
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)        Ενοποιημένα στοιχεία        Εταιρεία (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 273.630 292.429 263.623 282.067

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.824 1.828 701 705 Κύκλος εργασιών 125.839 137.477 62.941 68.243 109.706 120.566 54.762 59.244

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 22 33 22 33 Μικτά κέρδη 34.545 24.082 27.997 22.457 29.888 19.461 24.013 18.620

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.332 2.170 2.571 2.574 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

Αποθέματα 2.880 3.129 1.766 2.138 επενδυτικών αποτελεσμάτων 15.317 1.697 20.355 13.504 13.448 1.202 17.529 11.121

Απαιτήσεις από πελάτες 49.910 45.381 42.239 40.965 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 3.294 (11.410) 16.638 11.065 1.662 (9.980) 13.721 8.531

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.049 11.152 9.437 9.942 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 2.759 (11.841) 16.262 10.773 1.552 (10.057) 13.675 8.505

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.650 3.564 3.680 1.250

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοκτήτες μητρικής 2.444 (10.989) 15.502 10.192 - - - -

προοριζόμενα για πώληση - 2.180 - - Δικαιώματα μειοψηφίας 315 (852) 760 581 - - - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 346.297 361.866 324.039 339.674

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (80) 0 (80) 0 (24) 0 (24) 0

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 56.597 56.597 56.597 56.597 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 2.679 (11.841) 16.182 10.773 1.528 (10.057) 13.651 8.505

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (67.999) (70.396) (70.916) (72.444)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) (11.402) (13.799) (14.319) (15.847) Ιδιοκτήτες μητρικής 2.394 (10.989) 15.451 10.192 - - - -

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 4.696 4.558 - - Δικαιώματα μειοψηφίας 285 (852) 731 581 - - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) (6.706) (9.241) (14.319) (15.847)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.988 4.303 3.988 4.303 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) 0,0130 (0,0582) 0,0822 0,0541 0,0082 (0,0533) 0,0725 0,0451

Προβλέψεις & λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 29.294 38.220 25.578 33.700

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 274.385 274.215 274.043 273.729 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 45.336 54.369 34.749 43.789 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 23.665 9.853 23.250 16.421 21.291 8.881 20.231 13.884

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 353.003 371.107 338.358 355.521

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 346.297 361.866 324.039 339.674

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)        Ενοποιημένα στοιχεία        Εταιρεία 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014

30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014 Λειτουργικές δραστηριότητες 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 3.294 (11.410) 1.662 (9.980)

01.01.2014, αντίστοιχα) (9.241) 10.170 (15.847) 781 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 2.679 (11.841) 1.528 (10.057) Αποσβέσεις 8.499 8.310 7.843 7.679

Διανεμηθέντα μερίσματα (139) (140) - - Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (151) (154) - -

Λοιπές κινήσεις στα ίδια κεφάλαια (5) - - - Προβλέψεις 1.045 1.379 1.007 1.353

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και Συναλλαγματικές διαφορές 673 296 659 290
30.09.2014, αντίστοιχα) (6.706) (1.811) (14.319) (9.276) Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας 98 (233) (80) (125)

Απομειώσεις αξίας παγίων στοιχείων - 1.902 - -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι) 11.252 12.552 11.207 12.421

24.710 12.642 22.298 11.638

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 231 85 371 (171)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (3.580) (13.033) (1.822) (11.467)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (3.549) 5.561 (4.466) 2.070

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (1.041) (3.304) (965) (3.119)

Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος (255) (323) (82) (77)

Σύνολο εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 16.516 1.628 15.334 (1.126)

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Απόκτηση συνδεδεμένων, χρεογράφων και λοιπών επενδύσεων (916) - - -

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (2.985) (993) (2.685) (761)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων - 21.000 - 21.000

Τόκοι εισπραχθέντες 41 47 - 2

Μερίσματα εισπραχθέντα - - 128 128

Σύνολο εισροών / (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) (3.860) 20.054 (2.557) 20.369

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Αγορά ιδίων μετοχών (5) - - -

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) Ο Όμιλος Η Εταιρεία Πληρωμές δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (581) (146) (581) (146)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - 5.370 - 5.370

α) Εισροές - 4.328 Εξοφλήσεις δανείων (9.910) (26.181) (9.766) (24.515)

β) Εκροές 231 345 Μερίσματα πληρωθέντα (74) (79) - -

γ) Απαιτήσεις 16.941 20.873 Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων (γ) (10.570) (21.036) (10.347) (19.291)

δ) Υποχρεώσεις 629 548 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.144 921 & ισοδύναμα της περιόδου (α) + (β) + (γ) 2.086 646 2.430 (48)

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 3.564 3.733 1.250 1.831

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 196 77 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 5.650 4.379 3.680 1.783

 Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Χανιά, 13 Νοεμβρίου 2015

     από 01.01 έως      από 01.01 έως

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

     από 01.07 έως     από 01.01 έως     από 01.01 έως

     Ενοποιημένα στοιχεία

Νόμιμοι Ελεγκτές: Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 13101) - Αραμπατζής Κωνσταντίνος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 34351)

Ελεγκτικές εταιρείες: GRANT THORNTON (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127), ΣΟΛ ΑΕ (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 125) 

Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - έμφαση θεμάτων

     από 01.07 έως

     Ενοποιημένα στοιχεία

     Εταιρεία

     Εταιρεία

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

A Ν Ω Ν Υ Μ Η   Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Κ Η    Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α   Κ Ρ Η Τ Η Σ   Α. Ε.

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

(σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121557860000  

Έδρα: Λεωφόρος Καραμανλή 148, Χανιά

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και του Ομίλου. 

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.anek.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 13 Νοεμβρίου 2015

 

Ο Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΑ 490648 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Α.Δ.Τ. Π 966572 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΣ 
Α.Δ.Τ. Μ 068570 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 
Α.Μ. Αδείας ΟΕΕ 20599 Α' Τάξης 

 

1. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2015, η έδρα τους, το ποσοστό 
συμμετοχής της Μητρικής, καθώς και οι μέθοδοι ενοποίησης, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 1 των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2015. 2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 
2014, προσαρμοσμένες με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α. 3. Σε βάρος των εταιρειών του Ομίλου δεν εκκρεμούν επίδικες ή 
υπό διαιτησία διαφορές που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάστασή του. Σε επίπεδο Ομίλου έχουν 
σχηματιστεί σχετικές προβλέψεις ύψους € 354 χιλ. και σε επίπεδο Εταιρείας € 220 χιλ. 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού των 
εταιρειών του Ομίλου στις 30.09.2015 ανερχόταν σε 986 άτομα (885 για την Εταιρεία) και στις 30.09.2014 σε 984 άτομα (891 για την 
Εταιρεία). 5. Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της Μητρικής που να κατέχονται είτε από την ίδια είτε από 
θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις. 6. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου, οι οποίες αναφέρονται στη 
σημείωση 10 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, έχουν διενεργηθεί προβλέψεις συνολικού ποσού € 192 χιλ. (€ 25 χιλ. για την 
Εταιρεία). Για επισφαλείς απαιτήσεις έχουν διενεργηθεί σωρευτικές προβλέψεις ποσού € 27.538 χιλ. για τον Όμιλο και € 26.237 χιλ. για την 
Εταιρεία, ενώ για αποζημίωση προσωπικού οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε € 2.910 χιλ. για τον Όμιλο και € 2.774 χιλ. για την 
Εταιρεία και οι λοιπές προβλέψεις ανέρχονται σε € 1.459 χιλ. για τον Όμιλο και € 1.292 χιλ. για την Εταιρεία. 7. Τα βασικά κέρδη / (ζημιές) 
ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών. 8. Τα θέματα έμφασης της έκθεσης 
επισκόπησης των νόμιμων ελεγκτών έχουν ως εξής: "Εφιστούμε την προσοχή σας: α) στη σημείωση 13 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης όπου γίνεται αναφορά στο ναυτικό συμβάν του ναυλωμένου πλοίου Norman Atlantic το οποίο έλαβε χώρα στις 28.12.2014. 
Το συμβάν, που είναι καλυμμένο ασφαλιστικά από διεθνή αλληλοασφαλιστικό συνεταιρισμό, βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των ερευνών 
κατά συνέπεια υφίσταται εύλογη αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξή του και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του στις οικονομικές καταστάσεις 
του Ομίλου, β) στη σημείωση 2 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ειδικότερα στο γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης 
του Ομίλου είναι αρνητικό κατά 251,2 εκατ. ευρώ, η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου έχει επιδεινωθεί σημαντικά και έχουν εφαρμογή για 
την Εταιρεία οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/20, ενώ παράλληλα υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους. Τα 
παραπάνω γεγονότα σε συνδυασμό με τις γενικότερες δυσμενείς συνθήκες και περιορισμούς στην Ελληνική οικονομία όπως αναφέρονται 
στη σημείωση 2 της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για την 
ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του. Στην ίδια σημείωση (2) της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη Διοίκηση για τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της 
δραστηριότητας του Ομίλου. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα ως άνω αναφερθέντα θέματα." 9. Τα 
"λοιπά συνολικά έσοδα" στην κατάσταση συνολικών εσόδων αφορούν εξολοκλήρου σε αναβαλλόμενους φόρους από αποτίμηση 
οικοπέδων λόγω μεταβολής του φορολογικού συντελεστή. Οι "λοιπές κινήσεις στα ίδια κεφάλαια" στην κατάσταση μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων αφορούν στην επίδραση αγοράς ιδίων μετοχών θυγατρικής. 10. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά 
από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της 
τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:  
 


