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∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού 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 2011 έως 30 Ιουνίου 2011, οι οποίες
καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556 / 2007.
Ηράκλειο, 26 Αυγούστου 2011
Ο Αντιπρόεδρος
του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

Το Μέλος
του ∆.Σ.

Κωνσταντίνος
Μαµαλάκης
Α.∆.Τ. ΑΑ 367050

Αντώνιος
Μανιαδάκης
Α.∆.Τ. ΑΙ 944699

Γεώργιος
Παπαγεωργίου
Α.∆.Τ. Ρ 314734
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Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. για τη περίοδο 1/1 – 30/6/2011
Η παρούσα έκθεση αναφέρεται τόσο στις ενοποιηµένες όσο και στις ατοµικές οικονοµικές
καταστάσεις του α’ εξαµήνου του 2011 και συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6
του άρθρου 5 του ν. 3556 / 2007.
Σηµαντικά γεγονότα κατά το πρώτο εξάµηνο του 2011 – Επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις
Η κρίση χρέους των περιφερειακών οικονοµιών της Ευρωζώνης εξελίχθηκε ως κύριος παράγοντας
των διεθνών χρηµατοοικονοµικών εξελίξεων κατά το Α΄ Εξάµηνο 2011, επηρεάζοντας αρνητικά τον
ρυθµό ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας.
Παράλληλα, οι πολιτικο-στρατιωτικές αναταραχές στον χώρο της Μέσης Ανατολής και της Βορείου
Αφρικής συνετέλεσαν στην περαιτέρω αύξηση των τιµών του πετρελαίου.
Η προσαρµογή της Ελληνικής οικονοµίας στα ανωτέρω δεδοµένα, αλλά πρωτίστως στην αυστηρή
δηµοσιονοµική πολιτική που έχει επιβληθεί και στην παρατηρούµενη αποµόχλευση, λόγω της
µειωµένης ρευστότητας που αντιµετωπίζει το τραπεζικό σύστηµα, έχει ως αποτέλεσµα την
εµβάθυνση της ύφεσης, η οποία ανήλθε σε -8,1% το 1ο τρίµηνο και -6,9% το 2ο τρίµηνο του 2011,
έναντι των αντιστοίχων περιόδων του 2010 (στοιχεία σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ).
Η Εταιρεία κατά το Εξάµηνο του 2011, εν µέσω ενός δυσµενούς οικονοµικού περιβάλλοντος,
εφάρµοσε µε επιτυχία την εµπορική στρατηγική της, εδραιώνοντας την ισχυρή θέση της στις έντονα
ανταγωνιστικές γραµµές του εξωτερικού (Αγκώνα & Βενετία, Ιταλία) και εσωτερικού (Ηράκλειο,
Κρήτη) που δραστηριοποιείται. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι από τις 8 Ιουνίου 2011, οι κύριοι
ανταγωνιστές της Εταιρείας στις γραµµές της Αγκώνας και του Ηρακλείου συγκρότησαν
Κοινοπραξία.
Μεταφορικό Έργο
Αυξηµένη κίνηση και άνοδο της πληρότητας παρουσιάζεται τόσο στην αγορά της βόρειας
Αδριατικής, όσο και στη γραµµή εσωτερικού (Πειραιάς-Ηράκλειο), παρά την πτωτική τάση στην
κίνηση επιβατών, επιβατικών Ι.Χ. και φορτηγών που κατέγραψε συνολικά η αγορά.
Γραµµές Αδριατικής (Βόρεια Ιταλία)
Οι γραµµές της Αδριατικής (Αγκώνα & Βενετία) παρουσιάζουν κατά το Α΄ Εξάµηνο 2011 αύξηση
του µεταφορικού έργου έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2010, καθώς µε τα πλοία της Εταιρείας
διακινήθηκαν συνολικά 212.506 επιβάτες (+6,2% ), 49.545 επιβατικά Ι.Χ (+21,5%) και 46.012
φορτηγά (8,9%), ενώ πραγµατοποιήθηκαν 452 ταξίδια (-6,6%).
Τα µερίδια αγοράς ενισχύθηκαν διαµορφούµενα σε 43,1% στους επιβάτες, 41,9% στα επιβατικά Ι.Χ.
και 43,5% στα φορτηγά, ενώ τα πλοία της Εταιρείας πραγµατοποίησαν το 36,2% των συνολικών
ταξιδιών των γραµµών Αγκώνας & Βενετίας.
Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραµµή Κρήτης)
Η γραµµή «Ηράκλειο – Πειραιάς» παρουσιάζει κατά το Α΄ Εξάµηνο 2011 αύξηση του µεταφορικού
έργου σε επιβάτες και Ι.Χ αυτοκίνητα έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2010, καθώς µε τα πλοία
της Εταιρείας διακινήθηκαν συνολικά 377.223 επιβάτες (+0,5%), 44.306 επιβατικά Ι.Χ. (+5,4%) ενώ
το µεταφορικό έργο στα φορτηγά αυτοκίνητα ανήλθε σε 25.805 φορτηγά (-14,6%). Η µείωση των
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διακινηθέντων φορτηγών οφείλεται
πραγµατοποιήθηκαν (381 ταξίδια).

κυρίως

στα

κατά

-15,3%

λιγότερα

ταξίδια

που

Τα µερίδια αγοράς ενισχύθηκαν διαµορφούµενα σε 59,6% στους επιβάτες, 56,0% στα επιβατικά Ι.Χ.
και 38,7% στα φορτηγά, ενώ τα πλοία της Εταιρείας πραγµατοποίησαν το 37,9% των συνολικών
ταξιδιών της γραµµής.
Ισολογισµός Εταιρείας – Οικονοµικά Αποτελέσµατα Α΄ Εξαµήνου 2011

•

Το Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό (πάγιο) διαµορφώθηκε σε € 506,89 εκατ. στις
30/6/2011 έναντι € 513,94 εκατ. την 31/12/2010 µειωµένο κατά € 7,05 εκατ. (- 1,4%).
Η µείωση αυτή οφείλεται στις αναλογούσες αποσβέσεις της περιόδου.

•

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό παρουσίασε µείωση κατά € 3,58 εκατ. (- 3,6%) και
διαµορφώθηκε σε € 95,30 εκατ. την 30/6/2011, έναντι € 98,88 εκατ. την 31/12/2010.

•

Τα Ίδια Κεφάλαια µειώθηκαν κατά € 24,81 εκατ. (- 9,3%) και διαµορφώθηκαν σε €
241,15 εκατ. την 30/6/2011 έναντι € 265,96 εκατ. την 31/12/2010 γεγονός που
οφείλεται αποκλειστικά στη ζηµία της περιόδου.

•

Οι Συνολικές Υποχρεώσεις της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά € 14,16 εκατ. (+ 4,1%) και
διαµορφώθηκαν σε € 361,03 εκατ. την 30/6/2011 έναντι € 346,87 εκατ. την
31/12/2010. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των µη δεδουλευµένων
εσόδων λόγω της έκδοσης εισιτηρίων στην αρχή της θερινής περιόδου και στην
αύξηση των υποχρεώσεων προς Προµηθευτές.

Οι Βασικότεροι Παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσµατα της Εταιρείας κατά το Α΄ Εξάµηνο
2011, σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, είναι οι εξής:
-

Η αύξηση των εσόδων ως αποτέλεσµα της επιτυχηµένης υλοποίησης της εµπορικής πολιτικής
της Εταιρείας σε συνδυασµό µε την µείωση της προσφερόµενης χωρητικότητας στην αγορά.
Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα θετική ήταν η συνεισφορά στα έσοδα από τις ναυλώσεις πλοίων της
Εταιρείας προκειµένου να αποχωρήσουν υπήκοοι διαφόρων κρατών από την Λιβύη εν µέσω
των πολεµικών συγκρούσεων, την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2011.

-

Η αύξηση των τιµών των καυσίµων ναυσιπλοΐας, είχε σηµαντική επίδραση στην διαµόρφωση
αρνητικού λειτουργικού αποτελέσµατος δεδοµένης της περιορισµένης δυνατότητας
µετακύλισης του αυξηµένου λειτουργικού κόστους στις τιµές των ναύλων, κυρίως λόγω της
τρέχουσας οικονοµικής ύφεσης.
Η σηµαντική αύξηση του χρηµατοοικονοµικού κόστους λόγω κυρίως της σηµαντικής
αύξησης του επιτοκίου αναφοράς (Εuribor) και της αύξησης του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού
δανεισµού.

-

Αναλυτικότερα:
Ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά € 8,53 εκατ. (+12,1%) και
διαµορφώθηκε σε € 79,28 εκατ. έναντι € 70,75 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του
2010.
• Το Κόστος Πωληθέντων προ καθαρών αποσβέσεων, παρουσίασε αύξηση κατά € 9,05
εκατ. (+12,7%) και διαµορφώθηκε σε € 80,31 εκατ. έναντι € 71,26 εκατ. της
αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγω στην
αύξηση του κόστους των καυσίµων κατά 17,0% σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο
του 2010.
•
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Τα Έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης προ αποσβέσεων µειώθηκαν κατά € 0,55 εκατ.
(-4,7%) σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαµορφώθηκαν σε € 11,16
εκατ.
• Το Αποτέλεσµα προ τόκων, φόρων και καθαρών αποσβέσεων της περιόδου
παρουσίασε µείωση κατά € 0,56 εκατ. (-5,0%) σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του
2010, και διαµορφώθηκε σε € -11,86 εκατ. έναντι € -11,30 εκατ.
•

•

Τα Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα, αυξήθηκαν κατά 164,0% σε σχέση µε αυτά
της αντίστοιχης περιόδου του 2010 και διαµορφώθηκαν σε € 5,71 εκατ. έναντι € 2,16
εκατ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός στην αύξηση του επιτοκίου αναφοράς
(Εuribor) και στην αύξηση του επιπέδου του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού.

•

Τα Καθαρά µετά από φόρους Αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε € -24,80 εκατ. έναντι
€ -21,83 εκατ. της περασµένης χρήσης παρουσιάζοντας µείωση κατά € 2,97 εκατ.
(-13,6%).

Ενοποιηµένος Ισολογισµός – Οικονοµικά Αποτελέσµατα
Σε επίπεδο Οµίλου, τα οικονοµικά αποτελέσµατα το Α΄ Εξάµηνο του 2011 παρουσίασαν ζηµία €
24,72 εκατ. έναντι ζηµίας € 21,88 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2010.
Τα βασικά µεγέθη του Ενοποιηµένου Ισολογισµού καθώς και των αποτελεσµάτων περιόδου του
Οµίλου διαµορφώθηκαν όπως παρακάτω.
Ισολογισµός
ποσά σε εκατ. €
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ίδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Μεταβολή
30/6/2011
503,48
100,75
242,68
361,55

Αποτέλεσµα Περιόδου
1/1 –30/6/2011
ποσά σε εκατ. €
Κύκλος Εργασιών
79,33
Κόστος Πωληθέντων
87,35
Έξοδα ∆ιοίκησης – ∆ιάθεσης
11,21
Αποτέλεσµα προ τόκων και φόρων
-19,10
Χρηµατοοικονοµικά και Επενδυτικά Αποτελέσµατα (έξοδα)
5,71
Φόροι
-0,10
Καθαρό Αποτέλεσµα µετά από φόρους και δικαιώµατα
µειοψηφίας
-24,72

31/12/2010
510,53
104,37
267,40
347,50

€
-7,05
-3,62
-24,72
14,05

%
-1,4
-3,5
-9,2
4,0

70,83
78,30
11,73
-18,56
2,17
1,15

Μεταβολή
€
%
8,50
12,0
9,05
11,6
-0,52
-4,50
0,54
2,9
3,54
163,5
-1,25 -108,4

-21,88

-2,84

1/1 –30/6/2010

-13,0

Σηµαντικά γεγονότα µετά τη λήξη της περιόδου της 30/6/2011
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού της 30/06/2011 γεγονότα, που να αφορούν είτε τη
µητρική εταιρεία είτε τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 34.
Κίνδυνοι – Αβεβαιότητες για το Β΄ Εξάµηνο του 2011
Η πορεία της τιµής των καυσίµων σε συνδυασµό µε την γενικότερη ύφεση της οικονοµίας της στην
οποία έχει υπεισέλθει η Ελλάδα αλλά και ο ασθενικός ρυθµός ανάπτυξης που παρουσιάζει η
Ευρωζώνη αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά την ακτοπλοΐα.
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Τιµές καυσίµων
Όσον αφορά τα καύσιµα, κατά το Α΄ εξαµήνου του 2011, παρατηρήθηκε µια άνοδος στο κόστος των
καυσίµων σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2010 κατά 17%, ενώ οι τρέχουσες τιµές τους
εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδά και η περαιτέρω πορεία τους θα εξαρτηθεί τόσο από
τους ρυθµούς ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας όσο και από την εξέλιξη των αναταραχών στην
Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική που επηρεάζουν την παραγωγή και προσφορά του
πετρελαίου.
Η Εταιρεία επεξεργάζεται συνεχώς διάφορα προϊόντα αντιστάθµισης του κινδύνου από την
διακύµανση της τιµής των καυσίµων έτσι ώστε, µόλις οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν, να
προχωρήσει στη χρήση τους.
Επιτόκια
Τα έντονα προβλήµατα ρευστότητας και εξασφάλισης χρηµατοδότησης που αντιµετωπίζει ο
τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα έχει οδηγήσει σε αύξηση του περιθωρίου χορηγήσεως «spread» που
χρεώνουν οι τράπεζες στην χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων.
Επίσης, το επιτόκιο αναφοράς (euribor), αν και βρίσκεται σε διαχρονικά χαµηλά επίπεδα, έχει
αυξητική τάση.
H έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίων των δανειακών υποχρεώσεων παρακολουθείται συνεχώς από την
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 απόδοση.
Ρευστότητα
Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα της Εταιρείας κατά την 30/6/2011 ανήλθαν σε € 4,68 εκατ. και κρίνονται
ικανοποιητικά για να αντιµετωπιστούν οι τρέχουσες ταµειακές ανάγκες της Εταιρείας.
Συµπληρωµατικά, για την αντιµετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, και προκειµένου η Εταιρεία να
εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της, όταν αυτές λήγουν, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες της
αγοράς, έχουν εξασφαλιστεί πλέον των διαθεσίµων και εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις.
Συγκεκριµένα, διατηρεί γραµµές πίστωσης µε συνεργαζόµενες τράπεζες, συνολικού ορίου
χορήγησης € 25,00 εκατ. από τις οποίες έχει εκταµιεύσει, λόγω εποχικότητας κατά την 30/6/2011,
ποσό € 16,98 εκατ.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένη ουσιαστικά σε συναλλαγµατικό κίνδυνο, δεδοµένου ότι το σύνολο
σχεδόν των συναλλαγών της µε χώρες εκτός Ελλάδας διενεργείται µε βάση το ΕΥΡΩ. Επιπρόσθετα,
η Εταιρεία δεν υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο όσο αφορά τις δανειακές της υποχρεώσεις
δεδοµένου ότι, όλες οι δανειακές συµβάσεις έχουν συναφθεί σε ΕΥΡΩ. Έµµεσα, η Εταιρεία
υφίσταται συναλλαγµατικό κίνδυνο λόγω της τιµολόγησης των καυσίµων σε δολάρια (USD).
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
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και
των συνδεδεµένων προσώπων κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 στη διάρκεια της περιόδου 1/15

30/06/2011, καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων κατά την
30/06/2011:
Πωλήσεις Αναλωσίµων και Υπηρεσιών της
Εταιρείας προς

Σχέση µε
Εταιρεία

Ποσά
σε €

Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.a.

Yπερκείµενη µητρική

189.890,35

Atlantica di Navigazione S.p.a.

Εταιρεία Οµίλου της
υπερκείµενης µητρικής

249.545,17

Atlantica di Navigazione S.p.a.

Εταιρεία Οµίλου της
υπερκείµενης µητρικής

4.712.024,70

Αγορές Αναλωσίµων και Υπηρεσιών της
Εταιρείας από

Σχέση µε
Εταιρεία

Ποσά
σε €

Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.a.

Yπερκείµενη µητρική

6.991.859,79

Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.a.

Yπερκείµενη µητρική

267.549,79

Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.a.

Yπερκείµενη µητρική

831.978,30

Atlantica di Navigazione S.p.a.

Εταιρεία Οµίλου της
υπερκείµενης µητρικής

417.267,05

Atlantica di Navigazione S.p.a.

Εταιρεία Οµίλου της
υπερκείµενης µητρικής

153.727,14

Είδος
Συναλλαγής
Έσοδα από ενδιαίτηση των
ναυτικών των ναυλωµένων
πλοίων βάσει
ναυλοσυµφώνων
Έσοδα από επίρριψη
κόστους µισθοδοσίας και
ενδιαίτησης των ναυτικών
ναυλωµένου πλοίου βάσει
ναυλοσυµφώνου
Έσοδα από ναυλώσεις
πλοίων βάσει
ναυλοσυµφώνων
Είδος
Συναλλαγής
Κόστος ναύλωσης πλοίων
βάσει ναυλοσυµφώνων
Κόστος µισθοδοσίας
ναυτικών ναυλωµένων
πλοίων βάσει
ναυλοσυµφώνων
Αναλογία 50%
αποτελέσµατος από
εµπορική εκµετάλλευση
ναυλωµένων πλοίων βάσει
ναυλοσυµφώνων
Αγορά αποθέµατος
καυσίµων ναυλωµένων
πλοίων βάσει
ναυλοσυµφώνων
Αναλογία 50%
αποτελέσµατος από
εµπορική εκµετάλλευση
ναυλωµένου πλοίου βάσει
ναυλοσυµφώνου

∆ιευκρινίζεται ότι οι παραπάνω συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτήν πρόσωπα,
έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Παρατίθενται τα σηµαντικότερα υπόλοιπα λογαριασµών της Εταιρείας κατά την 30/06/2011 µε τα
συνδεδεµένα πρόσωπα τα οποία προέρχονται από τις συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω.
Υποχρέωση της Εταιρείας προς

Ποσά
σε €
5.964.557,90
450.077,53

Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.a
Atlantica di Navigazione S.p.a.

Παροχές στα µέλη του ∆.Σ. και ∆ιοίκησης της Εταιρείας

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη
ανήλθαν σε:

Εκτελεστικά µέλη ∆.Σ.
Μη εκτελεστικά µέλη ∆.Σ.
∆ιευθυντικά Στελέχη
Σύνολα

Ποσά
σε €
251.562,70
95.341,00
456.918,23
803.821,93

6

Κατά την 30/06/2011, η Εταιρεία είχε απαίτηση από µέλος του ∆.Σ. που προέρχεται από εµπορική
συνεργασία ποσό € 123.611,32.
Ηράκλειο, 26 Αυγούστου 2011
Εκ µέρους του ∆.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος
του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

Κωνσταντίνος
Μαµαλάκης

Αντώνιος
Μανιαδάκης

7

ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους µετόχους της ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής
θέσης της «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («η Εταιρεία»)
και των θυγατρικών της 30ης Ιουνίου 2011 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης
περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που
συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την
κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό
Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης
συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.
Εύρος Επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της
οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια
διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και
λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της
επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.
Συµπέρασµα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας, οτιδήποτε θα µας οδηγούσε
στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί από
κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νικόλαος Κ. Σοφιανός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:12231
Deloitte.
Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία
Ορκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων Επιχειρήσεων
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120
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Ενδιάµεσες συνοπτικές ατοµικές και ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 – 30/6/2011
Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
(Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση)

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από σελίδα 11 έως και τη
σελίδα 28 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 26/8/2011 και έχουν
αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.minoan.gr.
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Περιεχόµενα
Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος
Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση οικονοµικής θέσης
Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων µητρικής
Ενδιάµεση συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση ταµιακών ροών
Σηµειώσεις στις ενδιάµεσες συνοπτικές ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της περιόδου 1/1 – 30/6/2011
Αριθµός
σηµείωσης
1
Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
2
Βάση κατάρτισης των ενδιάµεσων συνοπτικών ατοµικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
2.1
Σηµείωση συµµόρφωσης
2.2
Χρήση εκτιµήσεων
3
Σηµαντικές λογιστικές πολιτικές
3.1
Νέα πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
4
∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
5
Έσοδα πωλήσεων
6
Κόστος πωληθέντων
7
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
8
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
9
Φόρος εισοδήµατος
10
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
11
Επενδύσεις σε ακίνητα
12
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
13
Λοιπές επενδύσεις
14
Απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
15
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση
16
∆άνεια – Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
17
Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
18
Λειτουργικοί τοµείς
19
Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών
19.1
Όµιλος υπερκείµενης µητρικής
19.2
Θυγατρικές εταιρείες
19.3
Συγγενείς εταιρείες
19.4
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικά Στελέχη
20
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Γεγονότα µεταγενέστερα των ενδιάµεσων συνοπτικών ατοµικών και
21
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων

Σελίδα
11
12
13
14
15

16
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
21
21
22
22
22
22
23
23
23
24
25
25
26
27
27
27
28
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
Ενδιάµεσες συνο̟τικές ατοµικές και ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ̟εριόδου 1/1 – 30/6/2011 Ποσά σε Ευρώ

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ο Όµιλος
Έσοδα πωλήσεων
Κόστος πωληθέντων
Μικτές ζηµίες
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Ζηµίες προ φόρου εισοδήµατος
Φόρος εισοδήµατος
Ζηµίες της περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Λοιπά εισοδήµατα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα
περιόδου µετά από φόρους
Οι ζηµίες περιόδου κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Ζηµίες περιόδου
Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα
περιόδου κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα
περιόδου µετά από φόρους
Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή –
βασικά & προσαρµοσµένα

Η Εταιρία
1/4-30/6/2011
1/1-30/6/2010
44.768.265,76
70.753.781,98

Σηµείωση
5

1/1-30/6/2011
79.326.655,17

1/4-30/6/2011
44.792.873,59

1/1-30/6/2010
70.828.500,48

1/4-30/6/2010
41.889.142,22

1/1-30/6/2011
79.277.514,36
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-87.352.625,48
-8.025.970,31
162.595,22
-7.390.844,79
-3.818.385,63
-28.549,20

-49.612.600,47
-4.819.726,88
60.976,12
-4.434.009,91
-2.077.746,51
-9.018,62

-78.304.793,97
-7.476.293,49
712.026,97
-7.777.899,90
-3.954.637,83
-67.349,87

-42.994.272,17
-1.105.129,95
660.960,05
-4.446.901,44
-2.093.266,42
-53.463,83

-87.352.625,48
-8.075.111,12
164.375,64
-7.390.844,79
-3.767.399,55
-27.959,33

-49.612.600,47
-4.844.334,71
61.716,33
-4.434.009,91
-2.028.658,55
-8.428,75

-78.290.589,77
-7.536.807,79
733.673,10
-7.776.719,83
-3.933.961,33
-19.652,49

-42.980.661,93
-1.138.254,91
671.084,70
-4.446.889,90
-2.077.960,24
-6.076,32

-19.101.154,71
106.049,64
-5.817.099,68
-5.711.050,04
-24.812.204,75
96.818,61
-24.715.386,14

-11.279.525,80
49.361,85
-3.110.739,52
-3.061.377,67
-14.340.903,47
102.462,92
-14.238.440,55

-18.564.154,12
1.380.238,05
-3.547.892,58
-2.167.654,53
-20.731.808,65
-1.148.586,23
-21.880.394,88

-7.037.801,59
765.833,76
-2.149.355,12
-1.383.521,36
-8.421.322,95
-1.142.728,83
-9.564.051,78

-19.096.939,15
105.414,97
-5.816.913,68
-5.711.498,71
-24.808.437,86
-24.808.437,86

-11.253.715,59
48.812,65
-3.110.686,52
-3.061.873,87
-14.315.589,46
-14.315.589,46

-18.533.468,34
1.378.048,41
-3.541.624,98
-2.163.576,57
-20.697.044,91
-1.134.944,00
-21.831.988,91

-6.998.096,67
764.046,05
-2.146.502,15
-1.382.456,10
-8.380.552,77
-1.134.944,00
-9.515.496,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-24.715.386,14

-14.238.440,55

-21.880.394,88

-9.564.051,78

-24.808.437,86

-14.315.589,46

-21.831.988,91

-9.515.496,77

-24.714.501,58
-884,56
-24.715.386,14

-14.237.586,24
-854,31
-14.238.440,55

-21.869.290,96
-11.103,92
-21.880.394,88

-9.553.898,21
-10.153,57
-9.564.051,78

-24.808.437,86
-24.808.437,86

-14.315.589,46
-14.315.589,46

-21.831.988,91
-21.831.988,91

-9.515.496,77
-9.515.496,77

-24.714.501,58
-884,56

-14.237.586,24
-854,31

-21.869.290,96
-11.103,92

-9.553.898,21
-10.153,57

-24.808.437,86
-

-14.315.589,46
-

-21.831.988,91
-

-9.515.496,77
-

-24.715.386,14

-14.238.440,55

-21.880.394,88

-9.564.051,78

-24.808.437,86

-14.315.589,46

-21.831.988,91

-9.515.496,77

-0,3485

-0,2007

-0,3083

-0,1347

-0,3498

-0,2018

-0,3078

-0,1342

8
7

9

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 16 –28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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1/4-30/6/2010
41.842.407,02

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
Ενδιάµεσες συνο̟τικές ατοµικές και ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ̟εριόδου 1/1 – 30/6/2011 Ποσά σε Ευρώ

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σηµείωση
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Λοιπές επενδύσεις
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 που κατέχονται προς
πώληση
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

10
11
12
13

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

Η Εταιρεία
30/6/2011
31/12/2010

424.496.843,18
1.442.642,99
77.500.000,00
38.170,23
503.477.656,40

431.534.822,73
1.463.243,02
77.500.000,00
35.481,48
510.533.547,23

424.496.843,18
1.442.642,99
3.408.405,99
77.500.000,00
38.170,23
506.886.062,39

431.534.822,70
1.463.243,02
3.408.405,99
77.500.000,00
35.481,48
513.941.953,19

10.658.031,62
65.238.481,61
72.545,30
14.645.096,60
4.934.534,46

9.249.047,02
56.806.475,43
72.545,30
10.390.403,52
22.648.789,60

10.658.031,62
65.279.974,81
72.545,30
14.605.053,93
4.682.417,15

9.249.047,02
56.799.165,73
72.545,30
10.390.403,52
22.372.498,20

5.200.000,05
100.748.689,64
604.226.346,04

5.200.000,05
104.367.260,92
614.900.808,15

95.298.022,81
602.184.085,20

98.883.659,77
612.825.612,96

159.583.500,00
26.942.576,38
59.918.445,73
-3.764.158,67
242.680.363,44
503,07
242.680.866,51

159.583.500,00
26.942.576,38
59.918.445,73
20.950.342,91
267.394.865,02
1.387,63
267.396.252,65

159.583.500,00
26.942.576,38
59.916.795,73
-5.292.231,76
241.150.640,35
241.150.640,35

159.583.500,00
26.942.576,38
59.916.795,73
19.516.206,10
265.959.078,21
265.959.078,21

16

253.461.233,79
503.186,21
2.203.822,93
4.319.946,37
260.488.189,30

258.924.107,96
603.823,44
2.647.971,82
4.416.627,21
266.592.530,43

253.461.233,79
2.203.822,93
4.319.946,37
259.985.003,09

258.924.107,96
2.647.971,82
4.416.627,21
265.988.706,99

16
16
17

16.975.000,02
14.045.325,00
70.036.965,21
101.057.290,23

23.248.082,21
8.517.370,00
49.146.572,86
80.912.025,07

16.975.000,02
14.045.325,00
70.028.116,74
101.048.441,76

23.248.082,21
8.517.370,00
49.112.375,55
80.877.827,76

361.545.479,53
604.226.346,04

347.504.555,50
614.900.808,15

361.033.444,85
602.184.085,20

346.866.534,75
612.825.612,96

14
14

15

Ίδια κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
΄Ιδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών προσωπικού
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
∆άνεια-βραχυπρόθεσµο µέρος πληρωτέο στην επόµενη χρήση
Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

Ο Όµιλος
30/6/2011
31/12/2010

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 16 –28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών ατοµικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
Ενδιάµεσες συνο̟τικές ατοµικές και ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ̟εριόδου 1/1 – 30/6/2011 Ποσά σε Ευρώ

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
∆ιαφορά από
έκδοση
µετοχών υπέρ
το άρτιο

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2010

159.583.500,00

Λοιπά
Αποτελέσµατα
αποθεµατικά
εις νέο

26.942.576,38 58.361.495,73

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 1/130/6/2010

-

-

Τακτικό αποθεµατικό

-

-

64.151.181,05

- -21.831.988,91

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
309.038.753,16
-21.831.988,91

1.555.300,00

-1.555.300,00

-

Υπόλοιπα των ιδίων κεφαλαίων κατά την 30/6/2010

159.583.500,00

26.942.576,38 59.916.795,73

40.763.892,14

287.206.764,25

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2011

159.583.500,00

26.942.576,38 59.916.795,73

19.516.206,10

265.959.078,21

- -24.808.437,86

-24.808.437,86

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 1/130/6/2011
Υπόλοιπα των ιδίων κεφαλαίων κατά την 30/6/2011

159.583.500,00

-

26.942.576,38 59.916.795,73

-5.292.231,76

241.150.640,35

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 16 –28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
Ενδιάµεσες συνο̟τικές ατοµικές και ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ̟εριόδου 1/1 – 30/6/2011 Ποσά σε Ευρώ

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2010
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 1/130/6/2010
Τακτικό αποθεµατικό
Ανακατάταξη κονδυλίων
Υπόλοιπα των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων -κατά την
30/6/2010
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2011
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 1/130/6/2011
Υπόλοιπα των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων -κατά την
30/6/2011

Μετοχικό
κεφάλαιο
159.583.500,00
-

∆ιαφορά από
Σύνολο ιδίων
έκδοση µετοχών
Λοιπά
Αποτελέσµατα εις
κεφαλαίων
υπέρ το άρτιο
αποθεµατικά
νέο
µετόχων µητρικής
26.942.576,38 58.401.903,70
65.861.918,85
310.789.898,93

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
310.783.618,76

1.555.300,00
-40.387,97

-21.869.290,96
-1.555.300,00
40.387,97

-21.869.290,96
-

-11.103,92
-

-21.880.394,88
-

159.583.500,00

26.942.576,38 59.916.815,73

42.477.715,86

288.920.607,97

-17.384,09

288.903.223,88

159.583.500,00

26.942.576,38 59.918.445,73

20.950.342,91

267.394.865,02

1.387,63

267.396.252,65

-

-24.714.501,58

-24.714.501,58

-884,56

-24.715.386,14

26.942.576,38 59.918.445,73

-3.764.158,67

242.680.363,44

503,07

242.680.866,51

159.583.500,00

-

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας
-6.280,17

-

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 16 –28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
Ενδιάµεσες συνο̟τικές ατοµικές και ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ̟εριόδου 1/1 – 30/6/2011 Ποσά σε Ευρώ

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο Όµιλος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµίες προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Καθαρές αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Αύξηση αποθεµάτων
Αύξηση απαιτήσεων
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων
Προκαταβολές για πωλήσεις συµµετοχών
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή 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 – 30/6/2011

1/1 – 30/6/2010

1/1 – 30/6/2011

1/1 – 30/6/2010

-24.812.204,75

-20.731.808,65

-24.808.437,86

-20.697.044,91

7.232.388,34
148.116,62
-40.832,69
-6.464,37
5.817.099,68

7.237.142,97
151.121,17
20.257,14
-566.240,72
3.547.892,58

7.232.388,34
148.116,62
-40.832,69
-6.464,40
5.816.913,68

7.237.095,87
151.121,17
20.257,14
-566.240,72
3.541.624,98

-1.408.984,60
-12.689.903,67
19.576.429,69

-1.825.133,62
-24.576.435,73
16.151.088,93

-1.408.984,60
-12.698.663,90
19.574.193,11

-1.825.133,62
-24.703.920,88
16.441.203,95

-4.027.364,71
-538.249,68
-10.749.970,14

-2.690.931,84
-23.731,46
-23.306.779,23

-4.027.178,71
-506.845,64
-10.725.796,05

-2.684.664,24
-23.085.701,26

-270.489,77
6.464,54
-264.025,23

-152.403,34
800.000,00
13.000.000,00
6.483,00
13.654.079,66

-270.489,77
6.464,54
-264.025,23

-152.403,34
800.000,00
13.000.000,00
6.483,00
13.654.079,66

-6.273.082,19
-427.177,58
-6.700.259,77
-17.714.255,14
22.648.789,60
4.934.534,46

858.545,58
-5.527.955,00
-38.597,78
-346,69
-4.708.353,89
-14.361.053,46
47.475.852,31
33.114.798,85

-6.273.082,19
-427.177,58
-6.700.259,77
-17.690.081,05
22.372.498,20
4.682.417,15

858.545,58
-5.527.955,00
-38.597,78
-346,69
-4.708.353,89
-14.139.975,49
46.943.386,98
32.803.411,49

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 16 –28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών ατοµικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις στις ενδιάµεσες συνοπτικές ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της περιόδου 1/1 – 30/6/2011
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 25/5/1972 (Φ.Ε.Κ. 939-25/5/1972) µε έδρα το ∆ήµο 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 30/6/2011 και 30/6/2010 σε 643 και 707 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 30/6/2011 ανερχόταν στο ποσό € 189.372.420,00.
Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων η οποία εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
που απαρτίζεται από 7-9 µέλη. Την 19/6/2009 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε 8 µελές ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Από τα οκτώ µέλη (8) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 30/6/2011, τρία (3) ήταν εκτελεστικά, τρία (3) µη
εκτελεστικά και δύο (2) ανεξάρτητα-µη εκτελεστικά.
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2011 περιλαµβάνουν τις
ενδιάµεσες συνοπτικές ατοµικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (οι «οικονοµικές καταστάσεις»), οι
οποίες εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση της 26/8/2011. Οι ενδιάµεσες συνοπτικές
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της (Όµιλος), καθώς και τη
συµµετοχή του Οµίλου σε συγγενείς εταιρείες.
Οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και τα ποσοστά συµµετοχής που κατέχει η µητρική εταιρεία είτε άµεσα είτε έµµεσα, παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα :
% Συµµετοχής
Επωνυµία

Μέθοδος
ενοποίησης

Έδρα

2011

2010

Κρητική Φιλοξενία Α.Ε.

Ολική

Ηράκλειο Κρήτης

100,00%

100,00%

Αθηνά Α.Β.Ε.Ε.
Minoan Italia S.p.A
Μινωικές Αποδράσεις Α.Ε. **
Μινωικές Κρουαζιέρες Α.Ν.Ε.*
European Thalassic Agencies shipping
management & consultants S.A.*
Mediterranean Ferries S.r.l.*

Ολική
Ολική
Ολική
Ολική

Ηράκλειο Κρήτης
Παλέρµο Ιταλίας
Ηράκλειο Κρήτης
Ηράκλειο Κρήτης

100,00%
100,00%
99,95%
80,80%

100,00%
100,00%
99,95%
80,80%

Ολική
Καθαρή θέση

Παναµάς
Γένοβα Ιταλίας

100,00%
50,00%

100,00%
50,00%

* Οι εταιρείες έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση
** Η Εταιρεία µε την από 30/6/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λύθηκε οριστικά
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2. Βάση κατάρτισης των ενδιάµεσων συνοπτικών ατοµικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων
2.1 Σηµείωση συµµόρφωσης
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34
«Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση».
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές 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 ∆εκεµβρίου 2010.

2.2 Χρήση εκτιµήσεων
Η σύνταξη των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων, υποχρεώνει τη ∆ιοίκηση 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 συνοπτικές 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 31/12/2010.

3. Σηµαντικές λογιστικές πολιτικές
Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων,
της 30/6/2011 είναι αυτές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της
31/12/2010 και εµφανίζονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.minoan.gr.

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

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική περίοδο
∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»
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 τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»
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 µετόχους
της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση
στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.
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Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους»
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 στον Όµιλο.
Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο
Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»
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 στον Όµιλο.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2012
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όµιλος έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης
καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2012)
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών
υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη
µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά
συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα
χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων
καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς
και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση
των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του
εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων
παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1η Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9
έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν
µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν
υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις.
Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την
εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει
ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών.
Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11,
∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν
ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες
Οικονοµικές του Καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται
στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα
προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες
διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής)
µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην
ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν
σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει
έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης
βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου.
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες
δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες
σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες
που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που
εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού
ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού
συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων
σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της
οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες
(structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω
γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα
τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό
χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο
∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες»
που αφορούν τις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του
∆ΠΧΑ 11.

19

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
Ενδιάµεσες συνο̟τικές ατοµικές και ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ̟εριόδου 1/1 – 30/6/2011 Ποσά σε Ευρώ

4.∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι πολιτικές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας, είναι αυτές που
αναλύονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2010.

5. Έσοδα πωλήσεων
Έσοδα από ναύλους
Έσοδα από εµπορικές εκµεταλλεύσεις
Λοιπά έσοδα
Σύνολα

Ο Όµιλος
30/6/2011
30/6/2010
68.354.511,07
60.645.455,49
10.217.686,37
9.480.990,52
754.457,73
702.054,47
79.326.655,17
70.828.500,48

Η Εταιρεία
30/6/2011
30/6/2010
68.354.511,07
60.651.842,49
10.217.686,37
9.480.990,52
705.316,92
620.948,97
79.277.514,36
70.753.781,98

Η αύξηση των «Εσόδων από ναύλους» οφείλεται κατά κύριο λόγω σε έκτακτες ναυλώσεις.

6. Κόστος πωληθέντων

Κόστος µισθοδοσίας-καύσιµα-αναλώσιµα
Έξοδα λιµένων-συντηρήσεις
Τρόφιµα – Ποτά – Εµπορεύµατα καταστηµάτων
Κόστος ναύλωσης πλοίων
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Αναλογούσα στην περίοδο επιχορήγηση αγοράς πλοίου
Σύνολα

Ο Όµιλος
30/6/2011
30/6/2010
58.766.211,63
53.220.780,47
6.645.627,63
7.025.460,51
4.328.219,00
4.257.132,88
6.991.859,79
4.345.968,07
3.664.957,83
2.512.061,05
7.052.430,44
7.039.964,56
-96.680,84
-96.573,57
78.304.793,97
87.352.625,48

Η Εταιρεία
30/6/2011
30/6/2010
58.766.211,63
53.220.780,47
6.645.627,63
7.025.460,51
4.328.219,00
4.257.132,88
6.991.859,79
4.345.968,07
3.664.957,83
2.497.856,85
7.052.430,44
7.039.964,56
-96.680,84
-96.573,57
87.352.625,48
78.290.589,77

Η αύξηση στο κόστος πωληθέντων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά ποσό €
9,00 εκατοµµύρια περίπου, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιµών των καυσίµων.

7.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

Κόστος µισθοδοσίας
Προµήθειες
Έξοδα προβολής
Λοιπά έξοδα
Σύνολα

Ο Όµιλος
30/06/2011
30/06/2010
2.556.974,53
2.488.030,81
3.192.548,42
3.537.497,37
1.202.037,85
1.269.457,63
439.283,99
482.914,09
7.390.844,79
7.777.899,90

Η Εταιρεία
30/06/2011
30/06/2010
2.556.974,53
2.488.030,81
3.192.548,42
3.537.497,37
1.202.037,85
1.269.457,63
439.283,99
481.734,02
7.390.844,79
7.776.719,83

8. Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Κέρδη από πώληση ακινήτου
Προµήθειες από δικ/τα τρίτων επί των εισιτηρίων
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων
Λοιπά έσοδα
Σύνολα

Ο Όµιλος
30/6/2011
30/6/2010
541.698,92
54.619,17
59.701,67
55.456,94
58.482,08
1.913,47
48.780,00
48.840,00
3.739,11
1.390,83
162.595,22
712.026,97

Η Εταιρεία
30/6/2011
30/6/2010
541.698,92
54.619,17
59.701,67
55.456,94
58.482,08
20.974,99
50.560,42
51.424,61
3.739,11
1.390,83
164.375,64
733.673,10
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9. Φόρος εισοδήµατος

Πρόβλεψη έκτακτης εισφοράς ν.3845/2010
Μείωση αναβαλλόµενου φόρου λόγω µείωσης του
φορολογικού συντελεστή
Πρόβλεψη φόρου περιόδου
Σύνολα

Ο Όµιλος
30/6/2011
30/6/2010
1.134.944,00
-100.637,23
3.818,62
-96.818,61

Η Εταιρεία
30/6/2011
30/6/2010
1.134.944,00

13.642,23
1.148.586,23

-

1.134.944,00

10. Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ο Όµιλος
Πλοία
522.946.980,75
507.397,64

Έπιπλα Λοιπός
εξοπλισµός
3.704.985,57
212.422,15

Λογισµικά
προγράµµατα
Η/Υ
2.496.471,92
141.158,27

Σύνολα
536.875.510,43
860.978,06

6.412,25
144.608,18

39.406,92
523.414.971,47

72.961,83
3.844.445,89

9.978,67
2.627.651,52

128.759,67
537.607.728,82

5.778.138,76
-

144.608,18
-

523.414.971,47
26.822,05

3.844.445,89
92.986,65

2.627.651,52
150.681,07

537.607.728,82
270.489,77

1.797.913,00

5.778.138,76

144.608,18

1.181,42
523.440.612,10

280.887,95
3.656.544,59

0,03
2.778.332,56

282.069,40
537.596.149,19

Υπόλοιπο αποσβέσεων 1/1/2010
Αποσβέσεις 1/1 – 31/12/2010
Μείον:Αποσβέσεις πωληθέντων –
αποσυρθέντων πάγιων 1/1-31/12/2010
Σύνολο αποσβέσεων 31/12/2010

-

1.371.233,19
238.105,03

107.522,49
11.549,21

84.635.846,56
14.077.176,21

3.028.462,84
231.162,85

2.390.378,62
50.994,09

91.533.443,70
14.608.987,39

-

1.609.338,22

5.661,34
113.410,36

26.820,74
98.686.202,03

31.286,96
3.228.338,73

5.755,96
2.435.616,75

69.525,00
106.072.906,09

Υπόλοιπο αποσβέσεων 1/1/2011
Αποσβέσεις 1/1 – 30/06/2011
Μείον:Αποσβέσεις πωληθέντων –
αποσυρθέντων πάγιων 1/1-30/06/2011
Σύνολο αποσβέσεων 30/06/2011

-

1.609.338,22
119.052,52

113.410,36
4.787,90

98.686.202,03
7.037.479,33

3.228.338,73
100.021,93

2.435.616,75
47.127,47

106.072.906,09
7.308.469,15

-

1.728.390,74

118.198,26

1.181,40
105.722.499,96

280.887,83
3.047.472,83

2.482.744,22

282.069,23
113.099.306,01

1.797.913,00
1.797.913,00
1.797.913,00

4.406.905,57
4.168.800,54
4.049.748,02

43.497,94
31.197,82
26.409,92

438.311.134,19
424.728.769,44
417.718.112,14

676.522,73
616.107,16
609.071,76

106.093,30
192.034,77
295.588,34

445.342.066,73
431.534.822,73
424.496.843,18

Γήπεδα Οικόπεδα
1.797.913,00
-

Κτίρια Τεχνικά
έργα
5.778.138,76
-

Μεταφορικά
µέσα
151.020,43
-

Πλοία
522.946.980,75
507.397,64

Έπιπλα Λοιπός
εξοπλισµός
3.704.487,89
212.422,15

Λογισµικά
προγράµµατα
Η/Υ
2.496.471,89
141.158,27

Σύνολα
536.875.012,72
860.978,06

1.797.913,00

5.778.138,76

6.412,25
144.608,18

39.406,92
523.414.971,47

72.464,15
3.844.445,89

9.978,67
2.627.651,49

128.261,99
537.607.728,79

1.797.913,00
-

5.778.138,76
-

144.608,18
-

523.414.971,47
26.822,05

3.844.445,89
92.986,65

2.627.651,49
150.681,07

537.607.728,79
270.489,77

1.797.913,00

5.778.138,76

144.608,18

1.181,42
523.440.612,10

280.887,95
3.656.544,59

2.778.332,56

282.069,37
537.596.149,19

-

1.371.233,19
238.105,03

107.522,49
11.549,21

84.635.846,56
14.077.176,21

3.028.205,22,22 2.390.378,62
231.068,65
50.994,09

91.533.186,08
14.608.893,19

-

1.609.338,22

5.661,34
113.410,36

26.820,74
98.686.202,03

30.935,14
3.228.338,73

5.755,96
2.435.616,75

69.173,18
106.072.906,09

-

1.609.338,22
119.052,52

113.410,36
4.787,90

98.686.202,03
7.037.479,33

3.228.338,73
100.021,93

2.435.616,75
47.127,47

106.072.906,09
7.308.469,15

-

1.728.390,74

118.198,26

1.181,40
105.722.499,96

280.887,83
3.047.472,83

2.482.744,22

282.069,23
113.099.306,01

1.797.913,00
1.797.913,00
1.797.913,00

4.406.905,57
4.168.800,54
4.049.748,02

43.497,94
31.197,82
26.409,92

438.311.134,19
424.728.769,44
417.718.112,14

676.282,67
616.107,16
609.071,76

106.093,27
192.034,74
295.588,34

445.341.826,64
431.534.822,70
424.496.843,18

Αξία κτήσης 1/1/2010
Αγορές – Προσθήκες 1/1 – 31/12/2010
Μείον: Πωλήσεις – Αποσύρσεις
1/1– 31/12/2010
Αξία κτήσης την 31/12/2010
Αξία κτήσης 1/1/2011
Αγορές – Προσθήκες 1/1 – 30/06/2011
Μείον: Πωλήσεις – Αποσύρσεις
1/1– 30/06/2011
Αξία κτήσης την 30/06/2011

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
Κατά την 1/1/2010
Κατά την 31/12/2010
Κατά την 30/06/2011

Γήπεδα Οικόπεδα
1.797.913,00
-

Κτίρια Τεχνικά
έργα
5.778.138,76
-

Μεταφορικά
µέσα
151.020,43
-

1.797.913,00

5.778.138,76

1.797.913,00
-

Η Εταιρεία

Αξία κτήσης 1/1/2010
Αγορές – Προσθήκες 1/1 – 31/12/2010
Μείον:Πωλήσεις – Αποσύρσεις 1/1 –
31/12/2010
Αξία κτήσης την 31/12/2010
Αξία κτήσης 1/1/2011
Αγορές – Προσθήκες 1/1 – 30/06/2011
Μείον:Πωλήσεις – Αποσύρσεις 1/1 –
30/06/2011
Αξία κτήσης την 30/06/2011
Υπόλοιπο αποσβέσεων 1/1/2010
Αποσβέσεις 1/1 – 31/12/2010
Μείον:Αποσβέσεις πωληθέντων –
αποσυρθέντων πάγιων 1/1-31/12/2010
Σύνολο αποσβέσεων 31/12/2010
Υπόλοιπο αποσβέσεων 1/1/2011
Αποσβέσεις 1/1 – 30/06/2011
Μείον:Αποσβέσεις πωληθέντων –
αποσυρθέντων πάγιων 1/1-30/06/2011
Σύνολο αποσβέσεων 30/06/2011
Αναπόσβεστο υπόλοιπο
Κατά την 1/1/2010
Κατά την 31/12/2010
Κατά την 30/06/2011
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Η Εταιρεία εξέτασε τυχόν ενδείξεις αποµείωσης της αξίας των ακινήτων και των πλοίων της και κατέληξε ότι δεν
συντρέχει λόγος αποµείωσής τους.

11. Επενδύσεις σε ακίνητα
Η κίνηση των επενδύσεων σε ακίνητα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Αξία κτήσης 1/1/2010
Αγορές – Προσθήκες 1/1 – 31/12/2010

Αξία κτήσης την 31/12/2010
Αξία κτήσης 1/1/2011
Αγορές – Προσθήκες 1/1 – 30/06/2011

Αξία κτήσης την 30/06/2011
Υπόλοιπο αποσβέσεων 1/1/2010
Αποσβέσεις 1/1– 31/12/2010
Σύνολο αποσβέσεων 31/12/2010
Υπόλοιπο αποσβέσεων 1/1/2011
Αποσβέσεις 1/1– 30/06/2011
Σύνολο αποσβέσεων 30/06/2011
Αναπόσβεστο υπόλοιπο
Κατά την 1/1/2010
Κατά την 31/12/2010
Κατά την 30/06/2011

Η Εταιρεία
Γήπεδα Οικόπεδα
Κτίρια
556.842,00 1.194.801,36
556.842,00 1.194.801,36
556.842,00 1.194.801,36
556.842,00 1.194.801,36
247.200,29
41.200,05
288.400,34
288.400,34
20.600,03
309.000,37

Σύνολο
1.751.643,36
1.751.643,36
1.751.643,36
1.751.643,36
247.200,29
41.200,05
288.400,34
288.400,34
20.600,03
309.000,37

556.842,00
556.842,00
556.842,00

1.504.443,07
1.463.243,02
1.442.642,99

947.601,07
906.401,02
885.800,99

12. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες είναι οι παρακάτω.
Επωνυµία
Κρητική Φιλοξενία Α.Ε.
Μινωικές Αποδράσεις Α.Ε.
Minoan Italia S.p.a
Σύνολα

Αξία συµµετοχής
30/06/2011
31/12/2010
3.203.208,19
3.203.208,19
85.197,80
85.197,80
120.000,00
120.000,00
3.408.405,99
3.408.405,99

13. Λοιπές επενδύσεις
Οι λοιπές επενδύσεις, αφορούν την αξία της συµµετοχής της Εταιρείας στην εταιρεία Χελλένικ Σήγουεϊς Α.Ν.Ε. όπως
αποτιµήθηκε στο κόστος σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 παρ. 54, µετά την δήλωση υπαναχώρησης της Εταιρείας από την
από 18/5/2009 σύµβαση πώλησης των µετοχών της παραπάνω συµµετοχής στην Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία
Κρήτης Α.Ε.

14. Απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Απαιτήσεις
Ο Όµιλος
Η Εταιρεία
30/06/2011
31/12/2010
30/06/2011
31/12/2010
61.729.945,70 54.415.849,74
61.776.593,20
54.462.497,24

Πελάτες – επιταγές εισπρακτέες – γραµµάτια
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από θυγατρικές και συγγενείς
εταιρείες
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολα

Έξοδα επόµενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολα

46.454,03
46.454,03
102.919,34
105.902,29
3.462.081,88
2.344.171,66
3.400.462,27
2.230.766,20
65.238.481,61 56.806.475,43
65.279.974,81
56.799.165,73
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Ο Όµιλος
Η Εταιρεία
30/06/2011
31/12/2010
30/06/2011
31/12/2010
6.072.482,58 3.890.394,28
6.072.482,58
3.890.394,28
8.572.614,02 6.500.009,24
8.532.571,35
6.500.009,24
10.390.403,52
14.645.096,60 10.390.403,52 14.605.053,93
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15. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση
Στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων της 30/06/2011 , περιλαµβάνεται ακίνητο θυγατρικής εταιρείας αναπόσβεστης αξίας
ποσού € 5.200.000,05 για το οποίο έχει ληφθεί σχετική απόφαση πώλησής του από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας. Στο
παραπάνω ακίνητο έχει εγγραφεί προσηµείωση για εξασφάλιση υποχρεώσεων της µητρικής εταιρείας.

16. ∆άνεια – Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Τα δάνεια της µητρικής εταιρείας που εµφανίζονται στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:
Μέσα πραγµατικά
επιτόκια
1/1-30/6/2011

Οµολογιακό δάνειο-∆ιαχειρίστρια Τράπεζα Εθνική
Μείον:Αναπόσβεστο κόστος αναδιοργάνωσης δανείων
Υπόλοιπο δανείων
Μείον:∆άνεια-Βραχυπρόθεσµο µέρος πληρωτέο στην
επόµενη χρήση
∆άνεια-µακροπρόθεσµο µέρος

3,46%

30/6/2011

Μέσα πραγµατικά
επιτόκια
1/1-30/6/2010

268.656.315,00
-1.149.756,21
267.506.558,79
-14.045.325,00
253.461.233,79

2,21%

31/12/2010

268.656.315,00
-1.214.837,04
267.441.477,96
-8.517.370,00
258.924.107,96

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 µακροπρόθεσµων δανείων που έχουν βαρύνει τα αποτελέσµατα της περιόδου από 1/1/2011-30/06/2011
ανέρχονται σε ποσό € 4.608.970,75 έναντι € 3.203.509,51 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 € 417.718.112,14) ποσού € 375.000.000,00.
Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις κατά την 30/06/2011 και κατά την 31/12/2010 ποσού € 16.975.000,02 και
€ 23.248.082,21, καλύπτονται µε µεταχρονολογηµένες επιταγές εισπρακτέες. Τα µέσα πραγµατικά επιτόκια, για τις
υποχρεώσεις αυτές, της χρήσης 1/1-30/06/2011 ανήλθαν σε 5,32%, ενώ της χρήσης 1/1-30/06/2010 σε 3,24%.

17. 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
Σύνολα

Ο Όµιλος
30/6/2011
31/12/2010
31.283.308,96 31.946.306,32
2.076.486,76 1.964.972,97
3.112.863,84 2.994.981,14
125.024,75
552.202,33
11.428.250,44 4.647.705,15
5.716.728,40 3.632.068,47
1.239.007,45
538.992,61
15.055.294,61 2.869.343,87
70.036.965,21 49.146.572,86

Η Εταιρεία
30/6/2011
31/12/2010
31.283.308,96 31.946.306,32
2.072.668,14 1.940.600,89
3.111.979,08 2.989.182,92
125.024,75
552.202,33
11.424.105,35 4.643.967,86
5.716.728,40 3.631.778,75
1.239.007,45
538.992,61
15.055.294,61 2.869.343,87
70.028.116,74 49.112.375,55

Η σηµαντική αύξηση στα «΄Εσοδα επόµενων χρήσεων», οφείλεται σε λόγους εποχικότητας που συνδέονται µε την
έκδοση εισιτηρίων στις αρχές της θερινής περιόδου και η αύξηση στους «Πιστωτές διάφορους» οφείλεται σε
υποχρέωση της Εταιρείας προς την υπερκείµενη µητρική εταιρεία από ναυλώσεις πλοίων.
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18. Λειτουργικοί τοµείς
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 29,5% του
κύκλου εργασιών, καθώς και στα έσοδα από τις καταναλώσεις των επιβατών στα εστιατόρια – bars και καταστήµατα
επί των πλοίων που αποτελούν το 14,0%. Tα έσοδα που προέρχονται από τη µεταφορά των φορτηγών αυτοκινήτων και
αντιστοιχούν στο 45,4% του κύκλου εργασιών, δεν παρουσιάζουν εποχικότητα. Επιπρόσθετα, τα έσοδα από ναυλώσεις
πλοίων αντιστοιχούν στο 11,1% του κύκλου εργασιών της τρέχουσας περιόδου.
Ο Όµιλος

30/6/2011
Έσοδα πωλήσεων
Μικτά κέρδη/(ζηµίες)
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και καθαρών αποσβέσεων
Καθαρές αποσβέσεις
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Ζηµίες προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Ζηµίες µετά από φόρους
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Κεφαλαιουχικές δαπάνες

30/6/2010
Έσοδα πωλήσεων
Μικτά κέρδη/(ζηµίες)
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και καθαρών αποσβέσεων
Καθαρές αποσβέσεις
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Ζηµίες προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Ζηµίες µετά από φόρους
31/12/2010
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Γραµµές
Ελλάδας
19.635.142,85
-2.532.224,10

Γραµµές
Αδριατικής
50.200.169,59
-8.618.925,84

Μη
κατανεµηµένα
στοιχεία
9.491.342,73
3.125.179,63

Σύνολα
79.326.655,17
-8.025.970,31

-158.487,72
-3.017.082,31

-8.880.020,25
-2.181.061,19

-2.830.258,40
-2.034.244,84

-11.868.766,37
-7.232.388,34

-3.175.570,03
-1.497.887,85
-4.673.457,88
-4.673.457,88

-11.061.081,44
-1.230.133,21
-12.291.214,64
-12.291.214,64

-4.864.503,24
106.049,64
-3.089.078,62
-7.847.532,23
96.818,61
-7.750.713,62

-19.101.154,71
106.049,64
-5.817.099,68
-24.812.204,75
96.818,61
-24.715.386,14

184.774.926,97
88.500.482,33
2.288,42

169.973.703,86
90.842.589,93
23.969,67

Γραµµές
Ελλάδας
20.706.378,50
-2.562.937,31

Γραµµές
Αδριατικής
50.047.403,48
-4.973.870,48

-47.751,22
-3.208.127,42

-4.039.619,27
-3.735.263,57

-7.239.640,66
-293.751,98

-11.327.011,15
-7.237.142,97

-3.255.878,65
-1.087.912,49
-4.343.791,14
-4.343.791,14

-7.774.882,83
-1.375.447,42
-9.150.330,26
-9.150.330,26

-7.533.392,64
1.380.238,05
-1.084.532,67
-7.237.687,25
-1.148.586,23
-8.386.273,48

-18.564.154,12
1.380.238,05
-3.547.892,58
-20.731.808,65
-1.148.586,23
-21.880.394,88

187.866.550,11
92.806.371,40
26.474,65

172.703.489,12
93.990.896,79
98.707,42

249.477.715,21 604.226.346,04
182.202.407,27 361.545.479,53
244.231,68
270.489,77
Μη
κατανεµηµένα
στοιχεία
Σύνολα
74.718,50 70.828.500,48
60.514,30
-7.476.293,49

254.330.768,92 614.900.808,15
160.707.287,31 347.504.555,50
735.795,99
860.978,06

Τα µη κατανεµηµένα στοιχεία, τα οποία παρακολουθούνται στο σύνολό τους από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας,
αναλύονται ως εξής :
•

Tου συνόλου «Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και καθαρών αποσβέσεων»
αφορούν κυρίως λοιπά έξοδα λειτουργίας διοίκησης και διάθεσης τα οποία δεν µπορούν να επιµεριστούν εύλογα.

•

Του συνόλου «Χρηµατοοικονοµικά έξοδα» αφορούν τόκους και έξοδα δανείων που δεν συνδέονται µε συγκεκριµένα
πλοία.

•

Του συνόλου Ενεργητικού αφορούν όλα τα στοιχεία ενεργητικού, εκτός από τα πλοία.
•

Του συνόλου Υποχρεώσεων αφορούν όλες τις υποχρεώσεις, εκτός από τα δάνεια που συνδέονται µε
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συγκεκριµένα πλοία.

19. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών
Τα συνδεδεµένα µέρη είναι ο όµιλος της υπερκείµενης µητρικής εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI
NAVIGAZIONE S.p.a. µε έδρα το Παλέρµο της Ιταλίας, τα µέλη ∆.Σ. και ∆ιοίκησης της Εταιρείας, και των
θυγατρικών του Οµίλου, καθώς και τα οικονοµικά εξαρτώµενα µέλη, σύζυγοι και συγγενείς πρώτου βαθµού αυτών,
καθώς επίσης και οι συγγενείς εταιρίες.
Στους παρακάτω πίνακες, παρουσιάζονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων µεταξύ των συνδεδεµένων
µερών κατά την 30 Ιουνίου 2011 και 31 ∆εκεµβρίου 2010 καθώς και το σύνολο των αγορών (λήψη υπηρεσιών) και
πωλήσεων (παροχή υπηρεσιών) κατά τη διάρκεια των περιόδων 1/1 – 30/6/2011 και 1/1 – 30/6/2010.

19.1 Όµιλος υπερκείµενης µητρικής
30/06/2011

Grimaldi
Compagnia di
Navigazione
S.p.a

Industria
Armamento
Meridionale
S.p.a.

Atlantica di
Navigazione
S.p.a

Finnlines
Plc

Grimaldi
Tours

Σύνολα

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

Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε.(υποχρέωση σε)

31/12/2010

-

-

-

854,60

441,12

1.295,72

5.964.557,90

450.077,53

-

-

-

6.414.635,43

Grimaldi
Compagnia di
Navigazione
S.p.a

Industria
Armamento
Meridionale
S.p.a.

Atlantica di
Navigazione
S.p.a

Finnlines
Plc

Grimaldi
Tours

Σύνολα

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

10.194,92

1.055.395,14

-

854,60

62.879,80

1.129.324,46

Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε.(υποχρέωση σε)

-

-

2.703,53

-

-

2.703,53

1/1-30/06/2011

Grimaldi
Compagnia di
Navigazione
S.p.a

Atlantica di
Navigazione S.p.a

Σύνολα

Εταιρεία
Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε.
Κόστος ναύλωσης πλοίων
Κόστος µισθοδοσίας ναυτικών ναυλωµένων
πλοίων
Αναλογία αποτελέσµατος από εµπορική
εκµετάλλευση ναυλωµένων πλοίων
Κόστος καυσίµων ναυλωµένων πλοίων
∆ιάφορα έξοδα
Σύνολα
Έσοδα από ναυλώσεις πλοίων
Έσοδα από επίρριψη κόστους µισθοδοσίας και
ενδιαίτησης ναυτικών ναυλωµένου πλοίου
Λοιπά έσοδα
Σύνολα

6.991.859,79

-

6.991.859,79

267.549,79

-

267.549,79

831.978,30
36.637,10
8.128.024,98
-

153.727,14
417.267,05
47.212,73
618.206,92
4.712.024,70

985.705,44
417.267,05
83.849,83
8.746.231,90
4.712.024,70

189.890,35
32.966,50
222.856,85

249.545,17
36.610,20
4.998.180,07

439.435,52
69.576,70
5.221.036,92
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1/1-30/06/2010
Grimaldi
Compagnia di
Navigazione S.p.a.

Εταιρεία

Atlantica di
Navigazione S.p.a

Σύνολα

Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε.
Κόστος ναύλωσης πλοίου

4.345.968,07

-

4.345.968,07

Κόστος µισθοδοσίας πληρωµάτων ναυλωµένου
πλοίου

45.307,32

∆ιάφορα έξοδα

48.246,32

9.099,60

57.345,92

4.439.521,71

9.099,60

4.448.621,31

Σύνολα

-

Αναλογία 50% εσόδων από εµπορική
εκµετάλλευση ναυλωµένου πλοίου

45.307,32

548.623,68

548.623,68

19.2 Θυγατρικές εταιρείες
30/06/2011
Εταιρεία
Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε. (απαίτηση από)
Αθηνά Α.Β.Ε.Ε (απαίτηση από)

31/12/2010
Εταιρεία
Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε. (απαίτηση από)
Αθηνά Α.Β.Ε.Ε (απαίτηση από)

1/01-30/06/2011
Εταιρεία
Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε.
Έσοδα από µισθώµατα
Σύνολα

1/01-30/06/2010
Εταιρεία
Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε.
Έσοδα από ναύλους
Έσοδα από µισθώµατα και λοιπά
Σύνολα

Μινωικές
Αποδράσεις Α.Ε.

Κρητική
Φιλοξενία Α.Ε.

-

Μινωικές
Αποδράσεις Α.Ε.

56.465,31
38.419,35

Κρητική Φιλοξενία
Α.Ε.

3.895,07
Μινωικές
Αποδράσεις
Α.Ε.

600,00
600,00

55.553,19
35.108,74
Κρητική
Φιλοξενία
Α.Ε.

Μινωϊκές
Κρουαζιέρες
Α.Ε.

880,42
880,42

Μινωικές Αποδράσεις
Α.Ε.

6.387,00
20.465,71
26.852,71

Σύνολα
56.465,31
38.419,35

Σύνολα
59.448,26
35.108,74

Σύνολα

300,00
300,00

1.780,42
1.780,42

Κρητική
Φιλοξενία Α.Ε.

Μινωϊκές
Κρουαζιέρες
Α.Ε.

880,42
880,42

300,00
300,00

Σύνολα

6.387,00
21.646,13
28.033,13

Επιπρόσθετα η θυγατρική εταιρεία Κρητική Φιλοξενία Α.Ε εισέπραξε κατά την προηγούµενη περίοδο µέρισµα από την
θυγατρική της ΑΘΗΝΑ Α.Β.Ε.Ε. ποσού € 379,73.
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19.3 Συγγενείς εταιρείες
30/6/2011

Mediterranean
Ferries S.r.l.

Εταιρεία
Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε. (απαίτηση από)
31/12/2010

46.454,03
Mediterranean
Ferries S.r.l.

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

46.454,03

Οι παραπάνω συναλλαγές (σηµ.19.1 και 19.2) τιµολογούνται µε τους συνήθεις όρους της αγοράς.

19.4 Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικά Στελέχη
Οι παροχές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη συνίστανται µόνο σε
βραχυπρόθεσµες παροχές και εµφανίζονται παρακάτω:
Εκτελεστικά µέλη ∆.Σ.
Μη εκτελεστικά µέλη ∆.Σ.
∆ιευθυντικά Στελέχη
Σύνολα

30/6/2011
251.562,70
95.341,00
456.918,23
803.821,93

30/6/2010
252.472,70
95.461,00
424.991,86
772.925,56

Από τις παραπάνω αµοιβές που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου, παρέµεινε κατά την 30/06/2011
ανεξόφλητο ποσό € 57.641,60.
Επιπρόσθετα κατά την 30/06/2011, η Εταιρεία είχε απαίτηση από µέλος του ∆.Σ. που προέρχεται από εµπορική
συνεργασία ποσού € 123.611,32.

20. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
∆εν επήλθαν µεταβολές στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου, όπως αυτές αναφέρονται στις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2010.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών που περιλαµβάνονται στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές
καταστάσεις, 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.
Minoan Italia S.p.A.
Mediterranean Ferries S.r.l.

Ανέλεγκτες χρήσεις
2006 – 2010
2010
2000 – 2010
2007 – 2010
2007 – 2010
2009 – 2010
2002 – 2010

Σηµειώνεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του οµίλου θα οριστικοποιηθούν µε τη
διενέργεια των τακτικών ελέγχων από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Επιπρόσθετα σας ενηµερώνουµε ότι εκκρεµούν
δικαστικές υποθέσεις που αφορούν διαφορές ΦΠΑ χρήσεων 1998 έως και 2005 που προέκυψαν από τακτικό
φορολογικό έλεγχο στη µητρική εταιρεία, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2006. Για ίδιας φύσεως διαφορές ΦΠΑ
προηγούµενων της χρήσεως 1998 χρήσεων, η Εταιρεία έχει δικαιωθεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και για
το λόγο αυτό δεν είχε διενεργήσει σχετική πρόβλεψη.
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21. Γεγονότα µεταγενέστερα των ενδιάµεσων συνοπτικών ατοµικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού της 30/06/2011 γεγονότα, που να αφορούν είτε τη µητρική εταιρεία είτε
τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 34

Ηράκλειο, 26 Αυγούστου 2011
Ο Αντιπρόεδρος
του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Η Επικεφαλής Λογιστηρίου

Κωνσταντίνος Μαµαλάκης
Α.∆.Τ. ΑΑ 367050

Αντώνιος Μανιαδάκης
Α.∆.Τ. ΑΙ 944699

∆ήµητρα Μπατσή
Α.∆.Τ. ΑΙ 438159
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 23944 Α’
ΤΑΞΗΣ
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