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Προς τους μετόχους της
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Oι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 31/12/2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
«SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION» την 28/03/2015. Eπισημαίνεται ότι τα
δημοσιοποιηθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη
ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία.

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας
«SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «SHELTON SHIPPING & TRADING
CORPORATION», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου
2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και
μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 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 συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION» κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Βρασίδας Σπυρ. Δαμηλάκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791
Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α. Ε.
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2014

31/12/2013

0,00

1.065.518,00

0,00

1.065.518,00

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση

4.1

Σύνολο (α)
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Χρεώστες και άλλοι λογ/σμοί

4.2

68.720,19

0,00

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4.3

345.939,13

142.689,01

Σύνολο (β)

414.659,32

142.689,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

414.659,32

1.208.207,01

4.404.998,45

4.404.998,45

-3.197.098,94

2.065.078,86

-793.547,69

-5.262.177,80

4.5

414.351,82

1.207.899,51

4.6

307,50

307,50

307,50

307,50

414.659,32

1.208.207,01

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια κεφάλαια
Καταβληθέν Μετοχικό κεφάλαιο

4.4

Αποτελέσματα εις νέον
Αποτελέσματα τρέχουσας χρήσης
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και άλλοι λογ/σμοι
Σύνολο (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)
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Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων
31/12/2014

31/12/2013

Άλλα λειτουργικά έσοδα

4.8

17.570,91

9.272,28

Εξοδα διοίκησης

4.7

-64.245,92

-186.315,00

Άλλα λειτουργικά έξοδα
4.8
Κέρδος / ζημία προ φόρων,
χρηματοδ., επενδυτ. αποτελ. &
αποσβέσεων

-3,24

-18.323,19

-46.678,25

-195.365,91

Κέρδος / ζημία προ φόρων
χρηματοδ. & επενδυτ. αποτελ.

-46.678,25

-195.365,91

-746.462,40

-5.066.482,00

-793.140,65

-5.261.847,91

-407,04

-329,89

-793.547,69

-5.262.177,80

Επενδυτικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων &
χρηματοδοτικών εξόδων

4.9

Χρηματοοικονομικα έξοδα

4.10

Κέρδη / Ζημίες χρήσεως
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Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για
Aποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Τόκοι εισπραχθέντες
Έσοδα επενδύσεων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών
κεφαλαίων κίνησης ή που σχετίζονται με τις
λειτουργικές
δραστηριότητες.
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών/(εκροών)από λειτουργικές
δραστηριότητες(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
& λοιπών επενδύσεων
Aγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων.
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις από Πωλήσεως Συμμετοχών &
Χρεογράφων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες(γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
& ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης χρήσης
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31/12/2014

31/12/2013

-793.547,69

-5.262.177,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5.066.482,00
0,00
0,00
0,00

746.462,40
407,04

0,00
329,89

0,00
-68.720,19
0,00

0,00
0,00
-1.192,50

-407,04

-329,89

-115.805,48

-196.888,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319.055,60
0,00
319.055,60

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

203.250,12

-196.888,30

142.689,01
345.939,13

339.577,31
142.689,01
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Χρήσης
31/12/2014

31/12/2013

1.207.899,51

6.470.077,31

-793.547,69

-5.262.177,80

Διανεμηθέντα μερίσματα

0,00

0,00

Αποτίμηση ROMYLIA SHIPPING

0,00

0,00

414.351,82

1.207.899,51

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως, μετά από φόρους

Καθαρή θέση λήξης χρήσης
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία
1.1 Γενικές πληροφορίες για την SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION
Η επωνυμία της εταιρείας είναι SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION . Ιδρύθηκε στο
τέλος του 2006 με έδρα τη Λιβερία και μετοχικό κεφάλαιο 1€. Τον Ιανουάριο του 2007
πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου € 4,4 εκατ. Την ανωτέρω αύξηση
κάλυψε κατά 95% η εταιρεία ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (4,2 εκ.€) με αποτέλεσμα να
καταστεί ο βασικός μέτοχος. Η SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION συμμετέχει κατά
30% στην εταιρεία ROMYLIA SHIPPING COMPANY LTD που έχει έδρα την Λιβερία. Η ROMYLIA
SHIPPING COMPANY LTD τον Οκτώβριο του 2006 απέκτησε ένα πλοίο τύπου bulk carrier τύπου
“panamax” dwt 73.000, κατασκευής 1999, με την επωνυμία m.v. “PROTEUS” νηολογημένο στο λιμάνι
του Πειραιά αξίας USD $ 41 εκ.περίπου.
Η εταιρεία, στις 15/12/2014 πώλησε την συμμετοχή που είχε στην εταιρεία Romylia Shipping Company
Ltd, η οποία κατείχε το πλοίο με επωνυμία “PROTEAS”. Μη έχοντας άλλη δραστηριότητα στις
24/03/2015 εκκαθαρίστηκε.

Η Μετοχική σύνθεση της SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION είναι:
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο 95%.
TRICONTINENTAL TRANSPORT COPRORATION συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο 2,2%.
MOORDOCK TRADING LIMITED συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο 1,4%.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν.ΓΕΩΡΓΙΟΣ συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο 1,4%.
1.2 Διοικητικό Συμβούλιο
President/Director-Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου,
Vice President/Treasurer/Director-Αλέκος Παπαγεωργίου,
Secretary/Director-Νικόλαος Σ. Παπαγεωργίου
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2.

2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Βάση προετοιμασίας

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014 έχουν
συνταχτεί σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
2.2

Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων.

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων: Το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών, έχουν ήδη εκδώσει μία σειρά νέων
λογιστικών προτύπων και διερμηνειών ή έχουν τροποποιήσει υφιστάμενα πρότυπα, η εφαρμογή των
οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2012 και
εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας σχετικά
με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται
παρακάτω:
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε κάποιες
απαιτήσεις για τον σχηµατισµό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
κατάσταση οικονομικής θέσης. Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας µη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου
ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζημιά
αποµείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον
έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την
απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά
στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση. Η υιοθέτηση της τροποποίησης
δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά µέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο
έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από
έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται
συγκεκριμένες συνθήκες. Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018).
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα µοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το
µοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρμόζεται σήµερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική
Αντιστάθμισης καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και
αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων µοντέλο του ΔΛΠ 39. Η υιοθέτηση της
τροποποίησης δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
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Διερμηνεία 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 17η Ιουνίου 2014).
Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει
επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το
δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα
από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως
περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερμηνεία µπορεί
να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα
σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια
συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες: (εφαρµόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε
ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ
28 (Τροποποίηση), τα οποία δεν είχαν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
 ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες».
Το ΔΠΧΑ 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. Η υιοθέτηση του προτύπου δεν έχει
επίδραση για την Εταιρεία.
 ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες».
Το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ΔΛΠ
27 ή 28. Η υιοθέτηση του προτύπου δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
 ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις».
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα
αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο
ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές
οικονοµικές καταστάσεις. Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
 ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες».
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 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
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εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και
κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν
έχει επίδραση για την Εταιρεία.
ΔΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014).
Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα
προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι
ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων
που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014).
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε επτά
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι βελτιώσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών». Η τροποποίηση διευκρινίζει τον
ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο
υπηρεσίας’. Η υιοθέτηση του προτύπου δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
 ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για
ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται
ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισµών του
∆ΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο
τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής
θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η υιοθέτηση του προτύπου δεν
έχει επίδραση για την Εταιρεία.
 ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της
διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. Η υιοθέτηση του προτύπου
δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν
αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα
ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη. Η
υιοθέτηση του προτύπου δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
 ΔΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο πρότυπα
τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ
αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν
µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. Η υιοθέτηση του προτύπου
δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
 ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να
συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού
στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014).
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι βελτιώσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει
εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας
βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. Η
υιοθέτηση του προτύπου δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
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 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που
παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
(‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη
χρηματοοικονομικών συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. Η
υιοθέτηση του προτύπου δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
 ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί
πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα. Η υιοθέτηση του προτύπου
δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016).
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία
(ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο
προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και
δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. Η υιοθέτηση του προτύπου δεν έχει επίδραση για
την Εταιρεία.
 ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά µέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει
συγκεκριμένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι µίας
συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει
µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις –
Συµψηφισµός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται
για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34. Η υιοθέτηση του
προτύπου δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία.
 ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το
επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την
υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η
χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. Η υιοθέτηση του προτύπου δεν έχει επίδραση για την
Εταιρεία.
 ΔΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του
«πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική
αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. Η υιοθέτηση του προτύπου δεν έχει επίδραση για την
Εταιρεία.
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3. Λογιστικές αρχές
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).
3.1

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωµάτων ακινητοποιήσεων µε απεριόριστη διάρκεια ζωής τα
οποία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών
µακροπρόθεσµων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή
αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η
λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη
ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη
αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως.
Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού
στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και
προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του
περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων
μελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός
περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο
τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του.
3.2

Μετρητά και αvτίστoιχα μετρητώv

Τα μετρητά και αvτίστoιχα μετρητώv αvτιπρoσωπεύoυv μετρητά στo ταμείo, μετρητά υπό διαχείριση και
υπόλoιπα τραπεζώv, η λήξη τωv oπoίωv δεv υπερβαίvει τoυς τρεις μήvες από τηv ημερoμηvία
απόκτησης τoυς
3.3

Φορολογία Εισοδήματος

Η εταιρεία δεν υπόκειται σε φόρο κερδών.
3.4

Έξοδα

Τα έξοδα διαχείρισης εμφανίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων το έτος που πραγματοποιούνται.
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4.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

4.1

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση
31/12/2014

31/12/2013

30%)

0,00

1.065.518,00

Σύνολο

0,00

1.065.518,00

ROMYLIA SHIPPING (ΠΟΣΟΣΤΟ

Στις 21/10/2014 πραγματοποιήθηκε Συνέλευση των Μετόχων της ROMYLIA SHIPPING COMPANY LTD
και αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού $1.000.000. Στην εν λόγω αύξηση δεν
συμμετείχε η SHELTON SHIPPING & TRADING.
Η εταιρεία στις 15/12/2014 μεταβίβασε την συμμετοχή που είχε στην εταιρεία Romylia Shipping
Company Ltd, η οποία κατείχε το πλοίο με επωνυμία “PROTEAS”. Το αποτέλεσμα από την πώληση
απεικονίζεται στα επενδυτικά έξοδα των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

4.2

Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί
31/12/2014

31/12/2013

68.720,19

0,00

68.720,19

0,00

Χρεωστες διάφοροι
Αφορά απαίτση από ΕΞΕΛΙΞΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
Σύνολο

4.3

Μετρητά στα ταμεία και στις τράπεζες
31/12/2014

31/12/2013

0,00

80.000,00

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ

345.939,13

62.689,01

Σύνολο

345.939,13

142.689,01
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Ταμείο

4.4

Μετοχικό Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 01/01/2014

Αριθμός μετοχών
500

Μετοχικό Κεφάλαιο
4.404.998,45

500

4.404.998,45

Αριθμός μετοχών
500

Μετοχικό Κεφάλαιο
4.404.998,45

500

4.404.998,45

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

Υπόλοιπο 01/01/2013
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013

4.5

Aνάλυση Ιδίων κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 01/01/2014
Αποτελέσματα τρέχουσας χρήσης

4.404.998,45
0,00

-3.197.098,94
-793.547,69

1.207.899,51
-793.547,69

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014

4.404.998,45

-3.990.646,63

414.351,82

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 01/01/2013
Αποτελέσματα τρέχουσας χρήσης

4.404.998,45
0,00

2.065.078,86
-5.262.177,80

6.470.077,31
-5.262.177,80

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013

4.404.998,45

-3.197.098,94

1.207.899,51

4.6

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31/12/2014

31/12/2013

Πιστωτές διάφοροι

307,50

307,50

Σύνολο

307,50

307,50

Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2014
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4.7

Έξοδα Διοίκησης
31/12/2014

31/12/2013

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

64.245,92

186.315,00

Σύνολο

64.245,92

186.315,00

Στα έξοδα διοίκησης περιλαμβάνονται κυριως αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου €60.000.
4.8

Άλλα λειτουργικά έξοδα/έσοδα

Άλλα λειτουργικά έξοδα
31/12/2014

31/12/2013

Συναλλαγματικές διαφορές

3,24

18.323,19

Σύνολο

3,24

18.323,19

Άλλα λειτουργικά έσοδα
31/12/2014

31/12/2013

Συναλλαγματικές διαφορές

17.570,91

9.272,28

Σύνολο

17.570,91

9.272,28

4.9

Επενδυτικά έσοδα/έξοδα

Επενδιτικά Έξοδα
31/12/2014

31/12/2013

0,00

5.066.482,00

Ζημία από πώληση ROMYLIA SHIPPING

746.462,40

0,00

Σύνολο

746.462,40

5.066.482,00

Πρόβλεψη υποτίμησης ROMYLIA SHIPPING

Στις 21/10/2014 πραγματοποιήθηκε Συνέλευση των Μετόχων της ROMYLIA SHIPPING COMPANY LTD
και αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού $1.000.000. Στην εν λόγω αύξηση δεν
συμμετείχε η SHELTON SHIPPING & TRADING.
Η εταιρεία στις 15/12/2014 μεταβίβασε την συμμετοχή που είχε στην εταιρεία Romylia Shipping
Company Ltd, η οποία κατείχε το πλοίο με επωνυμία “PROTEAS”.
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4.10

Χρηματοοικονομικά έξοδα

31/12/2014

31/12/2013

Τραπεζικά έξοδα

407,04

329,89

Σύνολο

407,04

329,89

5.

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

Από τις συναλλαγές των εταιρειών του Ομίλου και της Εταιρείας μεταξύ τους για την περίοδο που έληξε
στις 31.12.2014 προέκυψαν τα εξής ποσά :
Πίνακες συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
31.12.2014
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

68.720,19

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
31.12.2014
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

6.

60.000,00

Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

7.

Γεγονότα μετά από τη δημοσίεση του Ισολογισμού

Η εταιρεία, στις 15/12/2014 πώλησε την συμμετοχή που είχε στην εταιρεία Romylia Shipping Company
Ltd, η οποία κατείχε το πλοίο με επωνυμία “PROTEAS”. Μη έχοντας άλλη δραστηριότητα στις
24/03/2015 εκκαθαρίστηκε.
Δεν σημειώθηκαν γεγονότα μετά την δημοσίευση του Ισολογισμού ικανά να επηρεάσουν την οικονομική
εικόνα της εταιρείας όπως προκύπτει από τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
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28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΜ 052120
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 21115
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