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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
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(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης
Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (5014135 μετοχές των 0,67 €)

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1. Καταβλημένο 3.359.470,45 3.359.470,45
5. Μεταφορικά μέσα 6.251.676,47 3.868.027,80 2.383.648,67 6.251.676,47 3.555.443,98 2.696.232,49 3.359.470,45 3.359.470,45
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 29.321,98 28.663,30 658,68 29.321,98 28.663,30 658,68
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και
     προκαταβολές 2.997,94 0,00 2.997,94 2.997,94 0,00 2.997,94 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 6.283.996,39 3.896.691,10 2.387.305,29 6.283.996,39 3.584.107,28 2.699.889,11 1. Τακτικό αποθεματικό 1.551,12 1.551,12

3. Ειδικά αποθεματικά 8.156,57 8.156,57
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 9.707,69 9.707,69
 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Συμμετοχές σε συνδεμένες  επιχειρήσεις 2.934,70 2.934,70 V. Αποτελέσματα εις νέο
 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 5.880,00 5.880,00 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 67.880,10 2.631.228,65

7. Λοιπές  μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.790,21 1.790,21 Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένης
10.604,91 10.604,91 χρήσεως -1.259.690,14 -3.890.918,79

-1.191.810,04 -1.259.690,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 2.397.910,20 2.710.494,02

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΑΙ+ΑIV+AV) 2.177.368,10 2.109.488,00

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 107.153,83 207.640,05 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες 1.  Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
      και χρεώστες 89.687,92 0,00      λόγω εξόδου από την υπηρεσία 7.125,28 7.125,28
      Μείον: Προβλέψεις 80.000,00 9.687,92 0,00 0,00

 11. Χρεώστες διάφοροι 0,00 120.000,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
11α. Ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ) 0,00 16.811,05 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως 1. Προμηθευτές 137.006,07 143.797,75
      προκαταβολών και πιστώσεων 0,00 205,43 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 160.997,86 160.997,86

116.841,75 344.656,53 3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων
IV. Διαθέσιμα      υποχρεώσεων 6.859,73 107.378,73
 1. Ταμείο 14.725,28 9.274,92 4. Προκαταβολές πελατών 10.324,23 25.324,23

3.  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 4.485,49 7.121,56 5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη 1.108,21 921,05
19.210,77 16.396,48 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2.301,16 1.733,23

11. Πιστωτές διάφοροι 31.011,84 514.958,81
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 136.052,52 361.053,01 349.609,10 955.111,66

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 177,91 177,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 2.534.140,63 3.071.724,94 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 2.534.102,48 3.071.724,94

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως 67.880,10 2.631.228,65
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 377.039,00 402.195,00 (+) Υπόλοιπο αποτελ. (Ζημιές) προηγ. χρήσεως -1.259.690,14 -3.890.918,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων 312.583,82 187.550,00 Ζημιές εις νέο -1.191.810,04 -1.259.690,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 64.455,18 214.645,00
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 125.091,26 189.408,89
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως -60.636,08 25.236,11
ΜΕΙΟΝ:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα 1.096,72 39.435,47
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως -61.732,80 -14.199,36

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα
          1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 5.069.251,70
          3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 211.615,87 0,00

211.615,87 5.069.251,70
Μείον:
               1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 509,43 145.234,99
               3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 1.493,54 2.278.588,70  
               4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 80.000,00 82.002,97 129.612,90 0,00 2.423.823,69 2.645.428,01
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) 67.880,10 2.631.228,65
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 312.583,82 187.550,00
             Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
                         στο λειτουργικό κόστος 312.583,82 0,00 187.550,00 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 67.880,10 2.631.228,65

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 402603
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14421

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αθήνα, 9 Μαίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Α.Δ.Τ. Τ 963393 Α.Δ.Τ. Φ 345495
Α.Α. Ο.Ε.Ε. 3341

Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.»

                                      Χανιά, 30 Απριλίου 2014
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Έκθεση	  επί	  των	  Οικονομικών	  Καταστάσεων	  
Ελέγξαμε	  τις	  ανωτέρω	  οικονομικές	  καταστάσεις	   της	  Εταιρείας	  «ΑΝΩΝΥΜΗ	  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ	  ΕΤΑΙΡΕΙΑ	  ΝΟΤΟΥ	  Α.Ε.»,	  οι	  οποίες	  αποτελούνται	  από	  τον	   ισολογισμό	  της	  31ης	  Δεκεμβρίου	  2013,	   την	  κατάσταση	  αποτελεσμάτων	  και	   τον	  πίνακα	  διάθεσης	  αποτελεσμάτων	  της	  χρήσεως	  που	  έληξε	   την	  
ημερομηνία	  αυτή,	  καθώς	  και	  το	  σχετικό	  προσάρτημα.	  
Ευθύνη	  της	  Διοίκησης	  για	  τις	  Οικονομικές	  Καταστάσεις	  
Η	  διοίκηση	  έχει	  την	  ευθύνη	  για	  την	  κατάρτιση	  και	  εύλογη	  παρουσίαση	  αυτών	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων	  σύμφωνα	  με	  τα	  Λογιστικά	  Πρότυπα	  που	  προδιαγράφονται	  από	  το	  Ελληνικό	  Γενικό	  Λογιστικό	  Σχέδιο	  και	  τις	  διατάξεις	  των	  άρθρων	  42α	  έως	  και	  43γ	  του	  κωδ.Ν.	  2190/1920,	  όπως	  και	  για	  
εκείνες	  τις	  εσωτερικές	  δικλίδες	  που	  η	  διοίκηση	  καθορίζει	  ως	  απαραίτητες	  ώστε	  να	  καθίσταται	  δυνατή	  η	  κατάρτιση	  οικονομικών	  καταστάσεων	  απαλλαγμένων	  από	  ουσιώδη	  ανακρίβεια,	  που	  οφείλεται	  είτε	  σε	  απάτη	  είτε	  σε	  λάθος.	  
Ευθύνη	  του	  Ελεγκτή	  
Η	  δική	  μας	  ευθύνη	  είναι	  να	  εκφράσουμε	  γνώμη	  επί	  αυτών	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων	  με	  βάση	  τον	  έλεγχό	  μας.	  	  Διενεργήσαμε	  τον	  έλεγχό	  μας	  σύμφωνα	  με	  τα	  Διεθνή	  Πρότυπα	  Ελέγχου.	  	  Τα	  πρότυπα	  αυτά	  απαιτούν	  να	  συμμορφωνόμαστε	  με	  κανόνες	  δεοντολογίας,	  καθώς	  και	  να	  σχεδιάζουμε	  
και	  διενεργούμε	  τον	  έλεγχο	  με	  σκοπό	  την	  απόκτηση	  εύλογης	  διασφάλισης	  για	  το	  εάν	  οι	  οικονομικές	  καταστάσεις	  είναι	  απαλλαγμένες	  από	  ουσιώδη	  ανακρίβεια.	  
Ο	  έλεγχος	  περιλαμβάνει	  τη	  διενέργεια	  διαδικασιών	  για	  την	  απόκτηση	  ελεγκτικών	  τεκμηρίων,	  σχετικά	  με	  τα	  ποσά	  και	  τις	  γνωστοποιήσεις	  στις	  οικονομικές	  καταστάσεις.	  	  Οι	  επιλεγόμενες	  διαδικασίες	  βασίζονται	  στην	  κρίση	  του	  ελεγκτή	  περιλαμβανομένης	  της	  εκτίμησης	  των	  κινδύνων	  ουσιώδους	  
ανακρίβειας	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων,	  που	  οφείλεται	  είτε	  σε	  απάτη	  είτε	  σε	  λάθος.	  	  Κατά	  τη	  διενέργεια	  αυτών	  των	  εκτιμήσεων	  κινδύνου,	  ο	  ελεγκτής	  εξετάζει	  τις	  εσωτερικές	  δικλίδες	  που	  σχετίζονται	  με	  την	  κατάρτιση	  και	  εύλογη	  παρουσίαση	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων	  της	  εταιρείας,	  
με	  σκοπό	  το	  σχεδιασμό	  ελεγκτικών	  διαδικασιών	  κατάλληλων	  για	  τις	  περιστάσεις,	  αλλά	  όχι	  με	  σκοπό	  την	  έκφραση	  γνώμης	  επί	  της	  αποτελεσματικότητας	  των	  εσωτερικών	  δικλίδων	  της	  εταιρείας.	   	  Ο	  έλεγχος	  περιλαμβάνει	  επίσης	  την	  αξιολόγηση	  της	  καταλληλότητας	  των	  λογιστικών	  αρχών	  και	  
μεθόδων	  που	  χρησιμοποιήθηκαν	  και	  του	  εύλογου	  των	  εκτιμήσεων	  που	  έγιναν	  από	  τη	  διοίκηση,	  καθώς	  και	  αξιολόγηση	  της	  συνολικής	  παρουσίασης	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων.	  
Πιστεύουμε	  ότι	  τα	  ελεγκτικά	  τεκμήρια	  που	  έχουμε	  συγκεντρώσει	  είναι	  επαρκή	  και	  κατάλληλα	  για	  τη	  θεμελίωση	  της	  ελεγκτικής	  μας	  γνώμης.	  
Γνώμη	  
Κατά	  τη	  γνώμη	  μας,	  οι	  ανωτέρω	  οικονομικές	  καταστάσεις	  παρουσιάζουν	  εύλογα,	  από	  κάθε	  ουσιώδη	  άποψη,	  την	  οικονομική	  θέση	  της	  Εταιρείας	  «ΑΝΩΝΥΜΗ	  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ	  ΕΤΑΙΡΕΙΑ	  ΝΟΤΟΥ	  Α.Ε.»	  κατά	  την	  31η	  Δεκεμβρίου	  2013,	  και	  τη	  χρηματοοικονομική	  της	  επίδοση	  για	  τη	  χρήση	  που	  έληξε	  την	  
ημερομηνία	  αυτή	  σύμφωνα	  με	  τα	  Λογιστικά	  Πρότυπα	  που	  προδιαγράφονται	  από	  το	  Ελληνικό	  Γενικό	  Λογιστικό	  Σχέδιο	  και	  τις	  διατάξεις	  των	  άρθρων	  42α	  έως	  και	  43γ	  του	  κωδ.Ν.	  2190/1920.	  	  
Έμφαση	  Θέματος	  
Χωρίς	  να	  διατυπώνουμε	  επιφύλαξη	  ως	  προς	  τα	  συμπεράσματα	  του	  ελέγχου	  μας	  εφιστούμε	  την	  προσοχή	   	  σας	  στη	  σημείωση	  που	  παρατίθεται	  στην	  παράγραφο	  7	  του	  Προσαρτήματος	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων,	  στην	  οποία	  γίνεται	  αναφορά	  στο	  γεγονός	  ότι	  οι	  φορολογικές	  δηλώσεις	  της	  
εταιρείας	  	  για	  τις	  χρήσεις	  2009	  και	  2013	  δεν	  έχουν	  εξετασθεί	  από	  τις	  φορολογικές	  αρχές,	  με	  συνέπεια	  να	  υπάρχει	  το	  ενδεχόμενο	  επιβολής	  πρόσθετων	  φόρων	  και	  προσαυξήσεων	  κατά	  το	  χρόνο	  που	  θα	  εξετασθούν	  και	  οριστικοποιηθούν.	  Η	  έκβαση	  του	  φορολογικού	  ελέγχου	  δεν	  είναι	  δυνατόν	  να	  
προβλεφθεί	  στο	  παρόν	  στάδιο	  και,	  ως	  εκ’	  τούτου,	  δεν	  έχει	  γίνει	  οποιαδήποτε	  πρόβλεψη	  στις	  οικονομικές	  καταστάσεις	  σε	  σχέση	  με	  το	  θέμα	  αυτό.	  Στη	  γνώμη	  μας	  δεν	  διατυπώνεται	  επιφύλαξη	  σε	  σχέση	  με	  τα	  θέματα	  αυτά.	  	  
Αναφορά	  επί	  Άλλων	  Νομικών	  και	  Κανονιστικών	  Θεμάτων	  
1)	  Επαληθεύσαμε	  τη	  συμφωνία	  και	  την	  αντιστοίχηση	  του	  περιεχομένου	  της	  Έκθεσης	  του	  Διοικητικού	  Συμβουλίου	  με	  τις	  ανωτέρω	  οικονομικές	  καταστάσεις,	  στα	  πλαίσια	  των	  οριζόμενων	  από	  τα	  άρθρα	  43α	  και	  37	  του	  Κ.Ν.	  2190/1920.	  
2)	  Με	  την	  υπ’αριθμ.51/2012	  απόφαση	  του	  Πολυμελούς	  Πρωτοδικείου	  Χανίων	  	  διετάχθει	  το	  άνοιγμα	  της	  Διαδικασίας	  Εξυγίανσης	  της	  εταιρείας	  (οφειλέτρια)	  και	  ταυτόχρονα	  επικυρώθηκε	  η	  από	  5/9/2012	  συμφωνία	  της	  οφειλέτριας	  με	  την	  πλειοψηφία	  των	  ενέγγυων	  και	  ανέγγυων	  πιστωτών	  της	  
(Δελτίον	  δικαστικών	  δημοσιεύσεων	  αρ.	  φύλου	  9497/04.01.2013).	  Την	  παρούσα	  χρήση	  συνεχίστηκε	  η	  προβλεπόμενη	  από	  την	  ανωτέρω	  συμφωνία	  αποπληρωμή	  των	  υποχρεώσεων	  της	  οφειλέτριας.	  
	  


