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον συγκεκριμένο κίνδυνο και να
βελτιστοποιήσει παράλληλα την χρηματοοικονομική της απόδοσή.
Ρευστότητα
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, και προκειμένου η Εταιρεία να εξυπηρετήσει τις
υποχρεώσεις της, όταν αυτές λήγουν, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες της αγοράς, έχει
εξασφαλίσει κατάλληλο συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.
Συγκεκριμένα, διατηρεί γραμμές πίστωσης με συνεργαζόμενες τράπεζες, συνολικού ορίου
χορήγησης € 87,9 εκατ. από τις οποίες έχει εκταμιεύσει, λόγω εποχικότητας κατά την 30/6/2008,
ποσό € 1,8 εκατ.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Μετά την υιοθέτηση από την Ελλάδα του ευρώ, η Εταιρεία εξάλειψε σχεδόν το συναλλαγματικό της
κίνδυνο, δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της με χώρες εκτός Ελλάδας διενεργείται
με βάση το ευρώ. Επιπρόσθετα η Εταιρεία δεν υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο όσο αφορά τις
δανειακές της υποχρεώσεις δεδομένου ότι, όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ. Έμμεσα η Εταιρεία
υφίσταται συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω της τιμολόγησης των καυσίμων σε δολάρια.
Συνθήκες αγοράς
Οι γραμμές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι πλήρως απελευθερωμένες, με
αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών σε αυτές τις αγορές να είναι έντονος.
Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων
Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα στη διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2008, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των
συνδεδεμένων μερών κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2008, καθώς και τα
διεταιρικά υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων κατά την 30/6/2008:
Πωλήσεις Υπηρεσιών της Εταιρείας προς:
Μινωικές Αποδράσεις Α.Ε.
Κρητική Φιλοξενία Α.Ε.
Μινωικές Κρουαζιέρες Α.Ν.Ε.
Σύνολα
Αγορές Υπηρεσιών της Εταιρείας από:
Μινωικές Αποδράσεις Α.Ε.
Χελλένικ Σήγουεϊς Α.Ν.Ε.
Σύνολα

112.360,22
880,42
300,00
113.540,64

36.292,94
1.213.359,00
1.249.651,94

Το μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2007 που εισέπραξε η μητρική εταιρεία από τη θυγατρική
εταιρεία Κρητική Φιλοξενία Α.Ε. στη τρέχουσα περίοδο, ανέρχεται σε ποσό € 12.718,24.
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Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις της Εταιρείας από / προς θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες
Απαίτηση από
Μινωικές Αποδράσεις Α.Ε.
285.955,45
Απαίτηση από
Κρητική Φιλοξενία Α.Ε.
41.127,73
Απαίτηση από
Αθηνά Α.Β.Ε.Ε.
4.301,52
Απαίτηση από
Mediterranean Ferries S.r.l.
158.954,03
Υποχρέωση σε
Μινωικές Κρουαζιέρες Α.Ν.Ε.
7.219,55
Παροχές στα μέλη του Δ.Σ. και Διοίκησης της Εταιρείας

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη
ανήλθαν σε:
Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.
Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.
Διευθυντικά Στελέχη
Σύνολα

198.964,76
113.477,53
504.292,33
816.734,62

Ηράκλειο, 26 Αυγούστου 2008
Εκ μέρους του Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος
του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων
Σύμβουλος

Κωνσταντίνος
Μαμαλάκης

Αντώνιος
Μανιαδάκης
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KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή
Ελλάς
ΑΡΜΑΕ. 29527/01AT/B/93/162/96

Telephone Τηλ: +30 210 60 62 100
Fax
Φαξ: +30 210 60 62 111
Internet www.kpmg.gr
e-mail postmaster@kpmg.gr

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ – Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τον συνημμένο ατομικό και ενοποιημένο ισολογισμό της ΜΙΝΩΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ – Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία (η «Εταιρεία») της 30 Ιουνίου 2008 και
τις σχετικές ατομικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την
ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν
την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
εξάμηνης οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση της
Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης
οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με
την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση (Δ.Λ.Π. 34). Δική μας ευθύνη είναι η
έκφραση συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης με
βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο περί
Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που
Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο
παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στην
αναζήτηση επεξηγήσεων και πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα
για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και λοιπών
διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς
μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά
Πρότυπα και επομένως δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση
ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν
επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας
οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση
οικονομική πληροφόρηση της 30 Ιουνίου 2008 δεν έχει συνταχθεί από κάθε ουσιώδη
άποψη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ενδιάμεση οικονομική
πληροφόρηση (Δ.Λ.Π. 34).

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου
ανεξάρτητων εταιρειών - μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG
International, ενός Ελβατικού συνεταιρισμού
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Πέραν της ανωτέρω ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης επισκοπήσαμε και τα
υπόλοιπα στοιχεία της εξάμηνης οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.
3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου, Αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω έκθεση
περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόμο και
τις Αποφάσεις και είναι συνεπής με την συνημμένη ενδιάμεση οικονομική
πληροφόρηση.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Μάριος Τ. Κυριάκου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 11121
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. – Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 /2008 – 30/6/2008
Ποσά σε ευρώ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο Όμιλος
Έσοδα πωλήσεων
Κόστος πωληθέντων
Μικτά κέρδη
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη/(ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Μετόχους μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά
μετοχή – βασικά & προσαρμοσμένα

Σημείωση
5
6

1/1-30/6/2008
94.729.695,50
-77.323.112,24

1/4-30/6/2008
53.783.617,73
-41.184.401,32

1/1-30/6/2007
83.851.173,71
-62.051.211,66

1/4-30/6/2007
46.391.181,38
-33.298.686,00

1/1-30/6/2008
94.662.350,32

17.406.583,26
135.734,48
-8.952.501,59
-4.474.104,02
-110.299,24

12.599.216,41
86.774,33
-5.374.392,28
-2.368.412,30
-55.152,01

21.799.962,05
168.607,08
-7.792.194,15
-4.514.188,34
-34.085,03

13.092.495,38
107.307,24
-4.349.652,35
-2.204.047,60
-6.861,00

-77.305.533,72
17.356.816,60
222.275,16
-8.979.639,94
-4.417.212,60
-59.362,39

4.005.412,89
315.774,03
-12.770.019,84
-4.214.533,56
-12.663.366,48
-7.377,15
-12.670.743,63

4.888.034,15
117.709,58
-5.670.708,49
-679.197,37
-1.344.162,13
-3.905,15
-1.348.067,28

9.628.101,61
933.001,75
-12.377.581,67
244.323,16
-1.572.155,15
-8.650,55
-1.580.805,70

6.639.241,67
518.106,37
-6.361.364,89
1.570.502,63
2.366.485,78
-4.888,08
2.361.597,70

-12.661.985,45
-8.758,18

-1.338.112,76
-9.954,52

-1.578.861,21
-1.944,49

-0,18

-0,02

-0,02

Η Εταιρία
1/4-30/6/2008
1/1-30/6/2007
53.735.876,38
83.767.886,02
-41.167.530,91
-62.020.672,61

1/4-30/6/2007
46.342.983,40
-33.273.963,63

12.568.345,47
164.782,35
-5.401.667,45
-2.323.308,24
-4.215,16

21.747.213,41
198.549,99
-7.788.177,52
-4.474.194,61
-34.085,03

13.069.019,77
123.768,92
-4.349.773,85
-2.193.978,48
-6,861,00

4.122.876,83
323.335,63
-12.763.687,80
-8.317.475,34
-8.317.475,34

5.003.936,97
127.242,75
-5.667.784,47
-536.604,75
-536.604,75

9.649.306,24
951.193,42
-12.371.677,59
-1.771.177,93
-1.771.177,93

6.642.175,36
536.375,52
-6.358.402,49
820.148,39
820.148,39

2.362.487,55
-889,85

-8.317.475,34
-

-536.604,75
-

-1.771.177,93
-

820.148,39
-

0,03

-0,12

-0,01

-0,02

0,01
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. – Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 /2008 – 30/6/2008
Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Σημείωση
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

7
8

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

Η Εταιρεία
30/6/2008
31/12/2007

538.055.190,31
1.566.243,14
71.527.417,36
37.368,55
611.186.219,36

547.498.711,74
76.078.697,30
45.096,33
623.622.505,37

538.048.504,21
1.566.243,14
3.478.021,47
66.185.097,17
37.368,55
609.315.234,54

547.498.269,24
3.478.021,47
66.185.097,17
45.096,33
617.206.484,21

6.310.938,13
54.229.859,01
82.937,64
5.414.769,54
6.207.355,66
5.200.000,05
77.445.860,03
688.632.079,39

4.552.578,00
39.816.808,25
82.937,64
5.230.111,98
5.961.248,70
5.200.000,05
60.843.684,62
684.466.189,99

6.310.938,13
54.519.875,18
82.937,64
5.399.837,17
5.669.524,47
71.983.112,59
681.298.347,13

4.552.578,00
39.772.061,94
82.937,64
5.223.951,32
5.587.549,57
55.219.078,47
672.425.562,68

159.583.500,00
26.942.576,38
1.155.649,97
58.282.934,49
17.593.971,86
263.558.632,70
56.406.24
263.615.038,94

159.583.500,00
26.942.576,38
1.492.396,35
58.282.934,49
33.802.257,31
280.103.664,53
65.164,42
280.168.828,95

159.583.500,00
26.942.576,38
58.262.295,73
11.528.801,72
256.317.173,83
256.317.173,83

159.583.500,00
26.942.576,38
58.262.295,73
23.392.577,06
268.180.949,17
268.180.949,17

12

348.112.247,45
2.322.744,01
4.899.701,95
355.334.693,41

203.041.971,97
2.462.945,19
4.996.265,17
210.501.182,33

348.112.247,45
2.322.744,01
4.899.701,95
355.334.693,41

203.041.971,97
2.462.945,19
4.996.265,17
210.501.182,33

12

1.758.964,55

21.277.162,32

1.758.964,55

21.277.162,32

12
13

18.750.000,00
49.173.382,49
69.682.347,04

136.793.713,39
35.725.303,00
193.796.178,71

18.750.000,00
49.137.515,34
69.646.479,89

136.793.713,39
35.672.555,47
193.743.431,18

425.017.040,45
688.632.079,39

404.297.361,04
684.466.189,99

424.981.173,30
681.298.347,13

404.244.613,51
672.425.562,68
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Ίδια κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
΄Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών προσωπικού
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη
χρήση
Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Ο Όμιλος
30/6/2008
31/12/2007
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. – Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 /2008 – 30/6/2008
Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2007
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
1/1 – 30/6/2007

Διαφορά υπέρ Αποθεματικά Αποθεματικά
Λοιπά
Αποτελέσματα
το άρτιο
εύλογης αξίας Αντιστάθμισης αποθεματικά
εις νέο

159.583.500,00 26.942.576,38

-

3.446.811,90 57.732.295,73 22.926.713,97

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
270.631.897,98

Κέρδη / (ζημίες) αποτίμησης στην εύλογη
αξία χρημ/κών μέσων αντιστάθμισης

-

-

-

5.613.930,42

-

-

5.613.930,42

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου
1/1 – 30/6/2007

-

-

-

-

-

-1.771.177,93

-1.771.177,93

Σύνολο αναγνωρισθέντων κερδών /
(ζημιών) περιόδου

-

-

-

5.613.930,42

-

-1.771.177,93

3.842.752,49

Υπόλοιπα των ιδίων κεφαλαίων
κατά την 30/6/2007

159.583.500,00 26.942.576,38

-

9.060.742,32 57.732.295,73 21.155.536,04

274.474.650,47

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2008

159.583.500,00 26.942.576,38

-

- 58.262.295,73 23.392.577,06

268.180.949,17

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
1/1 – 30/6/2008
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου
1/1 – 30/6/2008

-

-

-

-

-

-8.317.475,34

-8.317.475,34

Σύνολο αναγνωρισθέντων κερδών /
(ζημιών) περιόδου

-

-

-

-

-

-8.317.475,34

-8.317.475,34

Διανομή μερισμάτων

-

-

-

-

-

-3.546.300,00

-3.546.300,00

159.583.500,00 26.942.576,38

-

- 58.262.295,73 11.528.801,72

256.317.173,83

Υπόλοιπα των ιδίων κεφαλαίων
κατά την 30/6/2008
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. – Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 /2008 – 30/6/2008
Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2007
Μεταβολή ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων 1/1 – 30/6/2007
Κέρδη /(ζημίες) αποτίμησης στην εύλογη αξία χρημ/κών μέσων
αντιστάθμισης
Κέρδη /(ζημίες) αποτίμησης στην εύλογη αξία αξιογράφων
διαθεσίμων προς πώληση
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1/1 – 30/6/2007
Σύνολο αναγνωρισθέντων κερδών /(ζημιών) περιόδου
Υπόλοιπα των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων
κατά την 30/6/2007
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2008
Μεταβολή ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων 1/1 – 30/6/2008
Κέρδη /(ζημίες) αποτίμησης στην εύλογη αξία αξιογράφων
διαθεσίμων προς πώληση
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1/1 – 30/6/2008
Σύνολο αναγνωρισθέντων κερδών / (ζημιών) περιόδου
Διανομή μερισμάτων
Υπόλοιπα των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων
κατά την 30/6/2008

Μετοχικό
κεφάλαιο
159.583.500,00

Διαφορά υπέρ το Αποθεματικά
άρτιο
εύλογης αξίας
26.942.576,38
508.009,81

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
Αποθεματικά
Λοιπά
Αποτελέσματα εις
Δικαιώματα
μετόχων μητρικής μειοψηφίας
Αντιστάθμισης αποθεματικά
νέο
3.004.296,58 57.752.265,18
28.341.347,36
276.131.995,31
68.783,22

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
276.200.778,53

-

-

-

7.100.232,73

-

-

7.100.232,73

-

7.100.232,73

-

-

955.862,70
955.862,70

7.100.232,73

-

-1.578.861,21
-1.578.861,21

955.862,70
-1.578.861,21
6.477.234,22

-1.944,49
-1.944,49

955.862,70
-1.580.805,70
6.475.289,73

159.583.500,00

26.942.576,38

1.463.872,51

10.104.529,31 57.752.265,18

26.762.486,15

282.609.229,53

66.838,73

282.676.068,26

159.583.500,00

26.942.576,38

1.492.396,35

- 58.282.934,49

33.802.257,31

280.103.664,53

65.164,42

280.168.828,95

-

-

-336.746,38

-

-12.661.985,45
-12.661.985,45
-3.546.300,00

-336.746,38
-12.661.985,45
-12.998.731,83
-3.546.300,00

-8.758,18
-8.758,18
-

-336.746,38
-12.670.743,63
-13.007.490,01
-3.546.300,00

159.583.500,00

26.942.576,38

1.155.649,97

- 58.282.934,49

17.593.971,86

263.558.632,70

56.406,24

263.615.038,94

-336.746,38
-

-
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο Όμιλος
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Καθαρές αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Άλλα μη ταμιακά έσοδα
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) αποθεμάτων
(Αύξηση) /Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο (εκροών)/εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις πάγιων και συμμετοχών
Μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις τραπεζικών υποχρεώσεων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Η Εταιρεία

1/1 – 30/6/2008

1/1 – 30/6/2007

1/1 – 30/6/2008

1/1 – 30/6/2007

-12.663.366,48

-1.572.155,15

-8.317.475,34

-1.771.177,93

8.488.188,65
782.668,46
-79.945,10
4.209.601,10
12.770.019,84
79,64
13.507.246,11
-1.758.360,13
-15.738.568,86
9.183.116,04
-11.478.583,60
-84.886,71
-6.370.037,15

8.473.487,36
529.281,68
-23.640,52
-268.402,70
12.377.581,67
393,22
19.516.545,56
-1.308.893,03
6.692.635,96
-3.566.076,87
-10.333.283,57
-68.110,51
10.932.817,54

8.487.996,16
731.731,61
-79.945,10
-17.650,70
12.763.687,80
31,58
13.568.376,01
-1.758.360,13
-16.013.622,78
9.188.960,91
-11.472.251,56
-66.474,05
-6.553.371,60

8.473.234,64
529.281,68
-23.640,52
-24.079,54
12.371.677,59
393,22
19.555.689,14
-1.308.893,03
6.564.581,69
-3.574.949,23
-10.327.379,49
-48.982,71
10.860.066,37

-820.207,41
50.708,77
7.727,78
4.932.46
-756.838,40

-115.000,00
-728.781,97
10.294,34
24.079,54
-809.408,09

-813.723,26
50.708,77
7.727,78
17.650,70
-737.636,01

-115.000,00
-728.781,97
10.294,34
24.079,54
-809.408,09

- 373.162.764,92
-24.081.007,30 -365.728.883,13
-19.641,71
-42.710,15
-5.276,37
-18.189,13
-24.105.925,38
7.372.982,51

-24.081.007,30
-19.641,71
-5.276,37
-24.105.925,38

-13.982.515,93
16.800.487,88
2.817.971,95

-14.055.267,10
16.596.091,98
2.540.824,88

373.162.764,92
-365.728.883,13
-42.710,15
-18.189,13
7.372.982,51
246.106,96
5.961.248,70
6.207.355,66

81.974,90
5.587.549,57
5.669.524,47
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Σημειώσεις στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 – 30/6/2008
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 25/5/1972 (Φ.Ε.Κ. 939-25/5/1972) με έδρα το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, επωνυμία
«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΜΙΝΟΑΝ LINES». Η Εταιρεία
δραστηριοποιείται αμιγώς στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας τόσο σε γραμμές εσωτερικού όσο και σε γραμμές
εξωτερικού.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανερχόταν κατά την 30/6/2008 και 30/6/2007 σε 894 και 907 άτομα
αντίστοιχα.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με κωδικό MINOA. Οι αντίστοιχοι
κωδικοί της μετοχής σε άλλα on line συστήματα είναι :Reuters : MILr.AT - Bloomberg : MINOA GA.
Το σύνολο των μετοχών που διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, καθώς και ο μέσος σταθμισμένος αριθμός
τους, ανέρχεται σε 70.926.000 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η συνολική
κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας την 30/6/2008 ανερχόταν στο ποσό € 297.889.200,00.
Η μετοχή της Εταιρείας συμμετέχει στη σύνθεση των παρακάτω δεικτών του Χ.Α.Α.:
Δείκτης
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
FTSE / Χ.Α. Ταξίδια – Αναψυχή
FTSE/ΧΑ Mid 40
FTSE / Χ.Α. International
FTSE / Χ.Α. 140
Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.
Eurobank Mid Cap Private Sector 50 Index
Δείκτης όλων των μετοχών Χ.Α.

Κωδικός
ΓΔ
ΔΤΑ
FTSEM
FTSEI
FTSEA
ΣΑΓΔ
EPS50
ΔΟΜ

Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο που
απαρτίζεται από 12 μέλη. Από τα δώδεκα μέλη (12) του Διοικητικού Συμβουλίου την 30/6/2008, τρία (3) ήταν
εκτελεστικά, πέντε (5) μη εκτελεστικά και τέσσερα (4) ανεξάρτητα-μη εκτελεστικά.
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2008 περιλαμβάνουν τις ατομικές και τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (οι «οικονομικές καταστάσεις»), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 26/8/2008. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν την Εταιρεία και
τις θυγατρικές της (Όμιλος), καθώς και τη συμμετοχή του Ομίλου σε συγγενείς εταιρείες.
Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
παρακάτω πίνακα

παρουσιάζονται στον

% Συμμετοχής
Επωνυμία

Μέθοδος
ενοποίησης

Έδρα

2008

2007

Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.

Μητρική

Ηράκλειο Κρήτης

Χελλένικ Σήγουεϊς A.N.E.

Καθαρή θέση

Πειραιάς

33,35%

33,35%

Μινωικές Αποδράσεις Α.Ε.
Κρητική Φιλοξενία Α.Ε.
Αθηνά Α.Β.Ε.Ε.
Μινωικές Κρουαζιέρες Α.Ν.Ε.
European Thalassic Agencies shipping

Ολική
Ολική
Ολική
Ολική

Ηράκλειο Κρήτης
Ηράκλειο Κρήτης
Ηράκλειο Κρήτης
Ηράκλειο Κρήτης

99,95%
99,99%
99,99%
80,28%

99,95%
99,99%
99,99%
80,28%

management & consultants S.A.*
Mediterranean Ferries S.r.l.*

Ολική

Παναμάς

100,00%

100,00%

Καθαρή θέση

Γένοβα Ιταλίας

50,00%

50,00%

* Οι εταιρείες έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση
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2. Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
2.1 Σημείωση συμμόρφωσης
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 «Ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις».
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που απαιτούνται στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις της 31
Δεκεμβρίου 2007.

2.2 Χρήση εκτιμήσεων
Η σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, υποχρεώνει τη Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει
εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρμογή των πολιτικών, καθώς και των αναφερόμενων ποσών
ενεργητικού, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν σημαντική
επίδραση στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και οι εκτιμήσεις που ενέχουν κίνδυνο ενδεχόμενης προσαρμογής
στην επόμενη χρήση δεν διαφέρουν από αυτές που εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της 31/12/2007.

3. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές
Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, της 30/6/2008
είναι αυτές που εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2007 και
εμφανίζονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.minoan.gr.
Επιπρόσθετα η Εταιρεία εφάρμοσε κατά την παρούσα περίοδο λογιστική πολιτική σχετικά με τις «Επενδύσεις σε
ακίνητα», τα οποία αφορούν ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του Ομίλου. Οι επενδύσεις σε
ακίνητα αποτιμούνται κατά την αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερα στο κόστος κτήσης μειωμένο με τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους και αυξημένο με τις μεταγενέστερες προσθήκες.
Οι αποσβέσεις τους διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους η
οποία εκτιμάται σε 33 χρόνια.

3.1 Νέα πρότυπα και διερμηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών, έχουν εκδώσει μια σειρά νέων
λογιστικών προτύπων και διερμηνειών, καθώς και τροποποιήσεων των υφιστάμενων προτύπων, των οποίων η εφαρμογή
δεν είναι υποχρεωτική για την περίοδο που έληξε την 30/6/2008 και τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί κατά τη σύνταξη
αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.


Το ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας: Απαιτεί όπως η παρεχόμενη πληροφόρηση που σχετίζεται με την
ανάλυση δραστηριότητας κατά τομέα, να είναι αυτή που λαμβάνει γνώση η Διοίκηση, προκειμένου να κατανείμει
τους διαθέσιμους πόρους και να εκτιμά την απόδοσή τους. Θα έχει υποχρεωτική ισχύ για τις λογιστικές περιόδους
που αρχίζουν από 1/1/2009 και δεν αναμένεται να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.



Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 23 "Κόστη Δανεισμού" το οποίο δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
αφαιρεί την δυνατότητα εξοδοποίησης του κόστους δανεισμού και απαιτεί από μια οικονομική οντότητα να
κεφαλαιοποιεί κόστη δανεισμού άμεσα σχετιζόμενα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού
στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις ως μέρος του κόστους του στοιχείου αυτού. Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 23
θα καταστεί υποχρεωτικό για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.



Η Διερμηνεία 13 "Προγράμματα Εμπιστοσύνης Πελατών" η οποία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από τις οικονομικές οντότητες των προγραμμάτων εμπιστοσύνης
πελατών. Η Διερμηνεία αφορά προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών σύμφωνα με τα οποία οι πελάτες μπορούν να
εξοφλήσουν πιστώσεις επιβραβεύσεων όπως η δωρεάν ή με έκπτωση παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών. Η
Διερμηνεία 13, η οποία καθίσταται υποχρεωτική για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009, δεν αναμένεται
να έχει σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας.
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Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο
Δ.Π.Χ.Π. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων», τα οποία δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύουν
για συνενώσεις επιχειρήσεων που η ημερομηνία απόκτησης αφορά χρήσεις με έναρξη από την 1/7/09. Οι
σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρουν αφορούν τα εξής: α) στις περιπτώσεις μεταβολής του ποσοστού
συμμετοχής σε μία επιχείρηση, με την οποία είτε αποκτάται, είτε χάνεται ο έλεγχος, η αξία της επένδυσης που
υπήρχε πριν τη μεταβολή του ποσοστού ή αυτής που τυχόν απέμεινε αντίστοιχα, πρέπει να αποτιμάται στην εύλογη
αξία, β) δίνεται η δυνατότητα αποτίμησης των δικαιωμάτων μειοψηφίας κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη
αξία τους και αυτά θα απορροφούν πλέον το σύνολο των ζημιών που τους αναλογούν, γ) ενδεχόμενο τίμημα
εξαγοράς μίας επιχείρησης αναγνωρίζεται ως υποχρέωση και αποτιμάται στην εύλογη αξία, δ) τα έξοδα που
σχετίζονται με τη διαδικασία εξαγοράς δεν αποτελούν συστατικό του συνολικού τιμήματος εξαγοράς αλλά θα
καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντικές
επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας.



Το τροποποιημένο Δ.Π.Χ.Π 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών», το οποίο δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει για χρήσεις με έναρξη από την 1/1/2009 και αφορά τις προϋποθέσεις
κατοχύρωσης των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών καθώς και τους κανόνες προσδιορισμού της
εύλογης αξίας των παροχών κατά την ημερομηνία χορήγησης τους. Η τροποποίηση αυτή δε θα επηρεάσει τις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.



Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων», το οποίο δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει για χρήσεις με έναρξη από την 1/1/2009 και απαιτεί κυρίως τα εξής: α) η κατάσταση
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων θα περιλαμβάνει μόνο τις συναλλαγές με τους μετόχους, β) εισάγει την κατάσταση
συνολικού εισοδήματος που θα συγκεντρώνει τα κονδύλια που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της χρήσης
και εκείνα που έχουν καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση.

4.Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου και διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας, είναι αυτές που
αναλύονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2007.

5. Έσοδα πωλήσεων

Έσοδα από θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές μεταφορές
Έσοδα από εστιατόρια – bars
Έσοδα από καταστήματα γενικών πωλήσεων
Έσοδα από τυχερά παιχνίδια
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
Έσοδα από εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων
Σύνολα

Ο Όμιλος
30/6/2008
30/6/2007
79.487.835,81
70.213.532,84
8.255.993,65
7.404.270,89
5.547.464,38
5.116.613,75
1.354.094,48
1.012.276,04
48.912,91
65.038,31
35.394,27
39.441,88
94.729.695,50
83.851.173,71

Η Εταιρεία
30/6/2008
30/6/2007
79.504.797,81
70.234.725,34
8.255.993,65
7.404.270,89
5.547.464,38
5.116.613,75
1.354.094,48
1.012.276,04
94.662.350,32
83.767.886,02

6. Κόστος πωληθέντων
Ο Όμιλος
30/6/2008
30/6/2007
Μισθοί, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές παροχές
πληρωμάτων
Καύσιμα – Λιπαντικά
Συντηρήσεις – Επισκευές – Αναλώσιμα υλικά –
Αμοιβές & έξοδα τεχνιτών
Τρόφιμα – Ποτά – Εμπορεύματα καταστημάτων
Κόστος ναύλωσης πλοίου
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Αναλογούσα στην περίοδο απόσβεση επιχορήγησης
Σύνολα

Η Εταιρεία
30/6/2008
30/6/2007

14.143.859,97
36.626.415,27

14.230.829,81
23.679.881,38

14.143.859,97
36.626.415,27




4.442.377,63
5.805.472,27
1.213.359,00
6.944.019,30
8.244.172,02
-96.563,22
77.323.112,24

4.012.329,14
5.328.928,52
6.646.473,08
8.249.330,04
-96.560,31
62.051.211,66

4.442.377,63
5.805.472,27
1.213.359,00
6.926.440,78
8.244.172,02
-96.563,22
77.305.533,72




615.934,03
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7. Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στοιχεία
Ο Όμιλος
Πλοία
604.472.705,36
295.038,52

Έπιπλα Λοιπός
εξοπλισμός
3.933.156,22
647.451,72

Λογισμικά
προγράμματα
Η/Υ
2.306.380,14
142.594,07

Σύνολα
620.686.465,31
1.085.084,31

2.209,54
159.714,00

500.612,91
604.267.130,97

291.524,92
4.289.083,02

2.448.974,21

794.347,37
620.977.202,25

7.296.558,05
153.944,41

159.714,00
44.594,82

604.267.130,97
432.399,59

4.289.083,02
162.793,59

2.448.974,21
26.475,00

620.977.202,25
820.207,41

556.842,00

1.194.801,36

-

-

-

-

1.751.643,36

1.958.900,00

6.255.701,10

25.761,86
178.546,96

102.235,59
604.597.294,97

443.590,54
4.008.286,07

57.972,00
2.417.477,21

629.559,99
619.416.206,31

Υπόλοιπο αποσβέσεων 1/1/2007
Αποσβέσεις 1/1 – 31/12/2007
Μείον:Αποσβέσεις πωληθέντων –
αποσυρθέντων πάγιων 2007
Σύνολο αποσβέσεων 31/12/2007

-

931.183,85
310.394,62

126.141,56
9.179,87

50.401.691,62
16.491.030,96

3.450.239,08
261.715,09

2.132.527,69
91.015,92

57.041.783,80
17.163.336,46

-

1.241.578,47

2.209,49
133.111,94

486.007,94
66.406.714,64

238.412,32
3.473.541,85

2.223.543,61

726.629,75
73.478.490,51

Υπόλοιπο αποσβέσεων 1/1/2008
Αποσβέσεις 1/1 – 30/6/2008
Μείον: Αποσβέσεις μεταφερόμενων σε
επενδύσεις σε ακίνητα
Μείον:Αποσβέσεις πωληθέντων –
αποσυρθέντων πάγιων 1/1-30/6/2008
Σύνολο αποσβέσεων 30/6/2008

-

1.241.578,47
138.757,94

133.111,94
5.929,73

66.406.714,64
8.244.172,02

3.473.541,85
125.882,85

2.223.543,61
49.409,30

73.478.490,51
8.564.151,84

164.800,19

-

-

-

-

164.800,19

-

1.215.536,22

22.290,27
116.751,40

88.884,32
74.562.002,34

405.651,57
3.193.773,13

2.272.952,91

516.826,16
81.361.016,00

2.515.742,00
2.515.742,00
1.958.900,00

6.365.374,20
6.054.979,58
5.040.164,88

35.781,98
26.602,06
61.795,56

554.071.013,74
537.860.416,33
530.035.292,63

480.180,81
815.541,17
814.512,94

176.588,78
225.430,60
144.524,30

563.644.681,51
547.498.711,74
538.055.190,31

Γήπεδα Οικόπεδα
2.515.742,00
-

Κτίρια Τεχνικά
έργα
7.296.558,05
-

Μεταφορικά
μέσα
161.923,54
-

Πλοία
604.472.705,36
295.038,52

Έπιπλα Λοιπός
εξοπλισμός
3.925.169,85
647.451,72

Λογισμικά
προγράμματα
Η/Υ
2.306.380,14
142.594,07

Σύνολα
620.678.478,94
1.085.084,31

2.515.742,00

7.296.558,05

2.209,54
159.714,00

500.612,91
604.267.130,97

291.524,92
4.281.096,65

2.448.974,21

794.347,37
620.969.215,88

2.515.742,00
-

7.296.558,05
153.944,41

159.714,00
44.594,82

604.267.130,97
432.399,59

4.281.096,65
156.309,44

2.448.974,21
26.475,00

620.969.215,88
813.723,26

556.842,00

1.194.801,36

-

-

-

-

1.751.643,36

1.958.900,00

6.255.701,10

25.761,86
178.546,96

102.235,59
604.597.294,97

443.501,54
3.993.904,55

57.972,00
2.417.477,21

629.470,99
619.401.824,79

Υπόλοιπο αποσβέσεων 1/1/2007
Αποσβέσεις 1/1 – 31/12/2007
Μείον:Αποσβέσεις πωληθέντων –
αποσυρθέντων πάγιων 1/1 – 31/12/2007
Σύνολο αποσβέσεων 31/12/2007

-

931.183,85
310.394,62

126.141,56
9.179,87

50.401.691,62
16.491.030,96

3.442.758,35
261.651,95

2.132.527,69
91.015,92

57.034.303,07
17.163.273,32

-

1.241.578,47

2.209,49
133.111,94

486.007,94
66.406.714,64

238.412,32
3.465.997,98

2.223.543,61

726.629,75
73.470.946,64

Υπόλοιπο αποσβέσεων 1/1/2008
Αποσβέσεις 1/1 – 30/6/2008
Μείον: Αποσβέσεις μεταφερόμενων σε
επενδύσεις σε ακίνητα
Μείον:Αποσβέσεις πωληθέντων –
αποσυρθέντων πάγιων 1/1-30/6/2008
Σύνολο αποσβέσεων 30/6/2008

-

1.241.578,47
138.757,94

133.111,94
5.929,73

66.406.714,64
8.244.172,02

3.465.997,98
125.690,36

2.223.543,61
49.409,30

73.470.946,64
8.563.959,35

164.800,19

-

-

-

-

164.800,19

-

1.215.536,22

22.290,27
116.751,40

88.884,32
74.562.002,34

405.610,63
3.186.077,71

2.272.952,91

516.785,22
81.353.320,58

2.515.742,00
2.515.742,00
1.958.900,00

6.365.374,20
6.054.979,58
5.040.164,88

35.781,98
26.602,06
61.795,56

554.071.013,74
537.860.416,33
530.035.292,63

479.675,17
815.098,67
807.826,84

176.588,78
225.430,60
144.524,30

563.644.175,87
547.498.269,24
538.048.504,21

Αξία κτήσης 1/1/2007
Αγορές – Προσθήκες 1/1-31/12/2007
Μείον: Πωλήσεις – Αποσύρσεις
1/1– 31/12/2007
Αξία κτήσης την 31/12/2007
Αξία κτήσης 1/1/2008
Αγορές – Προσθήκες 1/1 – 30/6/2008
Μείον:Μεταφορά σε επενδύσεις σε
ακίνητα
Μείον: Πωλήσεις – Αποσύρσεις
1/1– 30/6/2008
Αξία κτήσης την 30/6/2008

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
Κατά την 1/1/2007
Κατά την 31/12/2007
Κατά την 30/6/2008

Γήπεδα Οικόπεδα
2.515.742,00
-

Κτίρια Τεχνικά
έργα
7.296.558,05
-

Μεταφορικά
μέσα
161.923,54
-

2.515.742,00

7.296.558,05

2.515.742,00
-

Η Εταιρεία

Αξία κτήσης 1/1/2007
Αγορές – Προσθήκες 1/1 – 31/12/2007
Μείον:Πωλήσεις – Αποσύρσεις
1/1 – 31/12/2007
Αξία κτήσης την 31/12/2007
Αξία κτήσης 1/1/2008
Αγορές – Προσθήκες 1/1/ – 30/6/2008
Μείον:Μεταφορά σε επενδύσεις σε
ακίνητα
Μείον:Πωλήσεις – Αποσύρσεις 1/1 –
30/6/2008
Αξία κτήσης την 30/6/2008

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
Κατά την 1/1/2007
Κατά την 31/12/2007
Κατά την 30/6/2008
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8. Επενδύσεις σε ακίνητα
Στις «Επενδύσεις σε ακίνητα» την 30/6/2008, περιλαμβάνεται η αξία ακινήτου της Εταιρείας στην Πάτρα το οποίο από
1/1/2008 δεν ιδιοχρησιμοποιείται και την 18/7/2008 εκμισθώθηκε. Η αξία του παραπάνω ακινήτου κατά την 31/12/2007
περιλαμβάνονταν στα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια. Η κίνηση των επενδύσεων σε ακίνητα παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα:

Αξία κτήσης 1/1/2008
Μεταφορά από ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια
Αξία κτήσης την 30/6/2008

Η Εταιρεία
Γήπεδα Οικόπεδα
Κτίρια
556.842,00 1.194.801,36
556.842,00 1.194.801,36

1.751.643,36
1.751.643,36

Υπόλοιπο αποσβέσεων 1/1/2008
Μεταφορά από ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια
Αποσβέσεις 1/1-30/6/2008
Σύνολο αποσβέσεων 30/6/2008
Αναπόσβεστο υπόλοιπο κατά την 1/1/2008
Αναπόσβεστο υπόλοιπο κατά την 30/6/2008

556.842,00

164.800,19
20.600,03
185.400,22
1.566.243,14

164.800,19
20.600,03
185.400,22
1.009.401,14

Σύνολο

Η εύλογη αξία του παραπάνω ακινήτου (οικοπέδου και κτιρίου), όπως προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους
αναγνωρισμένους εκτιμητές ανέρχεται, σε ποσό € 1.750.000,00.

9. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Στις ενδιάμεσες ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες, ποσού € 66.185.097,17,
αφορούν τη συμμετοχή της Εταιρείας, στην εταιρεία Χελλένικ Σήγουεϊς Α.Ν.Ε.
Τα βασικά κονδύλια των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της συγγενούς εταιρείας Χελλένικ
Σήγουεϊς Α.Ν.Ε σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. είναι τα παρακάτω:
Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

30/6/2008
454.463.381,47
240.001.228,21
214.462.153,26

31/12/2007
426.361.625,87
198.253.274,65
228.108.351,22

Κύκλος εργασιών
Καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα περιόδου

1/1 – 30/6/2008
84.608.282,97
-12.636.524,24

1/1 – 30/6/2007
66.502.428,93
724.589,17

Η αναλογία του Ομίλου στα μετά φόρων αποτελέσματα της συγγενούς εταιρείας ανέρχεται κατά την 30/6/2008 και
30/6/2007 σε ποσό € -4.214.533,56 και € 241.664,98 αντίστοιχα. Επιπρόσθετα η αναλογία του Ομίλου στα κέρδη /
ζημίες που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση της συγγενούς εταιρείας, κατά την 30/6/2008 και 30/6/2007
ανέρχεται σε ποσό € -336.746,38 και € 2.442.165,01 αντίστοιχα.

10. Απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Απαιτήσεις

Πελάτες – επιταγές εισπρακτέες – γραμμάτια
Μείον:Προβλέψεις

Ο Όμιλος
30/6/2008
31/12/2007
54.483.355,43 39.965.824,82
-1.379.779,74
-1.328.842,89

Η Εταιρεία
30/6/2008
31/12/2007
54.477.110,28
39.992.777,28
-1.328.842,89
-1.328.842,89

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων και λοιπών
συμμετοχικού ενδιαφέροντος εταιρειών
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολα

158.954,03
967.329,29
54.229.859,01

490.338,73
881.269,06
54.519.875,18

208.815,31
971.011,01
39.816.808,25

257.568,19
850.559,36
39.772.061,94
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Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Σύνολα

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Ο Όμιλος
Η Εταιρεία
30/6/2008
31/12/2007
30/6/2008
31/12/2007
5.400.747,01 5.161.967,64
5.399.822,01
5.160.496,06
14.022,53
8.786,24
15,16
4.097,16
59.358,10
59.358,10
5.414.769,54 5.230.111,98
5.399.837,17
5.223.951,32

11. Μερίσματα
Το μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2007, που εγκρίθηκε προς διανομή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
8/6/2008, ανέρχεται σε ποσό € 3.546.300,00 ( 0,05 Ευρώ ανά μετοχή) .

12. Μακροπρόθεσμες – Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:

Ομολογιακό δάνειο-Διαχειρίστρια Τράπεζα Εθνική
Κοινοπρακτικό δάνειο – Διαχειρίστρια Τράπεζα Citibank
Κοινοπρακτικό δάνειο – Διαχειρίστρια Τράπεζα Πειραιώς
Σύνολα
Μείον:Αναπόσβεστο κόστος αναδιοργάνωσης δανείων
Υπόλοιπο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων

Μέσα
πραγματικά
επιτόκια
6/2008
5,72%
6,19%
6,92%

30/6/2008
349.875.000,00
349.875.000,00
-1.762.752,55
348.112.247,45

Μέσα
πραγματικά
επιτόκια
6/2007
5,58%
6,37%

31/12/2007
203.041.971,97
203.041.971,97
203.041.971,97

Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση της μητρικής εταιρείας, παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:
Ομολογιακό δάνειο-Διαχειρίστρια Τράπεζα Εθνική
Κοινοπρακτικό δάνειο – Διαχειρίστρια Τράπεζα Citibank
Κοινοπρακτικό δάνειο – Διαχειρίστρια Τράπεζα Πειραιώς
Σύνολα

30/6/2008
18.750.000,00
18.750.000,00

31/12/2007
83.550.629,00
53.243.084,39
136.793.713,39

Το Δεκέμβριο του 2007, η Εταιρεία προέβη στη σύναψη σύμβασης για έκδοση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου,
ποσού € 375.000.000,00, η οποία τροποποιήθηκε με πρόσθετη πράξη και κατέστη εκτελεστή το Φεβρουάριο του 2008.
Με το ποσό του ομολογιακού δανείου αποπληρώθηκαν στο σύνολό τους οι παραπάνω μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις της 31/12/2007 και ενισχύθηκε η ρευστότητα της Εταιρείας.
Το ομολογιακό δάνειο της μητρικής εταιρείας έχει συναφθεί σε Ευρώ και επιβαρύνεται με κυμαινόμενο επιτόκιο
(euribor), πλέον περιθωρίου κέρδους τραπέζης. Η αποπληρωμή του προβλέπεται μέχρι το 2019. Ωστόσο προγενέστερη
μερική ή ολοσχερής εξόφληση είναι επιτρεπτή.
Οι τόκοι των παραπάνω μακροπρόθεσμων δανείων της περιόδου από 1/1/2008-30/6/2008 ανέρχονται σε ποσό
€ 10.743.132,58 έναντι € 10.711.606,40 της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης .
Για την εξασφάλιση του παραπάνω ομολογιακού δανείου, έχουν εγγραφεί ναυτικές υποθήκες σε όλα τα πλοία της
Εταιρείας (λογιστικής αξίας € 530.035.292,63) ποσού € 375.000.000,00.
Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις κατά την 30/6/2008 και κατά την 31/12/2007 ποσού € 1.758.964,55 και €
21.277.162,32, καλύπτονται με μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες. Τα μέσα πραγματικά επιτόκια της περιόδου
1/1-30/6/2008 ανήλθαν σε 4,89%, ενώ της περιόδου 1/1-30/6/2007 σε 5,57%.
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13. Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές – επιταγές πληρωτέες
Υποχρεώσεις από φόρους εισοδήματος
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη – Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μερίσματα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Προκαταβολές πελατών
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Υποχρεώσεις σε συνδεμένες και λοιπές συμμετοχικού
ενδιαφέροντος εταιρείες
Σύνολα

Ο Όμιλος
Η Εταιρεία
30/6/2008
31/12/2007
30/6/2008
31/12/2007
23.134.939,27 23.421.501,14 23.134.634,27 23.421.501,14
7.377,15
84.941,15
66.474,05
4.252.935,11 3.131.511,96 4.252.297,92 3.130.083,52
4.091.369,09
563.258,22 4.091.369,09
563.258,22
3.528.063,18 4.877.052,95 3.499.504,64 4.846.472,58
2.520.573,69 2.390.538,92 2.519.799,87 2.388.267,30
175.486,62
152.070,43
170.051,62
152.070,43
11.462.638,38 1.104.428,23 11.462.638,38 1.104.428,23
7.219,55
49.173.382,49 35.725.303,00 49.137.515,34 35.672.555,47

Η σημαντική αύξηση στα «΄Εσοδα επόμενων χρήσεων», οφείλεται σε λόγους εποχικότητας που συνδέονται με την
έκδοση εισιτηρίων στις αρχές της θερινής περιόδου.

14. Ανάλυση δραστηριότητας κατά γεωγραφικό τομέα
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας και η γεωγραφική κατάτμηση γίνεται με βάση
την εκμετάλλευση των πλοίων της μητρικής που έχουν δρομολογηθεί στη γραμμή Κρήτη-Πειραιά (Ελλάδα) και στην
Αδριατική (Ευρώπη).
Η Εταιρεία λόγω της φύσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της παρουσιάζει εποχικότητα, στους ναύλους που
προέρχονται από τη μεταφορά των επιβατών και των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που αποτελούν το 42,1% του
συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και στα έσοδα από τις καταναλώσεις των επιβατών στα εστιατόρια – bars
και καταστήματα επί των πλοίων που αποτελούν το 18%. Αντίθετα τα έσοδα που προέρχονται από τη μεταφορά των
φορτηγών αυτοκινήτων που αντιστοιχούν στο 39,8% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, δεν παρουσιάζουν
εποχικότητα.
Ο Όμιλος

30/6/2008
Έσοδα πωλήσεων
Μικτά κέρδη προ καθαρών αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και καθαρών αποσβέσεων (EBITDA)
Καθαρές αποσβέσεις
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη/(ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Κεφαλαιουχικές δαπάνες

30/6/2007
Έσοδα πωλήσεων
Μικτά κέρδη προ καθαρών αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και καθαρών αποσβέσεων (EBITDA)
Καθαρές αποσβέσεις
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

Γραμμές
Ελλάδας
30.292.018,41
13.426.817,44

Γραμμές
Αδριατικής
64.370.331,91
12.077.607,96

Μη
επιμερισμένα
στοιχεία
67.345,18
49.766,66

Σύνολα
94.729.695,50
25.554.192,06

12.743.789,54
-3.189.298,78

7.964.229,62
-4.958.310,02

-8.214.417,62
-340.579,85

12.493.601,54
-8.488.188,65

9.554.490,76
6.335.736,26
6.335.736,26

3.005.919,60
-3.998.693,07
-3.998.693,07

-8.554.997,47
-4.214.533,56
-15.000.409,67
-7.377,15
-15.007.786,82

4.005.412,89
-4.214.533,56
-12.663.366,48
-7.377,15
-12.670.743,63

203.047.989,58
107.118.375,00
232.143,11

326.987.303,05
181.994.799,66
200.256,48

Γραμμές
Ελλάδας
30.985.653,37
16.157.116,19

Γραμμές
Αδριατικής
52.782.232,65
13.742.866,95

15.416.361,31
-3.167.361,06
12.249.000,25

10.663.684,37
-4.985.408,67
5.678.275,70

158.596.786,76 688.632.079,39
135.903.865,79 425.017.040,45
387.807,82
820.207,41
Μη
επιμερισμένα
στοιχεία
Σύνολα
83.287,69 83.851.173,71
52.748,64 29.952.731,78
-7.978.456,71
-320.717,63
-8.299.174,34

18.101.588,97
-8.473.487,36
9.628.101,61
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αποτελεσμάτων
Κέρδη/(ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

9.155.750,79
9.155.750,79

373.549,70
373.549,70

Γραμμές
Ελλάδας

Γραμμές
Αδριατικής

205.923.479,28
107.118.375,00
122.193,29

331.936.937,05
184.470.491,14
172.845,23

244.323,16
-11.101.455,64
-8.650,55
-11.110.106,19
Μη
επιμερισμένα
στοιχεία

244.323,16
-1.572.155,15
-8.650,55
-1.580.805,70

Σύνολα

31/12/2007

Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Κεφαλαιουχικές δαπάνες

146.605.773,66 684.466.189,99
112.708.494,90 404.297.361,04
790.045,79
1.085.084,31

15. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών
Τα συνδεδεμένα μέρη είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοίκησης της Εταιρείας και των θυγατρικών του
Ομίλου, καθώς και τα οικονομικά εξαρτώμενα μέλη, σύζυγοι και συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών, καθώς επίσης και οι
θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες.
Στους παρακάτω πίνακες, παρουσιάζονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ των εταιρειών του
Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2008 και 31 Δεκεμβρίου 2007 καθώς και το σύνολο των αγορών (λήψη υπηρεσιών) και
πωλήσεων (παροχή υπηρεσιών) κατά τη διάρκεια των περιόδων 1/1-30/6/2008 και 1/1-30/6/2007.

15.1 Θυγατρικές εταιρείες
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 30/6/2008 και κατά την 31/12/2007 της μητρικής
εταιρείας και των θυγατρικών της, είναι τα παρακάτω.

30/6/2008
Μινωικές
Αποδράσεις
Α.Ε.

Εταιρεία

Κρητική
Φιλοξενία Α.Ε.

Μινωικές
Κρουαζιέρες
Α.Ν.Ε.

Αθηνά
Α.Β.Ε.Ε.

Σύνολα

Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.(απαίτηση από)

285.955,45

41.127,73

-

4.301,52

331.384,70

Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.(υποχρέωση σε)

-

-

7.219,55

-

7.219,55

Αθηνά Α.Β.Ε.Ε.(απαίτηση από)

-

40.627,15

-

-

40.627,15

285.955,45

81.754,88

7.219,55

4.301,52

379.231,40

Σύνολα
31/12/2007

Μινωικές
Αποδράσεις
Α.Ε.

Εταιρεία
Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.(απαίτηση από)
Αθηνά Α.Β.Ε.Ε. (απαίτηση από)
Σύνολα

Κρητική
Φιλοξενία Α.Ε.

Σύνολα

24.786,36

23.966,52

48.752,88

-

53.345,39

53.345,39

24.786,36

77.311,91

102.098,27

Τα συνολικά έσοδα και έξοδα από συναλλαγές της μητρικής εταιρείας με τις θυγατρικές της, κατά τη διάρκεια
των περιόδων 1/1-30/6/2008 και 1/1-30/6/2007 είναι τα παρακάτω.
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1/1 – 30/6/2008
Μινωικές
Γραμμές
Α.Ν.Ε.

Εταιρεία

Μινωικές
Αποδράσεις
Α.Ε.

Μινωικές
Κρουαζιέρες
Α.Ν.Ε.

Κρητική
Φιλοξενία
Α.Ε.

Σύνολα

Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.
Έσοδα από ναύλους

-

16.962,00

-

-

16.962,00

Έσοδα από μισθώματα και λοιπά

-

95.398,22

300,00

880,42

96.578,64

12.718,24

12.718,24

Έσοδα από μερίσματα
-

112.360,22

300,00

13.598,66

126.258,88

36.292,94

-

-

-

36.292,94

36.292,94

-

-

-

36.292,94

Μινωικές Αποδράσεις Α.Ε.
Έσοδα από προμήθειες
Σύνολα
1/1 – 30/6/2007
Μινωικές
Αποδράσεις
Α.Ε.

Εταιρεία

Μινωικές
Κρουαζιέρες
Α.Ν.Ε.

Κρητική
Φιλοξενία
Α.Ε.

Σύνολα

Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.
Έσοδα από ναύλους
Έσοδα από μισθώματα και λοιπά

46.054,99

-

-

46.054,99

3.900,00

300,00

880,42

5.080,42

18.706,54

18.706,54

19.586,96

69.841,95

Έσοδα από μερίσματα
49.954,99

Σύνολα

300,00

15.2 Συγγενείς εταιρείες
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της από τις συγγενείς και των
υποχρεώσεών τους προς τις συγγενείς κατά την 30/6/2008 και κατά την 31/12/2007, είναι τα παρακάτω.
30/6/2008

Εταιρεία

Χελλένικ
Σήγουεϊς
A.Ν.Ε.

Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. (απαίτηση από)
Μινωικές Αποδράσεις Α.Ε.(υποχρέωση σε)

Mediterranean
Ferries S.r.l.

Σύνολα

-

158.954,03

158.954,03

16.981,48

-

16.981,48

31/12/2007

Εταιρεία
Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. (απαίτηση από)

Χελλένικ
Σήγουεϊς
Α.Ν.Ε.
14.861,28

Mediterranean
Ferries S.r.l.
193.954,03

Σύνολα
208.815,31

Επιπροσθέτως κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου η μητρική εταιρεία κατέβαλε στη συγγενή εταιρεία Χελλένικ
Σήγουεϊς Α.Ν.Ε. αντίτιμο ναύλωσης πλοίου, βάσει ναυλοσυμφώνου, ύψους € 1.213.359,00, ενώ κατά την αντίστοιχη
περίοδο του 2007 η μητρική εταιρεία εισέπραξε από τη συγγενή ενοίκια χώρου βάσει συμφωνητικού υπομίσθωσης,
ύψους € 20.128,56. Η θυγατρική εταιρεία Μινωικές Αποδράσεις Α.Ε. εισέπραξε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
περιόδου από την παραπάνω συγγενή, προμήθειες από πώληση εισιτηρίων ποσού € 3.132,29 .
Οι παραπάνω συναλλαγές (σημ.15.1 και 15.2) τιμολογούνται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.
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15.3 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη
Οι παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη συνίστανται μόνο σε
βραχυπρόθεσμες παροχές και εμφανίζονται παρακάτω:
Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.
Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.
Διευθυντικά Στελέχη
Σύνολα

30/6/2008
198.964,76
113.477,53
504.292,33
816.734,62

30/6/2007
195.834,30
118.661,26
582.504,66
897.000,22

16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν επήλθαν μεταβολές στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, όπως αυτές αναφέρονται στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2007.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Επωνυμία
Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.
Μινωικές Αποδράσεις Α.Ε.
Μινωικές Κρουαζιέρες Α.Ν.Ε.
Κρητική Φιλοξενία Α.Ε.
Αθηνά Α.Β.Ε.Ε.
Mediterranean Ferries S.r.l.
Χελλένικ Σήγουεϊς A.N.E.

οικονομικές καταστάσεις

Ανέλεγκτες χρήσεις
2006 – 2007
2006 – 2007
2000 – 2007
2000 – 2007
2000 – 2007
2002 – 2007
2007

17. Γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού της 30/6/2008 γεγονότα, που να αφορούν είτε τη μητρική εταιρεία είτε
τον Όμιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.34.
Ηράκλειο, 26 Αυγούστου 2008

Ο Αντιπρόεδρος
του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων
Σύμβουλος

Ο Εντεταλμένος
Οικονομικού Τομέα

Η Προϊσταμένη
Λογιστηρίου

Κωνσταντίνος
Μαμαλάκης
Α.Δ.Τ.
ΑΑ 367050

Αντώνιος
Μανιαδάκης
Α.Δ.Τ.
Χ 850531

Γεώργιος
Βασιλοκωνσταντάκης
Α.Δ.Τ.
ΑΖ 957560

Δήμητρα
Μπατσή
Α.Δ.Τ.
ΑΖ 467355
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 23944
Α’ ΤΑΞΗΣ
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Ìå óýìöùíç ãíþìç
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

Ï ¼ìéëïò
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
30/6/2008
31/12/2007
Éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá 537.910.666,01 547.273.281,14
Åðåíäýóåéò óå áêßíçôá
1.566.243,14
0,00
¢õëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá
144.524,30
225.430,60
ËïéðÜ ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 71.564.785,91
76.123.793,63
ÁðïèÝìáôá
6.310.938,13
4.552.578,00
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò
25.369.985,87
14.607.802,32
ËïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá
40.564.935,98
36.483.304,25
Ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá
ðñïïñéæüìåíá ãéá ðþëçóç
5.200.000,05
5.200.000,05
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ
688.632.079,39 684.466.189,99
================= =================
ÊÁÈÁÑÇ ÈÅÓÇ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï
159.583.500,00 159.583.500,00
ËïéðÜ óôïé÷åßá êáèáñÞò èÝóçò
103.975.132,70 120.520.164,53
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï êáèáñÞò èÝóçò ìåôü÷ùí åôáéñåßáò (á) 263.558.632,70 280.103.664,53
Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò (â)
56.406,24
65.164,42
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò (ã)=(á)+(â) −−−−−−−−−−−−−−−−
263.615.038,94 −−−−−−−−−−−−−−−−
280.168.828,95
Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò 348.112.247,45 203.041.971,97
ÐñïâëÝøåéò/ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò
õðï÷ñåþóåéò
7.222.445,96
7.459.210,36
Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò 20.508.964,55 158.070.875,71
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò −−−−−−−−−−−−−−−−
49.173.382,49 −−−−−−−−−−−−−−−−
35.725.303,00
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (ä)
425.017.040,45 404.297.361,04
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÊÁÉ
ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÙÍ (ã)+(ä)
688.632.079,39 684.466.189,99
================= =================

Ç Åôáéñåßá
30/6/2008
31/12/2007
537.903.979,91 547.272.838,64
1.566.243,14
0,00
144.524,30
225.430,60
69.700.487,19
69.708.214,97
6.310.938,13
4.552.578,00
25.414.677,57
14.652.494,02
40.257.496,89
36.014.006,45
0,00

0,00

−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
681.298.347,13 672.425.562,68
================= ================

159.583.500,00 159.583.500,00
96.733.673,83 108.597.449,17
256.317.173,83 268.180.949,17
0,00
0,00
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
256.317.173,83 268.180.949,17
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
348.112.247,45 203.041.971,97
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

7.222.445,96
7.459.210,36
20.508.964,55 158.070.875,71
49.137.515,34
35.672.555,47
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
424.981.173,30 404.244.613,51
−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
681.298.347,13 672.425.562,68

================= ================

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ
Ï ¼ìéëïò
30/6/2008
30/6/2007
Óýíïëï êáèáñÞò èÝóçò Ýíáñîçò ðåñéüäïõ
(1/1/2008 êáé 1/1/2007 )
280.168.828,95 276.200.778,53
ÊÝñäç/(æçìßåò) ðåñéüäïõ ìåôÜ áðü öüñïõò -12.670.743,63
-1.580.805,70
ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá
-3.546.300,00
0,00
Êáèáñü åéóüäçìá êáôá÷ùñçìÝíï
áð´åõèåßáò óôçí êáèáñÞ èÝóç
-336.746,38
8.056.095,43
−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï êáèáñÞò èÝóçò ëÞîçò ðåñéüäïõ
(30/6/2008 êáé 30/6/2007 )
263.615.038,94 282.676.068,26
=============== ===============

Ç Åôáéñåßá
30/6/2008
30/6/2007
268.180.949,17 270.631.897,98
-8.317.475,34
-1.771.177,93
-3.546.300,00
0,00
0,00
5.613.930,42
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

Ï ¼ìéëïò
ÔáìéáêÝò ñïÝò áðü
ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
1/1 - 30/6/2008 1/1 - 30/6/2007
ÁðïôåëÝóìáôá ðñï öüñùí
-12.663.366,48
-1.572.155,15
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:
ÊáèáñÝò áðïóâÝóåéò
8.488.188,65
8.473.487,36
ÐñïâëÝøåéò
782.668,46
529.281,68
ÓõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò
-79.945,10
-23.640,52
ÁðïôåëÝóìáôá åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò 4.209.601,10
-268.402,70
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá
12.770.019,84
12.377.581,67
¢ëëá ìç ôáìéáêÜ Ýóïäá
79,64
393,22
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÁðïôåëÝóìáôá åêìåôÜëëåõóçò ðñï ìåôáâïëÞò
êåöáëáßïõ êßíçóçò
13.507.246,11
19.516.545,56
(Áýîçóç) áðïèåìÜôùí
-1.758.360,13
-1.308.893,03
(Áýîçóç) /Ìåßùóç áðáéôÞóåùí áðü ðåëÜôåò
êáé ëïéðïýò ëïãáñéáóìïýò
-15.738.568,86
6.692.635,96
Áýîçóç/(Ìåßùóç) õðï÷ñåþóåùí
(ðëçí ôñáðåæþí)
9.183.116,04
-3.566.076,87
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá
êáôáâåâëçìÝíá
-11.478.583,60
-10.333.283,57
ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé
-84.886,71
-68.110,51
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï (åêñïþí)/åéóñïþí áðü ëåéôïõñãéêÝò
äñáóôçñéüôçôåò (á)
-6.370.037,15
10.932.817,54
============= ==============
ÔáìéáêÝò ñïÝò áðü åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Áðüêôçóç èõãáôñéêþí, óõããåíþí, êïéíïðñáîéþí
êáé ëïéðþí åðåíäýóåùí
0,00
-115.000,00
ÁãïñÜ ðÜãéùí óôïé÷åßùí
-820.207,41
-728.781,97
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò ðÜãéùí êáé óõììåôï÷þí 50.708,77
0,00
Ìåßùóç ëïéðþí ìáêñïðñüèåóìùí áðáéôÞóåùí 7.727,78
10.294,34
Ìåñßóìáôá åéóðñá÷èÝíôá
4.932.46
24.079,54
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï (åêñïþí) áðü åðåíäõôéêÝò
äñáóôçñéüôçôåò (â)
-756.838,40
-809.408,09
============= ==============
ÔáìéáêÝò ñïÝò áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 373.162.764,92
0,00
ÅîïöëÞóåéò ôñáðåæéêþí õðï÷ñåþóåùí -365.728.883,13
-24.081.007,30
ÅîïöëÞóåéò õðï÷ñåþóåùí áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò
ìéóèþóåéò (÷ñåïëýóéá)
-42.710,15
-19.641,71
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá
-18.189,13
-5.276,37
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí/(åêñïþí) áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò
äñáóôçñéüôçôåò (ã)
7.372.982,51 -24.105.925,38
============= ==============
ÊáèáñÞ áýîçóç/(ìåßùóç) óôá ôáìéáêÜ äéáèÝóéìá
êáé éóïäýíáìá ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã)
246.106,96 -13.982.515,93
============= ==============
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 5.961.248,70
16.800.487,88
============= ==============
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ðåñéüäïõ 6.207.355,66
2.817.971,95
============= ==============

Ç Åôáéñåßá
1/1 - 30/6/2008 1/1 - 30/6/2007
-8.317.475,34
-1.771.177,93
8.487.996,16
8.473.234,64
731.731,61
529.281,68
-79.945,10
-23.640,52
-17.650,70
-24.079,54
12.763.687,80
12.371.677,59
31,58
393,22
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
13.568.376,01
-1.758.360,13

19.555.689,14
-1.308.893,03

-16.013.622,78

6.564.581,69

9.188.960,91

-3.574.949,23

-11.472.251,56 -10.327.379,49
-66.474,05
-48.982,71
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
-6.553.371,60 10.860.066,37
============= ==============
0,00
-115.000,00
-813.723,26
-728.781,97
50.708,77
0,00
7.727,78
10.294,34
17.650,70
24.079,54
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
-737.636,01
-809.408,09
============= ==============
373.162.764,92
-365.728.883,13

0,00
-24.081.007,30

-42.710,15
-19.641,71
-18.189,13
-5.276,37
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
7.372.982,51 -24.105.925,38
============= ==============
81.974,90 -14.055.267,10
============= ==============
5.587.549,57 16.596.091,98
============= ==============
5.669.524,47
2.540.824,88
============= ==============

256.317.173,83 274.474.650,47
============== ===============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ
1/1-30/6/2008
94.729.695,50
17.406.583,26

Êýêëïò åñãáóéþí
ÌéêôÜ êÝñäç/(æçìßåò)
ÊÝñäç/(æçìßåò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí
êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí
4.005.412,89
ÊÝñäç /(æçìßåò) ðñï öüñùí
-12.663.366,48
ÊÝñäç /(æçìßåò) ìåôÜ áðü öüñïõò
-12.670.743,63
ÊáôáíÝìïíôáé óå:
Ìåôü÷ïõò Åôáéñåßáò
-12.661.985,45
Ìåôü÷ïõò Ìåéïøçößáò
-8.758,18
ÊÝñäç/(æçìßåò) ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ-âáóéêÜ óå (€)
-0,1785
ÊÝñäç/(æçìßåò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí
áðïôåëåóìÜôùí êáé óõíïëéêþí áðïóâÝóåùí
12.493.601,54

Ï ¼ìéëïò
1/1-30/6/2007
1/4-30/6/2008
83.851.173,71
53.783.617,73
21.799.962,05
12.599.216,41

1/4-30/6/2007
46.391.181,38
13.092.495,38

1/1-30/6/2008
94.662.350,32
17.356.816,60

Ç Åôáéñåßá
1/1-30/6/2007
1/4-30/6/2008
83.767.886,02
53.735.876,38
21.747.213,41
12.568.345,47

1/4-30/6/2007
46.342.983,40
13.069.019,77

9.628.101,61
-1.572.155,15
-1.580.805,70

4.888.034,15
-1.344.162,13
-1.348.067,28

6.639.241,67
2.366.485,78
2.361.597,70

4.122.876,83
-8.317.475,34
-8.317.475,34

9.649.306,24
-1.771.177,93
-1.771.177,93

5.003.936,97
-536.604,75
-536.604,75

6.642.175,36
820.148,39
820.148,39

-1.578.861,21
-1.944,49
-0,0223

-1.338.112,76
-9.954,52
-0,0189

2.362.487,55
-889,85
0,0333

-8.317.475,34
0,00
-0,1173

-1.771.177,93
0,00
-0,0250

-536.604,75
0,00
-0,0076

820.148,39
0,00
0,0116

18.101.588,97

9.132.497,13

10.874.270,86

12.610.872,99

18.122.540,88

9.248.262,95

10.877.078,19

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò :
1. Ïé åôáéñåßåò ôïõ Ïìßëïõ ìå ôéò áíôßóôïé÷åò äéåõèýíóåéò ôïõò, ôá ðïóïóôÜ ìå ôá ïðïßá ï ¼ìéëïò óõììåôÝ÷åé óôï ìåôï÷éêü ôïõò êåöÜëáéï, êáèþò êáé ç ìÝèïäïò åíóùìÜôùóÞò ôïõò óôéò åíïðïéçìÝíåò
ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, ðáñáôßèåíôáé áíáëõôéêÜ óôç óçìåßùóç 1 ôùí åíäéÜìåóùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí.
2. Ïé áíÝëåãêôåò öïñïëïãéêÜ ÷ñÞóåéò ôçò Åôáéñåßáò êáé ôùí åôáéñåéþí ôïõ Ïìßëïõ, ðáñáôßèåíôáé áíáëõôéêÜ óôç óçìåßùóç 16 ôùí åíäéÜìåóùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí.
3. ¸÷ïõí ôçñçèåß ïé âáóéêÝò ëïãéóôéêÝò áñ÷Ýò ôïõ Éóïëïãéóìïý ôçò 31/12/2007.
4. Ãéá åîáóöÜëéóç ôùí ìáêñïðñüèåóìùí äáíåéáêþí õðï÷ñåþóåùí, Ý÷ïõí åããñáöåß íáõôéêÝò õðïèÞêåò åðß ôùí ðëïßùí ýøïõò € 375.000.000,00.
5. Óå âÜñïò ôùí åôáéñåéþí ôïõ Ïìßëïõ äåí åêêñåìïýí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò ïé ïðïßåò èá ìðïñïýóáí íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÝò åðéðôþóåéò óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóÞ ôïõò. Ôï ðïóü ôùí
ðñïâëÝøåùí ðïõ Ý÷åé äéåíåñãçèåß óå êÜèå ìßá áðü ôéò ðáñáêÜôù ðåñéðôþóåéò Ý÷ïõí ùò áêïëïýèùò:
Ï ¼ìéëïò
Ç Åôáéñåßá
Ãéá åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò
1.379.779,74
1.328.842,89
Ãéá áíÝëåãêôåò öïñïëïãéêÜ ÷ñÞóåéò
0,00
0,00
Ãéá ëïéðÝò ðñïâëÝøåéò
0,00
0,00
6. Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý ôùí åôáéñåéþí ôïõ Ïìßëïõ áíåñ÷üôáí êáôÜ ôçí 30/6/2008 êáé êáôÜ ôçí 30/6/2007 óå 894 Üôïìá êáé 907 Üôïìá áíôßóôïé÷á.
7. Ôï êáèáñü åéóüäçìá (æçìßá) ðïõ êáôá÷ùñÞèçêå áðåõèåßáò óôçí êáèáñÞ èÝóç ôïõ Ïìßëïõ ôçò ðåñéüäïõ áðü 1/1/2008 Ýùò 30/6/2008 , ðïóïý € -336.746,38 áöïñÜ æçìßá áðïôßìçóçò óôçí åýëïãç áîßá
áîéïãñÜöùí äéáèåóßìùí ðñïò ðþëçóç.
8. Ôá áðïôåëÝóìáôá áíÜ ìåôï÷Þ õðïëïãßóôçêáí ìå âÜóç ôï ìÝóï óôáèìéóìÝíï áñéèìü ôùí ìåôï÷þí.
9. Ç óõããåíÞò åôáéñåßá ×åëëÝíéê ÓÞãïõåúò Á.Í.Å. êáôåß÷å óôç ëÞîç ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðåñéüäïõ 1.525.142 ìåôï÷Ýò ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò áîßáò êôÞóåùò € 2.928.272,64.
10. Ôá ðïóÜ ôùí êÜèå öýóåùò óõíáëëáãþí (Ýóïäá êáé Ýîïäá) óùñåõôéêÜ áðü ôçí Ýíáñîç ôçò ðåñéüäïõ êáèþò êáé ôá õðüëïéðá ôùí áðáéôÞóåùí êáé õðï÷ñåþóåùí ôçò Åôáéñåßáò êáé ôïõ Ïìßëïõ óôç ëÞîç
ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðåñéüäïõ, ðïõ Ý÷ïõí ðñïêýøåé áðü óõíáëëáãÝò ìå ôá óõíäåäåìÝíá ìÝñç üðùò áõôÜ ïñßæïíôáé áðü ôï Ä.Ë.Ð. 24, Ý÷ïõí ùò åîÞò:
Ï ¼ìéëïò
Ç Åôáéñåßá
á) ¸óïäá
3.132,29
126.258,88
â) ¸îïäá
1.213.359,00
1.249.651,94
ã) ÁðáéôÞóåéò
158.954,03
490.338,73
ä) Õðï÷ñåþóåéò
16.981,48
7.219,55
å) ÓõíáëëáãÝò êáé áìïéâÝò ìåëþí Ä.Ó. êáé äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí
816.734,62
816.734,62
óô) ÁðáéôÞóåéò áðü ìÝëç ôïõ Ä.Ó. êáé äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç
æ) Õðï÷ñåþóåéò ðñïò ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó. êáé äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç
-

Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó.

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÌÁÌÁËÁÊÇÓ
Á.Ä.Ô. ÁÁ 367050

ÇñÜêëåéï, 26 Áõãïýóôïõ 2008
Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ
Ï ÅÍÔÅÔÁËÌÅÍÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÔÏÌÅÁ

ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÌÁÍÉÁÄÁÊÇÓ
Á.Ä.Ô. × 850531

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÂÁÓÉËÏÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÇÓ
Á.Ä.Ô. ÁÆ 957560

Ç ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÇ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÄÇÌÇÔÑÁ ÌÐÁÔÓÇ
Á.Ä.Ô. ÁÆ 467355
Á. Ì. Ï.Å.Å. 23944 Á’ ÔÁÎÇÓ
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