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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, οι οποίες αποτελούνται από 

την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
ης

 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 είναι υπεύθυνη 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. 

 

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία,  Λεωφ. Κηφισίας 268,  15232 Χαλάνδρι 
Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr 
 

Λεωφ.  Κηφισίας 260 & Κόδρου, 15232 Χαλάνδρι, Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444  

Εθνικής Αντίστασης  17,  55134  Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ κατά την 31
η
 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. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα 

άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 

 

 

ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 113  

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος 

   

 ΑΜ. ΣΟΕΛ.:17701 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΚΟ ΑΒΕΕ.  για το έτος 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις   

30 Μαρτίου 2015. 

Πρόεδρος 

Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Διευθυντής Οικονομικών 

Υπηρεσιών Εμπορίας 

   

 

Ιωάννης Κωστόπουλος 

 

Ιωάννης Ψυχογυιός 

 

Ρομπέρτο Καραχάννας 

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκέμβριος 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο Ενεργητικό

Ενσώματα πάγια 5 106.451 110.161

Ενσώματα πάγια κατεχόμενα προς πώληση 5 704 704

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 15.354 17.508

Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις 7 34.569 34.569

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17 5.416 4.501

Προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8 35.745 37.452

198.239 204.895

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 9 28.100 34.138

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 214.381 218.298

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 33.739 38.039

276.220 290.475

Σύνολο ενεργητικού 474.459 495.370

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 12 104.116 104.116

Aποθεματικά 13 54.532 63.129

Αποτελέσματα εις νέον (2.261) 17.746

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 156.387 184.991

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 15 138.000 138.000

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 18 7.939 7.236

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 19 6.920 6.777

152.859 152.013

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14 106.776 83.293

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 16 5.260 -

Δάνεια 15 32.386 75.073

Μερίσματα πληρωτέα 20.791 -

165.213 158.366

Σύνολο υποχρεώσεων 318.072 310.379

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 474.459 495.370
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 

Έτος που έληξε

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκέμβριος 2013

Πωλήσεις 2.298.525 2.373.015

Ειδκός Φόρος Κατανάλωσης (638.339) (649.960)

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.660.186 1.723.055

Κόστος πωληθέντων 21 (1.579.924) (1.645.513)

Μικτό κέρδος 80.262 77.542

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 22 (75.747) (81.679)

Λοιπά (έξοδα) / έσοδα 23 9.503 2.979

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) 23 (123) (87)

Έσοδα συμμετοχών 7 1.231 -

Λειτουργικό αποτέλεσμα 15.126 (1.245)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 24 1.703 1.531

Χρηματοοικονομικά έξοδα 24 (19.845) (20.561)

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα -Καθαρά (18.142) (19.030)

Ζημίες  προ φόρων (3.016) (20.275)

Φόρος εισοδήματος 25 (4.463) 427

Καθαρές ζημίες (7.479) (19.848)

Λοιπά Συνολικά (Έξοδα) /  Έσοδα:

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων:

Αναλογιστικά κέρδη  από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων 

παροχών (335) 483 

Λοιπά Συνολικά (Έξοδα) /  Έσοδα, καθαρά από φορολογία (335) 483 

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους (7.814) (19.365)
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο Αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 104.116  62.647  37.594  204.357  

Αναλογιστικά κέρδη από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών 13 482  482  

Λοπά συνολικά έσοδα 104.116  63.129  37.594  204.839  

Καθαρές ζημιές χρήσης - - (19.848) (19.848)

Συνολικά  εισοδήματα χρήσης 104.116  63.129  17.746  184.991  

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 104.116  63.129  17.746  184.991  

Υπόλοιπο  την 1 Ιανουαρίου 2014 104.116  63.129  17.746  184.991  

Αναλογιστικά κέρδη  από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών 13 (335) (335)

Λοπά συνολικά έσοδα 104.116  62.794  17.746  184.656  

Καθαρές ζημιές χρήσης - - (7.479) (7.479)

Συνολικά  εισοδήματα χρήσης 104.116  62.794  10.267  177.177  

Διανομή  αφορολόγητων αποθεματικών 13 - (8.262) (17.405) (25.667)

Φόρος αφορολόγητων αποθεματικών 13 4.877 4.877 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 104.116  54.532  (2.261) 156.387  
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 27  63.614  (60.839)

Καταβληθέντες τόκοι (19.924) (20.369)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 43.690  (81.208)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 5,6 (8.747) (5.369)

Εισπραχθέντες τόκοι 24  1.703  1.531  

Μερίσματα εισπραχθέντα 1.211  -

Έσοδα από πώληση παγίων 531  246  

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (5.302) (3.592)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων (42.688) (14.927)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (42.688) (14.927)

Καθαρή (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (4.300) (99.727)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 11  38.039  137.766  

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (79) (465)

(Μείωση)  στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (4.221) (99.262)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 11  33.739  38.039  

Έτος που έληξε
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ (η ‘Εταιρεία’), θυγατρική εταιρία σε ποσοστό 100% της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική επικράτεια με κύριο σκοπό την εμπορία προϊόντων 

πετρελαιοειδών. Στα πλαίσια αυτά οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν: 

 Την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων (ανεφοδιασμό πρατηρίων καυσίμων, βιομηχανικών 

συγκροτημάτων, οικιών και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 

πλοίων και αεροσκαφών)  

 Την βιομηχανική επεξεργασία, αποθήκευση, εμφιάλωση και εμπορία υγραερίων 

 Την ανάμειξη, συσκευασία και εμπορία ορυκτελαίων 

 Την παροχή συναφών υπηρεσιών, οι οποίες συμπληρώνουν ή εξυπηρετούν τους σκοπούς των 

παραπάνω δραστηριοτήτων ή τους γενικούς σκοπούς της εταιρείας 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Χειμάρρας 8
Α
 15125 Μαρούσι.  

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν όσον αφορά την αναγνώριση και τον υπολογισμό των λογιστικών 

μεγεθών είναι οι ίδιες που εφαρμόζονται και στις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου 

Ελληνικά Πετρέλαια της 31 Δεκεμβρίου 2014. Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της εταιρείας 

είναι το Ευρώ και τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζονται σε αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις εκφράζονται 

σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ για το έτος 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στις 30 Μαρτίου 2015. Οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις 

Οικονομικές Καταστάσεις μετά τη δημοσίευση. Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται στη διάθεση των 

χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.eko.gr. 

 

http://www.eko.gr/
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2 Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται 

κατωτέρω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοσθεί συστηματικά για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός 

αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 Οι οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΟ ΑΒΕΕ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 

παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές με βάση την αρχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας, η οποία προϋποθέτει ότι η Εταιρεία έχει επιχειρηματικά πλάνα αποφυγής 

διακοπής των λειτουργιών της. Λαμβάνοντας τα ανωτέρω θέματα υπόψη, η Διοίκηση θεωρεί ότι: (α) η αρχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη βάση προετοιμασίας της παρούσας οικονομικής 

πληροφόρησης, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται εύλογα σύμφωνα 

με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί 

από την αναπροσαρμογή της αξίας των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού, καθώς επίσης και των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού 

(περιλαμβανομένων και των παραγώγων) που αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί άσκηση κρίσης 

από την Διοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιμήσεις στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών 

για τον υπολογισμό των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού 

υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις ή οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για 

τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4 «Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές». 

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη Διοίκηση της Εταιρείας και 

τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 

Συνέχιση δραστηριότητας 

Οι Οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2014 έχουν καταρτισθεί βάση των ΔΠΧΑ και παρουσιάζουν την 

κατάσταση οικονομικής θέσης, τα αποτελέσματα χρήσης και τις ταμιακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή 

της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας,  αφού πρώτα  λήφθηκαν υπόψη μακροοικονομικοί και 

μικροοικονομικοί παράγοντες και οι επιπτώσεις αυτών στις δραστηριότητες της Επιχείρησης.  

2.2 Βάση Ενοποίησης 

Η Εταιρία βάσει του ΔΛΠ 27 παρ.10 και του Κ.Ν 2190/1920 άρθρο 93, δεν υποχρεούται στην δημοσίευση 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης. Οι οικονομικές καταστάσεις 

της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. και των θυγατρικών της περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε (έδρα Μαρούσι Αττικής, Χειμάρρας 8Α, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2443/06/Β/86/23). 

2.3 Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες 

Έχουν εκδοθεί ορισμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες , τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της 

Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 

παρατίθεται παρακάτω.  

α) Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και ερμηνείες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία σε οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014:  
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 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 συμψηφισμό 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η 

υιοθέτηση της τροποποίησης δεν έχει σημαντική 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 σημαντική 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 σημαντική επίδραση για την Εταιρεία.  

 ΕΔΔΠΧΑ 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 βάσει 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 σημαντική 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 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις». Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους 

τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 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. 
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– 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. 

– 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. 

– ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από 

κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες 

μετάβασης». H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει 

διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για 

παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που 

προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. 

Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες 

οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται.  

– ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων». Η τροποποίηση του 

ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση.  Πολλά 

επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων 

εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται 

ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρότι ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις 

στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. 

– 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.  

– 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 

εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. 
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 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 υιοθέτηση της τροποποίησης δεν έχει σημαντική επίδραση για την Εταιρεία. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Φεβρουαρίου 2015). 

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. Επί του παρόντος η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχουν αυτές οι τροποποιήσεις στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

– 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’. 

– 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 ΔΛΠ 

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. 

– ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της 

διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 

– 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. 

– ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 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.  

– 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 Ιανουαρίου 2015). 

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. Επί του παρόντος η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχουν αυτές οι τροποποιήσεις στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

– ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει 

εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας 

βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.   
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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. 

– ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως 

το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. 

 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. 

– 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.  

– 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. 

– ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του 

«πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική 

αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να 

εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία  

αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση 

διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των 

αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται 

κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή 

και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των 

διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων 

μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των 

τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που 
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περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά 

αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια 

δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις 

οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να 

λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους 

οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017). Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του 

προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα 

συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, 

διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να 

εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική 

στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα 

με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο 

αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 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 τις πρόνοιες του 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 Εταιρεία βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από 

την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών 

επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με 

τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την 

δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται και παρουσιάζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο κόστος κτήσης μείον τυχόν προβλέψεις απομείωσης. Η Εταιρεία 

εξετάζει σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης των επενδύσεων. Σε τέτοια 

περίπτωση, η Εταιρεία υπολογίζει το ποσό της απομείωσης σαν τη διαφορά μεταξύ της ανακτήσιμης αξίας της 

επένδυσης και της λογιστικής της αξίας και η ζημία απομείωσης καταχωρείται στα Αποτελέσματα Χρήσης. Για 

τον έλεγχο απομείωσης των επενδύσεων η Εταιρεία χρησιμοποιεί το ΔΛΠ 39. Βλέπε σχετικά τη σημείωση 2.9 
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2.5 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καταχωρούνται στο κύριο νόμισμα του οικονομικού 

περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις ισοτιμίες που ισχύουν 

κατά την ημερομηνία των συναλλαγών ή της αποτίμησης. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι 

οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη 

μετατροπή των χρηματοοικονομικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες 

κατά την ημερομηνία ισολογισμού, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα, στη γραμμή που είναι σχετική με τη 

συγκεκριμένη συναλλαγή, εκτός από την περίπτωση που μεταφέρονται απ ευθείας στην καθαρή θέση λόγω του 

ότι αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων χρηματοροών και σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων 

καθαρών επενδύσεων. 

Συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με δάνεια και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παρουσιάζονται 

στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων σαν ‘Χρηματοοικονομικά  (έξοδα) / έσοδα καθαρά’. 

Αλλαγές στην εύλογη αξία χρεογράφων σε ξένο νόμισμα που έχουν χαρακτηρισθεί σαν διαθέσιμα προς πώληση 

αναλύονται σε συναλλαγματικές διαφορές που προέρχονται από τη διαφοροποίηση της καθαρής αξίας του 

χρεογράφου και λοιπές αλλαγές που προέρχονται από τη λογιστική αξία. Οι συναλλαγματικές διαφορές 

διαγράφονται στα αποτελέσματα σε διακριτή γραμμή ενώ οι λοιπές μεταφέρονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

2.6 Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν κυρίως οικόπεδα, κτίρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης 

καυσίμων, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του δικτύου λιανικής και γραφεία. Τα ενσώματα πάγια αναγράφονται στο 

κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση με εξαίρεση τα γήπεδα τα οποία αποτιμούνται 

στο κόστος κτήσεως μείον απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για 

την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνο εάν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το πάγιο θα εισρεύσουν 

στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των παγίων που 

έχουν αντικατασταθεί διαγράφεται στα αποτελέσματα. 

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση είναι πάγια που βρίσκονται υπό κατασκευή και αναγράφονται στο κόστος. Το 

κόστος περιλαμβάνει το κόστος κατασκευής, τις επαγγελματικές αμοιβές και άλλες άμεσες δαπάνες. Οι 

ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται, καθώς τα πάγια που αφορούν δεν είναι διαθέσιμα για χρήση. 

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων διαγράφεται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Οι αποσβέσεις των άλλων ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την 

σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους που έχει ως εξής: 
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- Κτίρια 12-20 έτη 

- Μηχανολογικός Εξοπλισμός 5-30 έτη 

- Μεταφορικά Μέσα 5-7 έτη 

- Έπιπλα – Σκεύη και λοιπός εξοπλισμός 1-5 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού. 

Όταν η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία, η διαφορά (απομείωση) 

καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα (Σημ. 2.9). 

Κέρδη ή ζημίες από την πώληση ενσωμάτων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος που 

λαμβάνεται και της λογιστικής τους καθαρής αξίας. Τα κέρδη ή οι ζημίες αυτές διαγράφονται στα αποτελέσματα 

σαν μέρος των ‘λοιπών κερδών /(ζημιών) ’. 

2.7 Κόστος δανεισμού 

Έξοδα δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων παγίου ενεργητικού 

κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και μέχρι αυτά 

να καταστούν έτοιμα προς χρήση. 

Έξοδα δανεισμού κεφαλαιοποιούνται αν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν ειδικά για την 

απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αν τα κεφάλαια αντλήθηκαν γενικά και χρησιμοποιήθηκαν για την 

απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, το μέρος των εξόδων δανεισμού που κεφαλαιοποιείται καθορίζεται 

εφαρμόζοντας ένα συντελεστή κεφαλαιοποίησης επί του κόστους απόκτησης του παγίου. Τα υπόλοιπα έξοδα 

δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

2.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

(a) Λογισμικό 

Το κόστος λογισμικού περιλαμβάνει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης. Το κόστος των αδειών για τη χρήση 

λογισμικού κεφαλαιοποιείται με βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του συγκεκριμένου λογισμικού έως 

ότου να είναι έτοιμο προς χρήση. Τα κόστη αυτά αποσβένονται κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 

τους (3 ως 5 χρόνια) με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης. 

(β) Δικαιώματα μισθώσεως χώρων 

Τα δικαιώματα μισθώσεως χώρων περιλαμβάνουν εφάπαξ καταβολές προς ιδιοκτήτες, παλαιούς και νέους 

πρατηριούχους που δίδονται κατά την υπογραφή νέων συμβάσεων μίσθωσης για πρατήρια που αποκτούνται για 

πρώτη φορά. Οι πληρωμές αυτές αποτελούν κίνητρα που δίδονται για να εξασφαλίσουν την προώθηση σήματος 

και μελλοντικά έσοδα και επομένως κεφαλαιοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 ‘Άυλα περιουσιακά στοιχεία’. Τα 

δικαιώματα μισθώσεως χώρων αποσβένονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

2.9 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική 

αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημία 

απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη 
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αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την 

πώληση κόστος και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηματοροών που αναμένεται να δημιουργηθούν με βάση την 

εκτίμηση της διοίκησης για τις μελλοντικές οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίμηση των 

ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας 

ταμειακών ροών. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί απομείωση 

επανεκτιμώνται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

2.10 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται στην παρακάτω κατηγορία: δάνεια και 

απαιτήσεις. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμησή τους κατά την αρχική αναγνώριση και 

επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

2.10.1 Ταξινόμηση 

 Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα 

οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. 

Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την 

ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα 

δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στους «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» και τα «Χρηματικά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα» στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

2.10.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση 

Δάνεια και απαιτήσεις, καθώς και τα διακρατούμενα ως τη λήξη χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται 

στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

2.10.03 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση.  

Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης δανείων και απαιτήσεων, το ποσό της ζημίας απομείωσης 

υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρουμένων των μελλοντικών ζημιών από πιστωτικούς κινδύνους 

που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού 

στοιχείου ενεργητικού. Το τρέχον ποσό του περιουσιακού στοιχείου, μειώνεται μέσω της χρήσης ενός 

λογαριασμού πρόβλεψης για απομείωση, και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. 

Για τον έλεγχο απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων βλέπε Σημ. 2.12 

2.10.04 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών εργαλείων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να συμψηφιστούν με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και 

το καθαρό υπόλοιπο να εμφανισθεί στον ισολογισμό εφόσον υπάρχει σχετικό νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και 

υπάρχει και η πρόθεση να διακανονισθεί το συμψηφισμένο υπόλοιπο ή να εισπραχθεί η απαίτηση και καταβληθεί 

η υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικό γεγονός 

και να δύναται να ασκηθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης καθώς και σε περίπτωση 

αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλόμενου. 

2.11 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια 
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της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Το κόστος 

προσδιορίζεται με την μέθοδο του μηνιαίου μέσου σταθμικού κόστους ανά εγκατάσταση. 

2.12 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες γενικά έχουν πίστωση 1-90 ημερών ανάλογα με τον κλάδο, καταχωρούνται 

αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των προβλέψεων απομείωσης. Οι προβλέψεις απομείωσης 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά 

που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. 

Οι εμπορικές απαιτήσεις, επίσης,  περιλαμβάνουν συναλλαγματικές και επιταγές εισπρακτέες από τους πελάτες. 

Σοβαρά οικονομικά προβλήματα του πελάτη ή πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση και η 

αδυναμία τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση καθίσταται αβέβαιη. Το ποσό της πρόβλεψης 

απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Για την 

εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν εξασφαλίσεις τις οποίες έχει λάβει η 

Εταιρεία για την απαίτηση. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα και 

συμπεριλαμβάνεται στα «Έξοδα διοίκησης και διάθεσης». 

Εάν σε μεταγενέστερη περίοδο, η ζημία απομείωσης μειωθεί και η μείωση αυτή μπορεί να συνδεθεί 

αντικειμενικά σε γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την αναγνώριση της ζημίας απομείωσης (για παράδειγμα 

βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη), η αντιστροφή της ζημίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων.  

2.13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, καθώς 

και άλλες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις οι οποίες είναι ρευστοποιήσιμες εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους 3 

μήνες. Επιπροσθέτως περιλαμβάνουν ποσά από αλληλόχρεους λογαριασμούς που είναι απαιτητά κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.14 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, 

εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 

2.15 Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά μεταξύ 

του εισπραχθέντος ποσού (αφαιρουμένων των σχετικών εξόδων) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Έξοδα δανείων που καταβάλλονται κατά την υπογραφή των νέων πιστώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα του 

δανείου εφόσον γίνει ανάληψη μέρους ή και του συνόλου της νέας πιστωτικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση 

καταχωρούνται ως μελλοντικά έξοδα δανείων μέχρι να γίνει η ανάληψη. Εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν τα νέα 

δάνεια, μερικώς ή στο σύνολό τους, τότε αυτά τα έξοδα περιλαμβάνονται στα προπληρωθέντα έξοδα και 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ζωής της σχετικής πιστωτικής γραμμής.  

 Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το οριστικό δικαίωμα να 

αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι τραπεζικές 
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υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στον ισολογισμό στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό και στην κατάσταση 

ταμειακών ροών στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 

2.16 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος 

αναγνωρίζεται στην «Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων» εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν 

αναγνωριστεί απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα «Ίδια 

Κεφάλαια». 

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού στη χώρα που διεξάγονται οι επιχειρήσεις της Εταιρείας και αναγνωρίζεται ως 

έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις 

όπου η κείμενη φορολογική νομοθεσία χρήζει ερμηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των 

ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν 

λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 

επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή 

ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά 

την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα 

πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο 

συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί 

διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό. 

2.17 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης 

Η Εταιρεία έχει προγράμματα καθορισμένων εισφορών και προγράμματα καθορισμένων παροχών.  

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η εταιρεία 

πραγματοποιεί καθορισμένες πληρωμές σε ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική 

υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταμείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να 

πληρώσει σε όλους τους εργαζομένους τις παροχές που σχετίζονται με την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις 

προηγούμενες χρονικές περιόδους. 

Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών η εταιρεία πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία του 

δημοσίου σε υποχρεωτική βάση. Η Εταιρεία δεν έχει άλλη υποχρέωση εφ όσον έχει πληρώσει τις εισφορές της. 

Οι εισφορές αναγνωρίζονται σαν δαπάνες προσωπικού όταν οφείλονται όποτε προκύπτει οφειλή. Εισφορές που 

προπληρώνονται αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα 

επιστροφής των χρημάτων ή συμψηφισμός με μελλοντικές οφειλές. 

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριμένο 

ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόμενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως 
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εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των 

αποδοχών. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα 

αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή, κατά την ημερομηνία ισολογισμού, μειωμένη κατά την 

εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής 

μονάδος (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται 

με συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικών 

ομολόγων που έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 

Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών αναγνωρίζεται στη κατάσταση 

αποτελεσμάτων στις συνταξιοδοτικές παροχές, εκτός αν έχει ήδη συμπεριληφθεί στο κόστος κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου και προκύπτει από την απασχόληση των εργαζόμενων την τρέχουσα περίοδο, λοιπές 

παροχές, περικοπές και διακανονισμούς, αυξάνοντας την σχετική υποχρέωση. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα/ 

έσοδα υπολογίζονται εφαρμόζοντας το επιτόκιο προεξόφλησης στο καθαρό υπόλοιπο της υποχρέωσης  

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού.  

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές 

παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια, στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία 

προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 (β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 

συνταξιοδοτήσεως ή όταν ο εργαζόμενος αποχωρήσει οικιοθελώς με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία 

καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (α) όταν η Εταιρεία δεν μπορεί πλέον 

να αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και β) όταν η Εταιρία αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 και συμπεριλαμβάνει την καταβολή των παροχών λήξης. Στην 

περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές εξόδου 

υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Παροχές 

τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται 

στην παρούσα αξία τους. 

2.18 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

επιμετρούνται σύμφωνα με το αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Οι 

υποχρεώσεις ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες αν η πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Εάν όχι, 

παρουσιάζονται μέσα στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

2.19 Προβλέψεις 

Προβλέψεις για περιβαλλοντική αποκατάσταση, έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές υποθέσεις γίνονται όταν η 

εταιρεία έχει νομικές συμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, είναι 

πιθανόν να χρειασθούν μελλοντικές εκροές για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και τα σχετικά ποσά 

μπορούν να υπολογισθούν με σχετική ακρίβεια. Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν πρόστιμα λόγω 

τερματισμού συμβάσεων μισθώσεων και αμοιβές λόγω εξόδου από την υπηρεσία εργαζομένων. Προβλέψεις δεν 

μπορεί να γίνουν για ενδεχόμενες μελλοντικές λειτουργικές ζημίες. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα 

χρειαστεί για την διευθέτηση των αναμενομένων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Ο 

συντελεστής προεξόφλησης που χρησιμοποιείται αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς και τη διαχρονική αξία 

του χρήματος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές με την υποχρέωση. 
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2.20 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρους 

Προστιθέμενης Αξίας, τελωνειακά τέλη, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν υπάρχει η 

πιθανότητα τα οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα 

αναγνωρίζονται ως ακολούθως: 

(α) Πωλήσεις αγαθών  

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει την ιδιοκτησία και τους κινδύνους που 

σχετίζονται με την ιδιοκτησία των αγαθών στους πελάτες, τα αγαθά παραδίδονται στους πελάτες και γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά την περίοδο εκείνη όπου παρέχεται η υπηρεσία, σύμφωνα 

με το βαθμό ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε σχέση πάντα και με την πραγματική αξία της υπηρεσίας ως 

ποσοστό των συνολικών υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί.  

(γ )Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά με βάση τo χρόνο και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το 

οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο και κατανέμει την έκπτωση σαν έσοδο από τόκους.  

(δ) Μερίσματα 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.  

2.21 Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας 

ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη 

της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 

ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών 

εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στα «Δάνεια». 

Το μέρος του κόστους χρηματοδότησης της μίσθωσης που αντιστοιχεί σε τόκους αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης με τρόπο που να συνεπάγεται σταθερό επιτόκιο στο 

υπόλοιπο της υποχρέωσης στην κάθε περίοδο. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση 

αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 

μίσθωσής τους. 

Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από 

τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
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2.22 Διανομή μερισμάτων 

Η υποχρεωτική βάσει νόμου διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 

στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων. 

 

2.23 Συγκριτικά στοιχεία 

Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην 

παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης χρήσεως.  

 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Λόγω των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως 

εμπορικούς (περιλαμβανομένων μεταβολών σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. 

Συμβαδίζοντας με διεθνείς πρακτικές και μέσα στα πλαίσια της εκάστοτε τοπικής αγοράς και νομικού πλαισίου, το 

γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στην μείωση πιθανής έκθεσης στη 

μεταβλητότητα της αγοράς και / ή την μετρίαση οποιασδήποτε αρνητικής επίδρασης στη χρηματοοικονομική θέση 

της Εταιρείας, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. 

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την 

επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν 

αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά η 

Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι 

λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων 

στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 (α)        Κίνδυνος αγοράς 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην ελληνική αγορά και τιμολογεί σε ευρώ. Για τις συναλλαγές σε 

Ναυτιλία και Αεροπορικές Πωλήσεις η εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο από το 

Δολάριο Αμερικής. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από εμπορικές συναλλαγές και απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Λόγω του γεγονότος ότι μεγάλο μέρος των συναλλαγών στην εσωτερική αγορά 

είναι σε ευρώ αλλά και λόγω του γεγονότος ότι οι αγορές για τις πωλήσεις εξωτερικού (σε δολάρια) γίνονται στο 

αντίστοιχο νόμισμα, ο συναλλαγματικός κίνδυνος εκτιμάται ότι είναι περιορισμένος και η Εταιρεία δεν διενεργεί 

επιπλέον πράξεις αντιστάθμισης.  
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(ii) Κίνδυνος διακύμανσης τιμής προϊόντων 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των εμπορεύσιμων αγαθών στο μέτρο που η αξία των αποθεμάτων 

της εκτίθεται σε κινδύνους από μεταβολή των τιμών. Η Εταιρεία εκτιμά ότι έχει την ικανότητα μερικής 

αντιστάθμισης του κινδύνου μέσω της διοχέτευσης του κινδύνου στους πελάτες στα πλαίσια της εμπορικής 

πολιτικής καθώς οι τιμές πώλησης των προϊόντων καθορίζονται από τις ημερήσιες διεθνείς τιμές.  

 (iii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων στα μεν δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο 

ταμειακών ροών ενώ στα δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης 

αξίας. Ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού 

(EURIBOR ή LIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρείας. Το ύψος της επιβάρυνσης 

εξαρτάται από το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 εάν τα επιτόκια των δανείων 

σε Ευρώ ήταν κατά 0,5% υψηλότερα/χαμηλότερα, των λοιπών μεταβλητών τηρουμένων σταθερών, οι προ φόρων 

(ζημίες)/κέρδη της Εταιρείας θα ήταν χαμηλότερα/υψηλότερα κατά €0.96 εκατ. περίπου.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου διενεργείται σε επίπεδο Ομίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα 

ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ιδρύματα καθώς 

και από έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες χονδρικής (πρατήρια, βιομηχανία, υγραέρια, αεροπορία και 

ναυτιλία), συμπεριλαμβανομένων ανεξόφλητων υπολοίπων πελατών και συναλλαγών για τις οποίες η Εταιρεία 

έχει δεσμευτεί. Η πολιτική της Εταιρείας έγκειται στο να εξασφαλίσει ότι οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες με 

αποδεδειγμένη πιστοληπτική ικανότητα έχοντας πάρει συναλλαγματικές εγγυήσεων, εμπράγματες εξασφαλίσεις 

σε ακίνητα, τραπεζικές εγγυήσεις καθώς και προσωπικά τριτεγγυημένες επιταγές. Διενεργείται επίσης αυτόματος 

πιστωτικός έλεγχος, όπου παραγγελίες για ποσά πέραν του εγκεκριμένου πιστωτικού ορίου ανά πελάτη 

απορρίπτονται καθώς και παραγγελίες για πελάτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Όπου οι πελάτες χονδρικής μπορεί 

να αξιολογηθούν από ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται στη διαχείριση του 

συγκεκριμένου πιστωτικού κινδύνου. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, το Τμήμα 

Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη την 

οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους. Η χρήση πιστωτικών ορίων 

παρακολουθείται σε τακτά διαστήματα. Λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, η έγκριση των 

πιστωτικών ορίων και η παρακολούθηση των εγγυήσεων και των εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από τους 

πελάτες είναι αποτέλεσμα μιας πιο αυστηρής διαδικασίας που εμπλέκει όλα τα επίπεδα της ανώτερης Διοίκησης 

του Ομίλου. Για αυτόν το λόγο, έχει δημιουργηθεί η Επιτροπή Πιστώσεων του Ομίλου, η οποία συναντάται και 

συζητά τους σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους ολόκληρου του Ομίλου. Όσον αφορά τα τραπεζικά ιδρύματα, οι 

καταθέσεις βρίσκονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας 

μεγαλύτερο του Caa2 (Οίκος Moody΄s). 

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανομή των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες σε € χιλ.: 

 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Τρέχον υπόλοιπο 283.144 283.285

 Πέραν της πιστωτικής περιόδου, αλλά μη απομειωμένο υπόλοιπο 36.238 46.085

Απομειωμένο υπόλοιπο 72.389 73.436

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 56.933 52.704
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Από τις απαιτήσεις από πελάτες ποσό €14,6 εκατ. για το 2014 και €15,3 εκατ. για το 2013 περιλαμβάνεται στις 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (σημ.8) ενώ το υπόλοιπο ποσό απαιτήσεων από πελάτες καθώς και όλες οι 

απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες περιλαμβάνονται στους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό (σημ.10). 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας 

εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω. Προβλέψεις σχηματίζονται για απαιτήσεις οι οποίες είναι επισφαλούς 

είσπραξης και έχει αξιολογηθεί ότι θα καταλήξουν σε ζημιά. 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες, τα οποία είναι πέραν της πιστωτικής 

περιόδου αλλά μη απομειωμένα είναι η ακόλουθη: 

 

Επίσης παραθέτουμε την ανάλυση ενηλικίωσης  των απομειωμένων απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς 

χρεώστες: 

 

Τα απομειωμένα υπόλοιπα προέρχονται από πελάτες, οι οποίοι περιήλθαν σε δεινή οικονομική θέση και 

αναμένεται ότι ένα μέρος αυτών θα εισπραχθεί. 

 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών ταμειακών πόρων και διαθεσίμων καθώς και 

την εξασφάλιση επαρκών πιστωτικών ορίων µε τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Λόγω της δυναμικής φύσης των 

δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία έχει σαν στόχο να διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης μέσω πιστωτικών 

γραμμών. 

Δεδομένων των εξελίξεων στην αγορά κατά το 2014, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι μεγαλύτερος και η διαχείριση 

των χρηματοροών έχει καταστεί πιο επιτακτική. Η Εταιρεία κατάφερε να αναχρηματοδοτήσει όλες τις γραμμές 

χρηματοδότησης που έληγαν κατά τη διάρκεια της χρήσης και να διατηρήσει τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που 

απαιτούνται για τις δραστηριότητές της.  

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινομημένες σε σχετικές 

ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την 

ημερομηνία ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. Τα ποσά που εμφανίζονται στον πίνακα  

αποτελούν τις  συμβατικές ταμειακές ροές. Υπόλοιπα που λήγουν εντός ενός έτους είναι ίσα με την παρούσα αξία 

τους καθώς η επιρροή  του εκπιπτόμενου ποσού δεν είναι σημαντική. 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Λιγότερο από 30 ημέρες 4.629 18.921

30 έως 90 ημέρες 23.121 9.173

Πάνω από 90 ημέρες 8.488 17.990

36.238 46.085

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Λιγότερο από 30 ημέρες - -

30 έως 90 ημέρες - -

Πάνω από 90 ημέρες 72.389 73.436

72.389 73.436
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3.2 Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 

λειτουργίας της εταιρείας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και λοιπούς 

επενδυτές και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος 

κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα 

προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει 

περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της. 

Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το συντελεστή 

μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά 

απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» 

(συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) 

μείον τα «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται 

ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό. 

Οι συντελεστές μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 

 

 

Εντός 1 έτος

Μεταξύ 1 

και 2 έτη

Μεταξύ 2 

και 5 έτη

Πάνω από 5 

έτη Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2014

Δανεισμός 39.882 138.954 - - 178.836

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 106.776 - - - 106.776

Μερίσματα πληρωτέα 20.791 - - - 20.791

31 Δεκεμβρίου 2013

Δανεισμός 87.275 11.603 138.986 - 237.864

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 83.293 - - - 83.293

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Σύνολο δανεισμού 170.386 213.073

Μείον : Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (33.739) (38.039)

Καθαρός δανεισμός 136.647 175.034

Ίδια κεφάλαια 156.387 184.991

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 293.034 360.025

Συντελεστής μόχλευσης 46,6% 48,6%
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4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμώνται και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος 

προσαρμοζόμενες σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων 

προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες. 

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές εξ 

ορισμού σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται 

σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στη 

επόμενη περίοδο αναφέρονται κατωτέρω. 

(α) Φόρος εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο 

εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του 

φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει 

εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον φόρων. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι 

διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για 

αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  

(β)  Εκτίμηση αποµείωσης απαιτήσεων πελατών 

Η Εταιρεία εξετάζει ετησίως εάν τα περιουσιακά της στοιχεία έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφής απομείωση, 

σύμφωνα με την λογιστική πρακτική. Τα ανακτήσιμα ποσά των απαιτήσεων χρήζουν εκτιμήσεων. Οι εκτιμήσεις 

που γίνονται αφορούν τον χρονισμό και το ύψος αποπληρωμής των απαιτήσεων καθώς και τυχόν εξασφαλίσεις 

των απαιτήσεων που έχουν ληφθεί. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις εμπεριέχουν σοβαρό βαθμό υποκειμενικότητας και 

απαιτούν την κρίση της Διοίκησης. 

(γ)  Εκτίμηση αποµείωσης συμμετοχών και μη χρηματοοικονομικών και περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία εξετάζει ετησίως εάν οι συμμετοχές της και τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία 

έχουν υποστεί οποιαδήποτε απομείωση, σύμφωνα με τη λογιστική πρακτική (Σημ. 2.9). Τα ανακτήσιμα ποσά των 

μονάδων δημιουργίας χρηματοροών έχουν καθοριστεί με βάση την αξία λόγω χρήσης του (value in use). Αυτοί οι 

υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων.  

(δ)  Συνταξιοδοτικά προγράμματα  

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται με 

τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια αναλογιστική παραδοχή είναι και το επιτόκιο 

προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της παροχής. Αλλαγές στις παραδοχές αυτές 

θα μεταβάλλουν την παρούσα αξία των σχετικών υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το 

επιτόκιο το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών 

ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών 

προγραμμάτων. Για τον καθορισμό του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το 

επιτόκιο των χαμηλού ρίσκου εταιρικών ομολογιών, τα οποία μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η 

υποχρέωση θα πληρωθεί, και των οποίων η ημερομηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής 

υποχρέωσης. 

 Άλλες σημαντικές παραδοχές των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται μερικώς στις τρέχουσες 

συνθήκες αγοράς. Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται στη Σημείωση 18 του παρόντος.  

 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (30) από (55) 

(ε)  Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις  

Η Εταιρεία έχει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Η Διοίκηση αξιολογεί την έκβαση των υποθέσεων και, εάν 

υπάρχει πιθανότητα αρνητικής έκβασης τότε η Εταιρεία προβαίνει στο σχηματισμό των απαραίτητων 

προβλέψεων. Οι προβλέψεις, όπου απαιτούνται, υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της 

διοίκησης για τη δαπάνη που θα χρειαστεί για την διευθέτηση των αναμενόμενων υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού.  

(στ)  Εκτίμηση απομείωσης ενσώματων παγίων  

Όταν η λογιστική αξία των ενσώματων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία, η διαφορά καταχωρείται ως 

έξοδο στα αποτελέσματα. Η Εταιρεία παρακολουθεί την ανακτησιμότητα των παγίων της στα σημεία πώλησης 

των εμπορευμάτων της και προβαίνει στις απαραίτητες λογιστικές καταχωρήσεις όπου απαιτείται.  

Οι εκτιμήσεις που γίνονται αφορούν το ύψος της αναπόσβεστης αξίας των παγίων, την ομαλή λύση της 

συνεργασίας με τους πελάτες της και την εκ μέρους των μερών αποδοχή της ιδιοκτησίας των παγίων. Η Εταιρεία 

προβαίνει σε δημιουργία πρόβλεψης της μη ανακτήσιμης αξίας σε ποσοστό μικρότερο του 100% της 

αναπόσβεστης αξίας των παγίων στα κλειστά σημεία πώλησης. 

Οι εκτιμήσεις εμπεριέχουν βαθμό υποκειμενικότητας και απαιτούν την άσκηση κρίσης της Διοίκησης. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (31) από (55) 

5 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

 

Το κόστος των ενσώματων παγίων που εμφανίζεται στον ανωτέρω  πίνακα παρουσιάζεται μειωμένο κατά το ποσό 

των προβλέψεων απομείωσης παγίων που αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα. 

 

 

 

Στις αποσβέσεις  περιλαμβάνονται οι ακόλουθες προβλέψεις απομείωσης: 

 

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

εξαρτήματα

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 31.810  86.507  161.003  11.277  25.361  993  316.951  

Προσθήκες - 868  4.040  25  307  86  5.326  

Κεφαλαιοποιημένα έργα - 128  218  - - (345) 1  

Πωλήσεις - (113) (2.041) (38) (304) - (2.496)

Λοιπές κινήσεις 2  (767) (796) - (56) (171) (1.788)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 31.812  86.623  162.424  11.264  25.308  563  317.994  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 - 39.697  122.897  10.910  24.534  3  198.042  

Αποσβέσεις χρήσης - 3.826  8.234  209  510  - 12.779  

Πωλήσεις - (113) (1.946) (38) (304) - (2.401)

Λοιπές κινήσεις - (148) (397) - (42) (587)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 - 43.262  128.788  11.081  24.698  3  207.833  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31.812  43.361  33.636  183  610  560  110.161  

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 31.812  86.623  162.424  11.264  25.308  563  317.994 

Προσθήκες - 997  3.229  339  3.492  590  8.647  

Κεφαλαιοποιημένα έργα - 90  514  - 3  (607) -

Πωλήσεις - (40) (610) (27) (42) - (719)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 31.812  87.670  165.557  11.576  28.761  546  325.922  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 - 43.262  128.788  11.081  24.698  3  207.833  

Αποσβέσεις χρήσης - 3.929  7.152  113  849  - 12.043  

Πωλήσεις - (40) (305) (18) (42) - (405)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 - 47.151  135.635  11.176  25.505  3  219.471  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 31.812  40.519  29.922  400  3.256  543  106.451  

1 Ιανουάριος 2014 Κίνηση έτους 2014 31 Δεκέμβριος 2014

Πρόβλεψη απομείωσης οικοπέδου στην Μαλαισίνα 423 - 423

Απαξίωση παγίων, κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού 

εγκαταστάσεων (Αλεξανδρούπολη, Αμφιλοχία, Βόλος, Λάρισα 

LPG, Πρέβεζα LPG) 2982 - 2982

Πρόβλεψη απαξίωσης εξοπλισμού και κτιριακών 

εγκαταστάσεων κλειστών πρατηρίων. Αφορά κυρίως 

διαμορφώσεις κτιρίων, απαξιωμένες αντλίες και λοιπό 

μηχανολογικό εξοπλισμό. 3824 (648) 3176

Πρόβλεψη απαξίωσης ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση για τα ΣΕΑ 

ΝΕΣΤΑΝΗΣ 224 - 224

Προβλέψεις απαξίωσης μεταχειρισμένου εξοπλισμού  

αποθηκών. 352 (80) 272

Σύνολο προβλέψεων 7804 (728) 7076
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (32) από (55) 

Οι προβλέψεις απομείωσης παγίων του έτους περιλαμβάνονται στα έξοδα διάθεσης. 

Για την απομείωση των υπαρχόντων σε μη χρήση παγίων περιουσιακών στοιχείων λαμβάνεται υπόψη η 

δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης αυτών  καθώς και το αναμενόμενο έσοδο (ανακτήσιμο ποσό) από την 

εκποίηση όσων τελικά δεν επαναχρησιμοποιηθούν. 

Η Εταιρεία δεν έχει δεσμεύσει ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση δανειακών της 

υποχρεώσεων. Οι διαγραφές αφορούν μη χρησιμοποιούμενα πάγια.  

Ενσώματα πάγια κατεχόμενα προς πώληση 

 

Τα ενσώματα πάγια κατεχόμενα προς πώληση αφορούν την Κάτω Εγκατάσταση Ελευσίνας (πρώην Εγκατάσταση 

Μαμιδάκη) αξίας €704χιλ. Στις 19/12/2008 υπογράφτηκε προσύμφωνο πώλησης του εν λόγω ακινήτου με την 

εταιρεία Private Sea. Το ακίνητο όμως δεν είχε αποτυπωθεί ορθά στο συμβόλαιο εξαγοράς της ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ 

από την ΕΚΟ ΑΒΕΕ και ως εκ τούτου δεν είχε καταστεί δυνατή η μεταγραφή του στη μερίδα της ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

στο κτηματολογικό γραφείο της Ελευσίνας. Στις 19/7/2012 κατατέθηκαν στο κτηματολογικό γραφείο Ελευσίνας 

οι συμβολαιογραφικές πράξεις διόρθωσης του συμβολαίου εξαγοράς της ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ, καθώς και του αρχικού 

συμβολαίου. Τελικά το ακίνητο μεταγράφηκε στη μερίδα της ΕΚΟ ΑΒΕΕ στο Κτηματολογικό γραφείο 

Ελευσίνας και συνεπώς υπάρχει δυνατότητα σύναψης συμβολαίου. Βρισκόμαστε στη διαδικασία συλλογής των 

απαραίτητων εγγράφων, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρίας  και με την συμβολαιογράφο που 

έχει αναλάβει τη σύνταξή του συμβολαίου. Θεωρούμε ότι το συμβόλαιο θα συναφθεί εντός του 2015. 

 

 
 

  

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλισμός Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 183 228 345 756

Λοιπές κινήσεις (2) (50) - (52)

Υπόλοιπο 31 Ιανουαρίου 2013 181 178 345 704

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 181 178 345 704

Υπόλοιπο 31 Ιανουαρίου 2014 181 178 345 704
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (33) από (55) 

6 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

 

(1) Τα δικαιώματα μισθώσεως χώρων περιλαμβάνουν εφάπαξ καταβολές σε ιδιοκτήτες, παλαιούς και νέους 

ιδιοκτήτες με σκοπό να εξασφαλίσουν την χρήση και τον έλεγχο των πρατηρίων και ο χειρισμός τους γίνεται 

σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που αναφέρεται στη σημ. 2.8. 

(2) Οι λοιπές κινήσεις στα «Δικαιώματα Μισθώσεων Χώρων», αφορούν διαγραφή υπολοίπου ποσού €135χιλ. 

και τακτοποίηση αναπόσβεστης αξίας €93χιλ. λόγω είσπραξης υπολειπόμενου ποσού από λύση σύμβασης 

δικαιωμάτων μίσθωση χώρων. 

Οι αποσβέσεις του έτους περιλαμβάνονται στα έξοδα διάθεσης. 

 

Λογισμικό

Δικαιώματα 

μισθώσεως 

χώρων Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 6.619  33.912  40.531  

Προσθήκες 43  - 43  

Λοιπές κινήσεις (6) (1.228) (1.234)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 6.656  32.684  39.340  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 6.452  12.868  19.320  

Αποσβέσεις χρήσης 88  2.931  3.019  

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις (5) (502) (507)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 6.535  15.297  21.832  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2013 121  17.387  17.508  

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 6.656  32.684  39.340  

Προσθήκες 99  - 99  

Λοιπές κινήσεις - (150) (150)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 6.755  32.534  39.289  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 6.535  15.297  21.832  

Αποσβέσεις χρήσης 80  1.981  2.061  

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις - 42  42  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 6.615  17.320  23.935  

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 140  15.214  15.354  
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (34) από (55) 

7 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

                       

 

 

Οι θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες παρουσίασαν κέρδη στη χρήση 2014. Ως εκ τούτου δεν υπήρξε ένδειξη 

απομείωσης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Τα έσοδα από μερίσματα που έλαβε η Εταιρεία κατά τη χρήση 2014 ανήλθαν σε   €1,2εκ. και προήλθαν:  

SAFKO  €0,3εκ (€0,2 εκ μέρισμα χρήσης 2013 € και €0,1εκ διανομή έκτακτου αποθεματικού από αδιανέμητα 

κέρδη  χρήσης 2012), ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε  €0,02εκ. από διανομή αφορολόγητων αποθεματικών, ΕΚΟ ΑΘΗΝΑ 

ΝΕ  €0,3εκ μέρισμα χρήσης 2013, ΕΚΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΕ €0,3εκ μέρισμα χρήσης 2013, ΕΚΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΕ 

€0,3εκ μέρισμα χρήσης 2013. 

 

8 Προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

α) Προπληρωθέντα ενοίκια Η Εταιρεία για την προώθηση των προϊόντων της ενοικιάζει με μακροχρόνιες 

μισθώσεις ακίνητα, τα οποία εν συνεχεία υπενοικιάζει σε εκμεταλλευτές, προκαταβάλλοντας μέρος ή το σύνολο 

των ενοικίων όλης της διάρκειας της μίσθωσης, διατηρώντας σταθερό το ποσό του μηνιαίου μισθώματος. Η 

Εταιρεία εξοδοποιεί το συνολικό καταβληθέν ποσό μηνιαίως στα συνολικά χρόνια της μίσθωσης  

 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Αρχή περιόδου 34.569 34.569

Υπόλοιπο λήξεως 34.569 34.569

Επωνυμία

Κόστος 

συμμετοχής

Ποσοστό 

συμμετοχής

Χώρα 

εγκατάστασης

ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε. 81 49,0% ΕΛΛΑΔΑ

SAFCO A.E. 390 33,3% ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1.098 100,0% ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΕ 2.500 100,0% ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΟ - ΑΘΗΝΑ ΝΕ 2.500 100,0% ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΕ 2.500 100,0% ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΟ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΕ 12.000 100,0% ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΟ - ΗΡΑ ΝΕ 13.500 100,0% ΕΛΛΑΔΑ

Σύνολο 34.569

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Προπληρωθέντα ενοίκια 20.749 21.787

Πάγιες πιστώσεις και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις πελατών 12.945 13.605

Δοθείσες εγγυήσεις 1.753 1.762

Παρακρατηθέντες φόροι 298 298

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 35.745 37.452
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (35) από (55) 

β) Πάγιες πιστώσεις  Η Εταιρεία για διευκόλυνση των νέων συνεργατών της χορηγεί σε αυτούς πάγιες πιστώσεις 

αγοράς προϊόντων της, αποπληρωτέες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προς εξασφάλισή της η Εταιρεία λαμβάνει 

από τους πελάτες της συναλλαγματικές τακτής λήξης. Η Εταιρεία προεξοφλεί την παρούσα αξία των πάγιων 

πιστώσεων (με επιτόκιο 5%) και την καταχωρεί στα αποτελέσματα. 

 

γ) Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων Η Εταιρεία σε περιπτώσεις πελατών με ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 

συντάσσει κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας συμβάσεις διακανονισμού των απαιτήσεων αυτών. Τα ποσά που 

αναμένεται να εισπραχθούν πέραν των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού βάσει των διακανονισμών 

αυτών, καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Η Εταιρεία προεξοφλεί την παρούσα αξία των πάγιων 

πιστώσεων (με επιτόκιο 5%) και την καταχωρεί στα αποτελέσματα. Στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

έχουν καταχωρηθεί τα ακόλουθα ποσά όσον αφορά την προεξόφληση: 

 

 

9 Αποθέματα 

 

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίζεται ως έξοδο και συμπεριλαμβάνεται στο «Κόστος Πωληθέντων» για 

τη χρήση 2014 ανέρχεται σε €1,5εκ. (2013: €1,6 εκ.). 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

(Ζημιά)/ Κέρδη από την απομείωση που αναγνωρίστηκε 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων για τις εμπορευματικές 

πιστώσεις και περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων (600) (587)

(Ζημιά)/ Κέρδη από την απομείωση που αναγνωρίστηκε 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων για τους διακανονισμούς 

και περιλαμβάνονται στα λοιπά κέρδη/(ζημίες) (283) (237)

Δεδουλευμένα έσοδα τόκων από απομειωμένα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 884 401

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Καύσιμα 19.821 27.758

Υγραέρια 829 990

Λιπαντικά 1.899 2.115

Αναλώσιμα και ανταλλακτικά 4.210 3.023

Αγορές υπό παραλαβή 1.341 252

28.100 34.138



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (36) από (55) 

10 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Πελάτες 158.578 161.145

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 22.399 29.393

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (50.083) (45.683)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 130.894 144.855

Λοιπές απαιτήσεις 84.809 74.466

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 2.750 3.012

Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης (6.850) (7.021)

Καθαρές λοιπές απαιτήσεις 80.709 70.457

Αναβαλλόμενα έξοδα και προκαταβολές 2.778 2.986

Σύνολο 2.778 2.986

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Προκαταβολές προσωπικού 471 505

Απαίτηση από ΦΠΑ 49.853 42.281

Προκαταβολές σε προμηθευτές 3.971 4.063

Παρακρατηθέντες φόροι 410 1.078

Απαιτήσεις από επιδοτήσεις 2.931 509

Απαιτήσεις από επίδικες υποθέσεις 11.187 10.701

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 4.292 4.292

Απαίτηση από διαφορά Ειδ. Φόρου Κατανάλωσης Θέρμανσης 584 584

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες 2.750 3.012

Λοιποί χρεώστες 7.290 7.236

Λοιπά 3.820 3.217

Μείον

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (6.850) (7.021)

Σύνολο 80.709 70.457



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (37) από (55) 

Ανάλυση προβλέψεων απομείωσης πελατών και λοιπών απαιτήσεων 

 

Εντός της χρήσης δημιουργήθηκε ανάγκη σχηματισμού επιπλέον αποθεματικού επισφάλειας πελατών €4,4 εκατ. 

προερχόμενο κυρίως από βιομηχανικές πωλήσεις προηγούμενων χρήσεων (€1,3 εκατ.) από πωλήσεις στα 

πρατήρια προηγούμενων χρόνων (€2,3 εκατ.) και στη ναυτιλία (€0,8 εκατ.). Η κίνηση στην πρόβλεψη για 

ενδεχόμενες επισφάλειες έχει καταχωρηθεί στα αποτελέσματα στα έξοδα διοίκησης/διάθεσης.  

Η Εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 εισήλθε σε σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής 

συνολικής αξίας  €26εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2013: €33εκατ.). Ως εκ τούτου τα υπόλοιπα των απαιτήσεων από 

πελάτες δεν περιλαμβάνουν τα ποσά αυτά. 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. 

11 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 

12 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών που έχουν εκδοθεί και διατεθεί σε 

μετόχους και είναι πλήρως καταβεβλημένο. Η ονομαστική αξία μιας μετοχής της Εταιρείας είναι  € 29,35 (31 

Δεκεμβρίου 2013 ήταν  € 29,35) . 

 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

1 Ιανουαρίου 52.704 49.396

Αύξηση πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων πελατών χρήσης 5.565 3.530

Ακύρωση πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων πελατών χρήσης (1.165) 36

Διαγραφή υπολοίπων πελατών ως μη εισπράξιμα στη χρήση (188)

Αναταξινόμηση των υπολοίπων πελατών (171) (70)

31 Δεκεμβρίου 56.933 52.704

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Διαθέσιμα στο Ταμείο 3.382 1.406

Διαθέσιμα στις Τράπεζες 30.357 36.633

Σύνολο ρευστών διαθεσίμων 33.739 38.039

Αριθμός 

μετοχών

Μετοχικό 

Κεφάλαιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου & 31 Δεκεμβρίου 2013 3.547.386 104.116 104.116

31 Δεκεμβρίου 2014 3.547.386 104.116 104.116



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (38) από (55) 

13 Αποθεματικά 

 

 

Τακτικό αποθεματικό 

Σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο, οι εταιρείες υποχρεούνται να μεταφέρουν κατά ελάχιστο το 5% των ετήσιων 

καθαρών κερδών τους σύμφωνα με τα λογιστικά τους βιβλία σε τακτικό αποθεματικό έως ότου το αποθεματικό 

αυτό ισούται στο ένα τρίτο του μετοχικού τους κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί, αλλά 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών. Η Εταιρεία δεν σχημάτισε τακτικό 

αποθεματικό στις χρήσεις 2013 και 2014 δεδομένου ότι σχημάτισε ζημίες. 

Ειδικά αποθεματικά 

Τα ειδικά αποθεματικά αφορούν κυρίως αποθεματικά που προκύπτουν λόγω φορολογικών αναπροσαρμογών 

στοιχείων του ενεργητικού και την κατηγοριοποίηση τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προηγούμενων 

χρήσεων. Όπου κρίθηκε αναγκαίο έχουν γίνει προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία σε σχέση με αυτά τα 

αποθεματικά.  

Αφορολόγητα αποθεματικά 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν: 

α) Κέρδη που δεν έχουν φορολογηθεί, κάτω από το ισχύον κάθε φορά φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο. Σε 

περίπτωση διανομής τους τα κέρδη θα είναι φορολογητέα με βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά 

το χρόνο της διανομής τους στους μετόχους ή μετατροπής τους σε μετοχικό κεφάλαιο.  

β) Μερικώς φορολογηθέντα αποθεματικά τα οποία έχουν φορολογηθεί με φορολογικό συντελεστή ο οποίος είναι 

χαμηλότερος από εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή. Σε περίπτωση διανομής τους τα κέρδη θα είναι φορολογητέα 

με βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο της διανομής τους στους μετόχους ή μετατροπής 

τους σε μετοχικό κεφάλαιο.To 2014, μέρος αυτών των αποθεματικών διανεμήθηκε στους μετόχους, σύμφωνα και 

με το νόμο 4172/2013. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διανομή αναφέρονται στη Σημ. 27 

Τακτικό 

αποθεματικο

Ειδικά 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Λοιπά 

Αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013 10.057 29.424 23.166 - 62.647

Αναλογιστικά κέρδη από συνταξιοδοτικά 

προγράμματα καθορισμένων παροχών - - - 482 482

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013 10.057 29.424 23.166 482 63.129

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014 10.057 29.424 23.166 482 63.129

Αναλογιστικά κέρδη από συνταξιοδοτικά 

προγράμματα καθορισμένων παροχών - - - (335) (335)

Διανομή  αφορολόγητων αποθεματικών - (1.118) (7.144) - (8.262)

Μεταφορά (848) 848 -

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014 10.057 27.458 16.870 147 54.532



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (39) από (55) 

 

14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

15 Δάνεια 

 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Προμηθευτές 22.698 18.601

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 68.929 42.823

Δεδουλευμένα έξοδα 2.238 1.175

Λοιπές υποχρεώσεις 12.911 20.694

Σύνολο 106.776 83.293

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Πιστωτές 2.479 2.179

Επιταγές πληρωτέες 3.999 13.819

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.208 880

Μισθοί πληρωτέοι 478 -

Παρακρατηθέντες φόροι μισθωτών υπηρεσιών 455 602

Προκαταβολές πελατών 3.595 2.495

Λοιπά 697 719

Σύνολο 12.911 20.694

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Ομολογιακό δάνειο 138.000 138.000

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 138.000 138.000                       

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 32.386 75.073

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 32.386 75.073

Σύνολο δανείων 170.386 213.073

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Μεταξύ 1 και  2 ετών 138.000                       -                                   

Μεταξύ 2 και 5 ετών 138.000

Πάνω από 5 έτη -                                   -                                   

138.000 138.000



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (40) από (55) 

 

Τον Ιούνιο 2006 η Εταιρεία σύναψε διετή δανειακή σύμβαση ύψους € 180 εκατ. με την Hellenic Petroleum 

Finance Plc (HPF) με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και την χρηματοδότηση αναγκών 

κεφαλαίου κίνησης. Τον Φεβρουάριο 2007 η σύμβαση τροποποιήθηκε με παράταση της ημερομηνίας λήξης την 

22 Ιουνίου 2013. Η αποπληρωμή θα γίνει με τη λήξη της σύμβασης. Την 18 Οκτωβρίου 2007 έγινε αύξηση κατά 

€ 70 εκατ. της Σύμβασης Δανεισμού (από  € 180 εκατ. σε €250 εκατ.) με την Hellenic Petroleum Finance Plc για 

την αναχρηματοδότηση τοπικών δανείων κεφαλαίου κίνησης. Τον Απρίλιο 2013 η σύμβαση τροποποιήθηκε με 

παράταση της ημερομηνίας λήξης την 30 Μαρτίου 2018 και αύξηση κατά €150εκατ.της Σύμβασης Δανεισμού 

(από  € 250 εκατ. σε €400 εκατ.). Την 31 Δεκεμβρίου 2014, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου με την HPF 

ανερχόταν στο ποσό των €3εκατ. (2013: €47 εκατ.). 

Στις 31 Ιανουαρίου 2013 η Εταιρεία συνήψε Ομολογιακό Δάνειο ύψους €138εκ. με την ΕΛΠΕ ΑΕ και την 

DIAXON ABEE. Το συναφθέν Ομολογιακό Δάνειο χρησιμοποιήθηκε εξ ολοκλήρου για την αποπληρωμή μέρους 

του Δανείου της Εταιρείας από την Hellenic Petroleum Finance (PLC). 

 

 

Επίσης η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις με τράπεζες ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών για την 

εξυπηρέτηση των κατά καιρούς αναγκαίων ποσών για κεφάλαιο κίνησης. Με 31 Δεκεμβρίου 2014 τα όρια των 

προαναφερθέντων λογαριασμών  ανά τράπεζα έχουν ως εξής: Alpha €11 εκατ και, Εθνική €67,5 εκατ.. Το 

ανοιχτό υπόλοιπο των ανωτέρω λογαριασμών την 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται σε €29,2 εκατ. (2013: €28,1 

εκατ.) 

 

 

16 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  

 

 

Τα πραγματικά επιτόκια την ημερομηνία του ισολογισμού 31/12 είναι τα παρακάτω:

31 Δεκεμβρίου 2014

€

Βραχυπρόθεσμος  δανεισμός euribor + 5,94%

Ομολογιακό δάνειο euribor + 8,0%

31 Δεκεμβρίου 2013

€

Βραχυπρόθεσμος  δανεισμός euribor + 7,05%

Ομολογιακό δάνειο euribor + 8,0%

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Φόρος αφορολόγητων αποθεματικών 4.877 -

Φόρος εισοδήματος / Λοιποί φόροι 383 -

Σύνολο 5.260 -



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (41) από (55) 

17 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 

δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 

υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Η συνολική 

μεταβολή είναι η παρακάτω: 

  

Στη χρήση 2014 ο φόρος αφορολόγητων αποθεματικών (€4,9 εκ.) μεταφέρθηκε στις τρέχουσες φορολογικές 

υποχρεώσεις. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προέκυψαν ως ακολούθως: 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες προς 

συμψηφισμό σε μελλοντικές χρήσεις αναγνωρίζονται μόνο εφόσον είναι πιθανό ότι θα συμψηφιστούν μελλοντικά 

φορολογικά κέρδη. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που αναγνωρίστηκαν για αχρησιμοποίητες 

φορολογικές ζημίες ανήλθαν σε €8,8 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου του 2014 (31 Δεκεμβρίου 2013 €10,5 εκατ.), 

καθώς προβλέπεται ότι οι ζημίες αυτές θα συμψηφιστούν με μελλοντικά φορολογικά κέρδη. 

Τον Δεκέμβριο 2013 ο νόμος 4172/2013 τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με τον οποίο επιβλήθηκε φόρος 15% κατά τη 

διανομή ή κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών έως τις 31.12.2013. Διανομή ή 

κεφαλαιοποίηση αυτών των αποθεματικών το 2014, θα οδηγήσει σε φόρο 19% και αν δεν έχουν διανεμηθεί ή 

κεφαλαιοποιηθεί το 2014, τα συγκεκριμένα αφορολόγητα αποθεματικά θα πρέπει να συμψηφιστούν με 

συσσωρευμένες φορολογικές ζημίες. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, η δυνατότητα να διατηρείται λογαριασμός 

αφορολόγητων αποθεματικών καταργείται. Γι αυτόν το λόγο, στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η Εταιρεία είχε 

αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ύψους €4,9 εκατ. με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων 

χρήσεως. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10 Δεκεμβρίου 2014, ενέκρινε τη διανομή των αποθεματικών αυτών, 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 4.501 3.983 

Πίστωση/(Χρέωση) αποτελεσμάτων χρήσης (3.513) 5.674 

Φόρος αφορολόγητων  αποθεματικών 4.877 (4.877)

Πίστωση/(Χρέωση) Λοιπών Συνολικών Εσόδων 118 (170)

Πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων (567) (109)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 5.416 4.501 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 6.999 6.054 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 432 433 

Προβλέψεις επισφάλειας πελατών (7.819) (4.405)

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 2.064 1.882 

Μακροπρόθεσμες προκαταβολές μισθωμάτων (4.470) (5.035)

Φορολογικές ζημίες 8.807 10.502 

Φόρος διανομής αφορολόγητων αποθεματικών (4.877)

Λοιπές μεταβολές (597) (53)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 5.416 4.501 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: (14.470) (15.931)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 19.886 20.432 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (42) από (55) 

ο δε αναλογών φόρος 19% (ύψους €4,9 εκατ.) μεταφέρθηκε στις βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις και 

θα καταβληθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. 

 

 

Η μεταβολή της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά τη διάρκεια της χρήσης αναλύεται ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 19.886 20.432

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (14.470) (15.931)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες 19.311 19.894

Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών 575 538

Σύνολο Αναβαλλόμενων φορολογικών Απαιτήσεων 19.886 20.432

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες (14.470) (15.931)

Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών

Σύνολο Αναβαλλόμενων φορολογικών Υποχρεώσεων (14.470) (15.931)

Γενικό Σύνολο 5.416 4.501

Πάγια Προβλέψεις
Φορολογική 

Ζημιά
Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 4.135 (616) 5.237 (4.773) 3.983 

Χρέωση/(Πίστωση) στα αποτελέσματα 1.919 (1.738) 5.265 (4.758) 688 

Κινήσεις στην Καθαρή Θέση (170) (170)

Υπόλοιπο 31 Ιανουαρίου 2013 6.054 (2.524) 10.502 (9.532) 4.501 

Χρέωση/(Πίστωση) στα αποτελέσματα 945 (3.349) (1.695) 20 (4.079)

Κινήσεις στην Καθαρή Θέση 118 - 118 

Μεταφορά φόρων αποθεματικών στις υποχρεώσεις 4.877 4.877 

Υπόλοιπο 31 Ιανουαρίου 2014 6.999 (5.755) 8.807 (4.635) 5.416 



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (43) από (55) 

18 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται που έχουν καταχωρηθεί τα ποσά που αφορούν τις συνταξιοδοτικές παροχές 

στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

Tα προγράμματα αφορούν συνταξιοδοτικές παροχές προς τους εργαζομένους. Το ποσό των παροχών εξαρτάται 

από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του κάθε εργαζομένου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Υποχρεώσεις κατάστασης οικονομικής θέσης για:

Συνταξιοδοτικές παροχές 7.939 7.236

Σύνολο 7.939 7.236

Έτος που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Χρεώσεις στη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων:

Συνταξιοδοτικές παροχές 356 7.583

Σύνολο 356 7.583

Έτος που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Χρεώσεις στη κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων:

Συνταξιοδοτικές παροχές 453 (653)

Σύνολο 453 (653)

Η μεταβολή στις υποχρεώσεις για συνταξιοδοτικές παροχές για το 2014 και το 2013 είναι η 

ακόλουθη:

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 944 895

Εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού (72) (88)

Έλλειμμα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 871 807 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 7.067 6.429

Υποχρέωση στη κατάσταση οικονομικής θέσης 7.939 7.236



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (44) από (55) 

Η μεταβολή στις υποχρεώσεις για συνταξιοδοτικές παροχές για το 2014 και το 2013 είναι η ακόλουθη 

 

Οι μη προεξοφλημένες παροχές συνταξιοδότησης λήγουν ως ακολούθως:  

 

 

 

 

 

Παρούσα Αξία 

Υποχρεώσεων

Εύλογη αξία 

στοιχείων 

ενεργητικού Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 11.067 - 11.067

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.519 - 1.519

Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) 421 - 421

Κόστος παλαιότερης απασχόλησης και (κέρδη)/ ζημίες από τακτοποιήσεις 5.642 - 5.642

Σύνολο χρεώσεων στα λοιπά συνολικά έσοδα 7.583 - 7.583

Επαναμετρήσεις στις αναλογιστικές παραδοχές:

Απόδοση των στοιχείων ενεργητικού, εξαιρουμένου του ποσού που συμπεριλαμβάνεται στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) - 1 1

 - (Κέρδη)/Ζημίες από μεταβολή χρηματοοικονομικών παραδοχών 244 - 244

 - (Κέρδη)/Ζημίες από εμπειρικές προσαρμογές (898) - (898)

(654) 1 (653)

Καταβολές παροχών άμεσα από την Εταιρεία/ εισφορές της Εταιρείας στα στοιχεία 

ενεργητικού (10.311) (449) (10.761)

Καταβολές παροχών από τα στοιχεία ενεργητικού (360) 360 -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 7.324 (88) 7.236

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 126 - 126

Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) 273 (4) 269

Κόστος παλαιότερης απασχόλησης και (κέρδη)/ ζημίες από τακτοποιήσεις (40) - (40)

Σύνολο χρεώσεων στα λοιπά συνολικά έσοδα 360 (4) 356

Επαναμετρήσεις στις αναλογιστικές παραδοχές:

Απόδοση των στοιχείων ενεργητικού, εξαιρουμένου του ποσού που συμπεριλαμβάνεται στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) - 4 4

 - (Κέρδη)/Ζημίες από μεταβολή χρηματοοικονομικών παραδοχών 509 - 509

 - (Κέρδη)/Ζημίες από εμπειρικές προσαρμογές (60) - (60)

449 4 453

Καταβολές παροχών άμεσα από την Εταιρεία/ εισφορές της Εταιρείας στα στοιχεία 

ενεργητικού (73) (33) (106)

Καταβολές παροχών από τα στοιχεία ενεργητικού (49) 49 -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 8.011 (72) 7.939

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

Μέχρι ενός 

έτους

Μεταξύ ενός και 

δύο ετών

Μεταξύ δύο 

και πέντε ετών

Πάνω από 

πέντε έτη Σύνολο

Συνταξιοδοτικές παροχές 79 89 469 12.004 12.642

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013

Μέχρι ενός 

έτους

Μεταξύ ενός και 

δύο ετών

Μεταξύ δύο 

και πέντε ετών

Πάνω από 

πέντε έτη Σύνολο

Συνταξιοδοτικές παροχές 71 80 560 11.893 12.604



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (45) από (55) 

Τα περιουσιακά στοιχεία των προγραμμάτων επενδύθηκαν ως ακολούθως: 

 

Στην προηγούμενη χρήση τα περιουσιακά στοιχεία που επενδύθηκαν ήταν €0,1εκατ.. 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:  

 

Η ανάλυση ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

σε αλλαγές στις κύριες σταθμισμένες παραδοχές είναι η ακόλουθη: 

 

Η παραπάνω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται σε μία μεταβολή της παραδοχής διατηρώντας όλες τις άλλες 

παραδοχές σταθερές. Στην πράξη, αυτό έχει μικρές πιθανότητες να συμβεί καθώς οι μεταβολές στις παραδοχές 

μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Κατά τον υπολογισμό της ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισμένων 

παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία στις κύριες αναλογιστικές παραδοχές, χρησιμοποιήθηκε 

η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης (παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στον προσωπικό με τη χρήση της 

αναλογιστικής μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).  

Οι αναμενόμενες εργοδοτικές εισφορές για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό είναι €98 

χιλ. για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2014. Η μέση σταθμισμένη διάρκεια των προγραμμάτων είναι 14 

χρόνια.  

 

Εισηγμένα Μη εισηγμένα Σύνολο %

Τίτλοι συμμετοχών 3 - 3 5%

Ομόλογα

 - Κρατικά ομόλογα 32 - 32 44%

 - Εταιρικά ομόλογα 6 - 6 9%

Επενδυτικά κεφάλαια 30 - 30 42%

Σύνολο 72 - 72 100%

2014

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,25% 3,75%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,50% 0,50%

Πληθωρισμός 0,50% 0,50%

Μεταβολή της 

παραδοχής

Αύξηση στην 

παραδοχή

Μείωση στην 

παραδοχή

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,50% -6,33% 6,88%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,50% 6,99% -6,47%

Επίδραση στην υποχρέωση



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (46) από (55) 

19 Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Λοιπές Προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν διάφορα λειτουργικά έξοδα και προβλέψεις για 

κινδύνους που προκύπτουν από τη συνήθη λειτουργία της Εταιρείας. 

Η κίνηση των λοιπών προβλέψεων για το 2014 έχει ως εξής: 

Ανάλυση λοιπών προβλέψεων  

 

Οι προβλέψεις του έτους περιλαμβάνονται στα λοιπά έσοδα / (έξοδα). 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Ληφθείσες εγγυήσεις φιαλών υγραερίου (Εγγυήσεις πελατών 

για τον χρησιδανεισμό φιαλών υγραερίου) 1.802 1.999

Ληφθείσες εγγυήσεις καλής τηρήσεως των όρων σύμβασης 

για ελεγχόμενα πρατήρια 2.954 2.686

Λοιπές εγγυήσεις 1.062 1.101

Λοιπές Προβλέψεις 1.102 991

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 6.920 6.777

1 Ιανουαρίου 2014

Αντιλογισμός 

μέρους 

πρόβλεψης

Μεταφορές / 

Λοιπές 

κινήσεις 31 Δεκεμβρίου 2014

Πρόβλεψη επίδικης υπόθεσης ΦΠΑ προηγούμενων ετών 305 - - 305

Πρόβλεψη επίδικων εργατικών αξιώσεων προσωπικού 150 (60) - 90

Λοιπές επίδικες υποθέσεις αξιώσεων δημόσιων αρχών 200 - - 200

Επίδικες υποθέσεις αξιώσεων τρίτων 50 - - 50

Τελωνειακές/αγορανομικές επίδικες υποθέσεις 286 - 171 457

991 (60) 171 1.102



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (47) από (55) 

20 Παροχές σε εργαζομένους 

 

Οι λοιπές παροχές περιλαμβάνουν παροχές ιατροφαρμακευτικής και ασφαλιστικής μορφής, έξοδα μεταφοράς και 

διατροφής και λοιπές παροχές στο προσωπικό. 

 

21 Κόστος Πωληθέντων 

 

Τα ποσά της προηγούμενης χρήσης αναπροσαρμόστηκαν με τις συναλλαγματικές διαφορές.  

22 Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 

 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Μισθοδοσία 11.452 15.487

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 5.442 7.017

Κόστος ασφαλιστικών προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης 1.154 1.784

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 820 8.136

Σύνολο 18.868 32.424

Έτος που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Μεταβολή αποθέματος 5.578 8.494

Αγορές 1.533.139 1.594.525

Έξοδα προσωπικού 1.176 2.832

Ιδιοκαταναλώσεις 1.221 1.603

Αποσβέσεις 195 249

Λοιπά ΓΒΕ 907 916

Μεταφορικά 24.932 25.439

Προμήθειες 2.388 4.085

Συναλλαγματικές διαφορές 3.266 (505)

Προεξόφληση εμπορευματικών πιστώσεων 600 587

Λοιπά μεταβλητά 6.522 7.289

1.579.924 1.645.513

Έτος που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Έξοδα διάθεσης 64.322 69.401

Έξοδα διοίκησης 11.425 12.278

Σύνολο 75.747 81.679

Έτος που έληξε



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (48) από (55) 

Τα λειτουργικά έξοδα  (Διοίκησης και Διάθεσης) αναλύονται : 

 

(1) Οι αμοιβές των μελών ΔΣ για το έτος 2014 ανήλθαν στο ποσό των €74 χιλ. (2013  €93 χιλ. ) 

23 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) και λοιπά κέρδη / (ζημίες) 

Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) αναλύονται ως εξής: 

  

 Τα λοιπά κέρδη/(ζημίες) αναλύονται ως εξής: 

 

α) Στα λοιπά (έξοδα) / έσοδα συμπεριλαμβάνονται εκτός άλλων και έσοδα ή έξοδα που δεν σχετίζονται με τις 

εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας.  

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Κόστος εργασίας 17.359 22.080

Πρόβλεψη συνταξιοδότησης προσωπικού 334 580

Συντήρηση / Επισκευές 4.064 3.865

Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 13.080 11.385

Διαφήμιση 3.659 2.996

Ενοίκια 10.620 12.044

Καύσιμα αυτοκινήτων /ιδιοκαταναλώσεις υλικών 270 421

Κοινόχρηστες δαπάνες (Ηλεκτρισμός /Τηλ./Κοινόχρ.) 1.750 1.952

Προβλέψεις επισφάλειας πελατών 4.401 3.530

Αποσβέσεις 11.932 12.619

Απόσβεση φήμης και πελατείας  πρατηρίων 2.116 2.931

Έξοδα εξυπηρέτησης εγκαταστάσεων και λοιπά μεταβλητά 2.752 2.829

Φόροι και Τέλη 1.726 1.542

Λοιπά 1.684 2.905

75.747 81.679

Έτος που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Υπηρεσίες προς τρίτους 4.853 4.278

Έσοδα από εκμισθώσεις ακινήτων 5.694 5.884

Κόστος εθελουσίας εξόδου - (6.929)

Λοιπά (1.044) (254)

Σύνολο 9.503 2.979

Έτος που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Κέρδη/(Ζημιές) από εκποίηση παγίων 160 150

Ζημιές από προεξόφληση διακανονισμών (283) (237)

Σύνολο (123) (87)

Έτος που έληξε



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (49) από (55) 

24 Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα καθαρά 

 

25 Φόρος Εισοδήματος 

 

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 

χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή της εταιρίας, ως εξής: 

 

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της εταιρίας ήταν 26% για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (26% για 

την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2013). 

Στα  λοιπά  και στις δύο χρήσεις περιλαμβάνεται  ο φόρος ανέλεγκτων χρήσεων καθώς και ο Ενιαίος Φόρος 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων. 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Τόκοι Χρεωστικοί

Τραπεζικός δανεισμός (19.924) (20.369)

Κέρδη /(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές 79 (192)

(19.845) (20.561)

Τόκοι πιστωτικοί 

Έσοδα από τόκους 21 525

Τόκοι από εμπορικές απαιτήσεις 798 605

Άλλα σχετικά έσοδα/(έξοδα) 884 401

1.703 1.531

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα καθαρά (18.142) (19.030)

Έτος που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Λοιποί φόροι (383) (261)

Φόροι ανέλεγκτων χρήσεων (567) (109)

Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 17) (3.513) 5.674  

Φόρος αφορολόγητων  αποθεματικών (Σημ. 17) - (4.877)

Σύνολο (4.463) 427 

Έτος που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (3.016) (20.275)

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές 784  5.272  

Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο 320  534  

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (4.247) (2.259)

Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή - 1.821  

Φόρος αφορολόγητων αποθεματικών - (4.877)

Λοιπά (1.320) (64)

Φόροι (4.463) 427 

Έτος που έληξε



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (50) από (55) 

Από τη χρήση 2011 και εξής οι ελληνικές εταιρείες υπόκεινται σε ετήσιο φορολογικό έλεγχο από τους τακτικούς 

τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής 

νομοθεσίας, την εμπρόθεσμη και ορθή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς και για το σχηματισμό 

προβλέψεων για μη καταχωρηθείσες φορολογικές υποχρεώσεις. Το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου οδηγεί στην 

έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις υποκαθιστά τον 

έλεγχο από τη δημόσια αρχή και επιτρέπει στην εταιρεία να περαιώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις για την 

οικεία διαχειριστική χρήση. Η Εταιρεία ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 και έλαβε πιστοποιητικό 

φορολογικής συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη.  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008-2010. 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις από τους 

μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, πέρα από αυτές που αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται ήδη στις 

οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

26 Μερίσματα 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων στις 30 Μαρτίου 2015, ενέκρινε 

πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων να μη δοθεί μέρισμα από τα αποτελέσματα του 

2014.  

27 Διανομή αποθεματικών 

Σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, όλες οι ελληνικές εταιρείες υποχρεούνται είτε να πληρώσουν εφάπαξ φόρο για τα 

αφορολόγητα ή μερικώς φορολογούμενα αποθεματικά πριν την 31 Δεκεμβρίου 2014 ή να μειώσουν τα 

αποθεματικά με το ποσό του φόρου, όπως υπολογίζεται με τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή. Στις οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013, καταχωρήθηκε πρόβλεψη για το συνολικό ποσό του 

φόρου (με φορολογικό συντελεστή 19%), η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση το 2014. Στις 10 

Δεκεμβρίου 2014, η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων ενέκρινε την εφάπαξ φορολόγηση και διανομή 

καθαρού ποσού €20.8 εκατ. 
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28 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

 

29 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις 
α. Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και έχει διάφορες υποχρεώσεις σε εκκρεμότητα 

σχετικές με τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης. Με βάση τις διαθέσιμες μέχρι σήμερα πληροφορίες, η 

διοίκηση πιστεύει ότι η έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν θα έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της 

Εταιρείας ή στην οικονομική της θέση.  

β.    Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008 έως 2010 

γ. Η Εταιρεία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές ύψους €34,2 εκατ. στις τράπεζες για συμμετοχή της εταιρίας σε 

διαγωνισμούς και καλής εκτέλεσης συνεργασίας. 

δ. Ποσό ύψους  €129 εκατ. έχει δοθεί ως εγγύηση στα τελωνεία υπέρ της  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

ε. Έχουν ασκηθεί ένδικες διεκδικήσεις από υπαλλήλους της εταιρείας ποσού €0,2 εκατ., έναντι των οποίων η 

εταιρεία εκτιμά ότι θα καταβληθεί ποσό €0,1 εκατ. και για το οποίο έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη.  

στ. Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική αξιολογεί την έκβαση των νομικών υποθέσεων για τον εντοπισμό νομικών, 

συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος και είναι πιθανόν να απαιτηθεί 

εκροή πόρων στο μέλλον για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων. Εάν είναι περισσότερο πιθανό παρά όχι 

να υπάρξει αρνητική έκβαση των υποθέσεων τότε η εταιρεία προβαίνει στο σχηματισμό των απαραίτητων 

προβλέψεων εφόσον τα σχετικά ποσά μπορούν να υπολογισθούν με σχετική ακρίβεια. Οι προβλέψεις, όπου 

απαιτούνται, υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα 

χρειαστεί για την διευθέτηση των αναμενόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Η 

παρούσα αξία βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που απαιτεί την άσκηση κρίσης.   

`

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Κέρδη / (Ζημίες) Χρήσης (3.015) (20.275)

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 14.241 15.798

Χρηματοοικονομικά (έσοδα) (1.703) (1.531)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 19.924 20.369

Προβλέψεις 4.697 11.112

Συναλλαγματικές (κέρδη) / ζημίες 577 171

(Κέρδη) από εκποίηση παγίων (160) (150)

Έσοδα από μερίσματα (1.231) -

33.330 25.494

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 6.038 9.880

(Αύξηση)  απαιτήσεων 1.049 (38.058)

(Mείωση)  υποχρεώσεων 23.197 (58.155)

30.284 (86.333)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες 63.614 (60.839)

Έτος που έληξε



ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (52) από (55) 

ζ. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς τελωνειακές υποθέσεις αναμένεται να 

διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας ή στα 

αποτελέσματα της λειτουργίας της, πέραν από τις προβλέψεις που έχουν ήδη διενεργηθεί  σε χρέωση των 

αποτελεσμάτων. 

30 Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων 

Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – της εταιρείας λειτουργούντος ως μισθωτή. 

Η εταιρεία μισθώνει διάφορα πρατήρια, γραφεία και αποθήκες με μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις. Οι 

μισθώσεις έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης.  

Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως 

εξής: 

 

 

31 Λειτουργικές μισθώσεις στις οποίες η εταιρεία είναι εκμισθωτής 

Οι απαιτήσεις από μελλοντικά μισθώματα σύμφωνα με μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής: 

 

 

Ποσά σε Ευρώ ΄000 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Μέχρι 1 έτος 8.820 9.376

Από 1-5 έτη 39.789 42.257

Μετά από 5 έτη 36.934 37.344

Σύνολο 85.543 88.977

Η δαπάνη μισθώσεων που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια 

της χρήσεως ανέρχεται σε  €10.627 χιλ. (2013,  €12.073 χιλ.)

Έτος που έληξε

Ποσά σε Ευρώ ΄000 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Μέχρι 1 έτος 5.693 5.493

Από 1-5 έτη 24.836 24.004

Μετά από 5 έτη 32.749 24.675

Σύνολο 63.278 54.172

Τα  ενοίκια που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα ήταν €5.694 χιλ. (2013, €5.884 χιλ.)

Έτος που έληξε
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32 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Η Εταιρεία ελέγχεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. που είναι και ο μοναδικός μέτοχός της. Οι 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που 

καταρτίζει η μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί η 

Εταιρεία για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους. 

 

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Πωλήσεις προϊόντων

Εταιρείες ομίλου 192.428 173.415

Συνδεδεμένες εταιρείες 133.822 147.619

Πωλήσεις υπηρεσιών

Εταιρείες ομίλου 6.601 7.581

332.851 328.615

ii) Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών

Αγορές προϊόντων

Εταιρείες ομίλου 1.504.513 1.568.870

Συνδεδεμένες εταιρείες 1.461 1.918

Αγορές υπηρεσιών

Εταιρείες ομίλου 10.847 13.470

1.516.821 1.584.258

iii) Υπόλοιπα περιόδου που προκύπτουν από πωλήσεις/ 

αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

Εταιρείες ομίλου

    - Υπόλοιπα πελατών 18.652 17.791

Συνδεδεμένες εταιρείες

    - Υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη 6.497 14.614

25.149 32.405

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη

Εταιρείες ομίλου

    - Υπόλοιπα προμηθευτών 68.651 42.469

Συνδεδεμένες εταιρείες

    - Υπόλοιπα από συνδεδεμένες εταιρείες 278 354

68.929 42.823

Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη (43.780) (10.418)

Έτος που έληξε

Έτος που έληξε
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Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τα εξής: 

α) Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και κυρίως με: 

i) ΕΛ.ΠΕ.  ΑΕ. Οι συναλλαγές αφορούν αγορές και πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων και υπηρεσιών.  

ii) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ. Οι συναλλαγές αφορούν αγορές και πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

iii) EKO ΔΗΜΗΤΡΑ Ναυτική Εταιρεία, ΕΚΟ ΑΘΗΝΑ Ναυτική Εταιρεία, ΕΚΟ ΑΡΤΕΜΙΣ Ναυτική Εταιρεία . 

Οι συναλλαγές αφορούν ναύλωση δεξαμενοπλοίων για μεταφορά καυσίμων καθώς και πωλήσεις πετρελαιοειδών 

προϊόντων. 

iv) ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

Στις 31 Ιανουαρίου 2013 η Εταιρεία συνήψε Ομολογιακό Δάνειο ύψους €138εκ. με την ΕΛΠΕ ΑΕ και την 

DIAXON ABEE. Το συναφθέν Ομολογιακό Δάνειο χρησιμοποιήθηκε εξ ολοκλήρου για την αποπληρωμή μέρους 

του Δανείου της Εταιρείας από την Hellenic Petroleum Finance (PLC). 

 
 

Η Εταιρεία σύναψε διετή δανειακή σύμβαση  με την Hellenic Petroleum Finance Plc (HPF) με σκοπό την 

αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και την χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης:  

 

β) Συνδεδεμένες Εταιρείες του Ομίλου που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης: 

 Εταιρεία Αγωγού Καυσίμων Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε. (EAKAA) 

 Elpedison B.V. 

 Σπάτα Aviation Fuel Company S.A. (SAFCO) 

 Superlube A.E.  

 Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ) 

γ) Συνδεδεμένα μέρη που τελούν υπό κοινό έλεγχο με την Εταιρεία  λόγω της κοινής συμμετοχής του Δημοσίου: 

 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις πετρελαιοειδών  

 Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων. 

 

Το 2014, οι χρεώσεις προς τα παραπάνω μέρη (ΔΕΗ και Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ) ανήλθαν σε €133 εκατ. 

(2013:€147 εκατ.) και οι χρεώσεις προς την Εταιρεία ανήλθαν σε €0,2 εκατ. (2013: €0,3 εκατ.). Την 31 

Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία είχε συνολική απαίτηση ύψους €6 εκατ. (2013: €15 εκατ.) και συνολική υποχρέωση 

ύψους €0,1 εκατ. (2013: €0,2 εκατ.). 

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Ομολογιακό δάνειο 138.000 138.000

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 138.000 138.000

31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 3.200 47.000

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 3.200 47.000
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33 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού και πριν τη δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων. 


