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Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας:

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Ελεγκτική Εταιρεία :

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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Γεν. Αρ. 7550 Ειδ. Αρ. 2084
Πρωτοδικείο Αθηνών

ΠραισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λεωφόρος Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
Αθήνα, Ελλάδα
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Εταίρους της Εταιρείας ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ Μονοπρόσωπη Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου
2015, 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 ΚΑΛΥΨΩ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης κατά την
31η Δεκεμβρίου 2015, 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 των Διαχειριστών
με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.
2190/1920 στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 22 και 23 του Κ.Ν.3190/1955.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λεωφόρος Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ. ΣΟΕΛ: 113

Kωνσταντίνος Μιχαλάτος
ΑΜ. ΣΟΕΛ.: 17701

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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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
31 Δεκεμβρίου 2015

31 Δεκεμβρίου 2014

6
7
17

450
581
58
1.089

242
215
9
42
508

8
9
10

10.649
3.093
5.406
19.148

9.497
3.913
8.118
21.528

20.237

22.036

11
12

1.098
366
7.346
8.810

1.098
275
4.236
5.609

17
14

35
1.399
1.434

872
872

13

Σύνολο υποχρεώσεων

9.498
495
9.993
11.427

15.041
514
15.555
16.427

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

20.237

22.036

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σημ.

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Εταιρικό κεφάλαιο
Aποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
καταστάσεων.

χρηματοοικονομικών

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για το έτος 2015 εγκρίθηκαν από
τους Διαχειριστές στις 20 Απριλίου 2016.

Ο Διαχειριστής

Διευθυντής Οικονομικών
Εμπορίας

Διευθυντής Λογιστικής
Εμπορίας

Παναγιώτης Οικονόμου

Δημήτριος Γαβριηλίδης

Νικόλαος Αρβανίτης
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που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

Σημ.

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

5

308.316

274.299

Κόστος πωληθέντων

5

(279.466)

(252.927)

28.850

21.372

Μικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

16

(24.819)

(18.616)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

18

749

542

4.780

3.298

4

6

4.784

3.304

(1.583)

(948)

Καθαρά κέρδη χρήσης

3.201

2.356

Λοιπά συνολικά Έσοδα

-

-

3.201

2.356

Λειτουργικό αποτέλεσμα
Χρηματοοικονομικά έσοδα

19

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

20

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
καταστάσεων.
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που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων

Εταιρικό
κεφάλαιο Αποθεματικά
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014

Αποτελέσματα Σύνολο Ιδίων
εις νέον
Κεφαλαίων

1.098

154

2.021

3.273

Λοπά συνολικά έσοδα
Επιπλέον φόρος χρήσης 2013
Καθαρά κέρδη χρήσης

-

-

-

-

(20)
2.356

(20)
2.356

Συνολικά πλήρη έσοδα για τη χρήση

-

-

2.336

2.336

-

121

(121)

-

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014

1.098

275

4.236

5.609

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015
Λοπά συνολικά έσοδα
Καθαρά κέρδη χρήσης

1.098
-

275
-

4.236
3.201

5.609
3.201

-

-

3.201

3.201

-

91

(91)

-

1.098

366

7.346

8.810

Μεταφορές σε αποθεματικά

12

Συνολικά πλήρη έσοδα για τη χρήση
Μεταφορές σε αποθεματικά
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015

12

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
καταστάσεων.
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Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση ταμειακών ροών
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωθέντες φόροι
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπραχθέντες τόκοι
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Σημ.
22

(303)
(1.622)
(1.925)

2.546
(857)
1.689

6,7
19

(791)
4
(787)

(682)
6
(676)

(2.712)

1.013

8.118

7.105

(2.712)

1.013

5.406

8.118

Καθαρή (μείωση) /αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

10

(Μείωση) / Άυξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

31 Δεκέμβριος 2015 31 Δεκέμβριος 2014

10

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
καταστάσεων.
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Γενικές πληροφορίες

1

Η Εταιρεία ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., είναι θυγατρική κατά ποσοστό 100% της Εταιρείας ΕΚΟ
ΑΒΕΕ. Η τελική μητρική εταιρεία είναι η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» που εδρεύει στη Χειμάρρας 8Α
Μαρούσι 151 25, ΑΡ.ΜΑ.Ε 2443/06/Β/86/23. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια με κύριο
σκοπό την:
•

ίδρυση και λειτουργία, σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, πρατηρίων υγρών καυσίμων και
υγραερίων,

•

την εμπορία υγρών καυσίμων, ορυκτελαίων και υγραερίων, ειδών αυτοκινήτου, τυποποιημένων
τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών, ειδών καπνού, εφημερίδων, περιοδικών, ψιλικών και συναφών και
λοιπών ειδών.

•

την ίδρυση και λειτουργία, στα συγκροτήματα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων, σε
ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, καταστημάτων γρήγορης εστίασης, εστιατορίων, καφέ, πρακτορείων
ΟΠΑΠ, λαχείων, στοιχημάτων κ.λπ. και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου, λιπαντηρίου,
επισκευής αυτοκινήτων, ελαστικών και παροχής συναφών και λοιπών υπηρεσιών.

•

την άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου
οποιωνδήποτε οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού για οποιαδήποτε συναφή προϊόντα, αγαθά και
υπηρεσίες,

•

την εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών, τρόπων κατασκευής,
σχεδίων κλπ., συναφών προς το σκοπό της Εταιρείας,

•

οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι είναι παρακολουθηματική,
συμπληρωματική, επιβοηθητική ή εξυπηρετεί τους σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων της, και
γενικώς, η ανάληψη κάθε πράξεως και κάθε έργου το οποίο αμέσως ή εμμέσως είναι απαραίτητο για την
εξυπηρέτηση των γενικών σκοπών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Χειμάρρας 8Α, 15125 Μαρούσι.
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν όσον αφορά τον υπολογισμό και αναγνώριση των λογιστικών μεγεθών
είναι οι ίδιες που εφαρμόζονται και στις ετήσιες ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια της
31 Δεκεμβρίου 2015. 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 ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την χρήση 1
Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν από τους διαχειριστές στις 20 Απριλίου 2016. Οι εταίροι
της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις οικονομικές καταστάσεις μετά τη δημοσίευση. Οι
Οικονομικές Καταστάσεις ευρίσκονται στη διάθεση των χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Εταιρείας www.eko.gr.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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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 ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2015 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) όπως 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 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 ΔΠΧΑ, απαιτεί άσκηση κρίσης από την Διοίκηση της
Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιμήσεις στην 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 στην 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 2015 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. Η διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπ’ όψη την αύξηση
των πωλήσεων καθώς και την κερδοφορία κατά το τρέχον έτος και τη συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου
καταστημάτων, θεωρεί ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της στο μέλλον.

2.1.1 Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες
(α) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία.
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες για πρώτη φορά
την οικονομική περίοδο που ξεκίνησε τη 1η Ιανουαρίου 2015.
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• 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.
–

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει
εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει
του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.

–

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.

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν έχει σημαντική επίδραση για την Εταιρεία.
(β) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες τα οποία δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την
Εταιρεία.
Έχουν εκδοθεί ορισμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά
για τη λογιστική περίοδο που ξεκίνησε κατά τη 1η Ιανουαρίου 2015. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την
επίδραση της εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
• 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 έξι ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
Δεν αναμένεται σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
–

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.
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–

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.

• ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015). 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 συγκεκριμένης τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην
Εταιρεία.
• Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2016).
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
− ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα
στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς
διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν
πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
− 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 1η 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’.
• 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.
• 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
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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.
• 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.
• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). 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
το ΔΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται
σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 “Λογιστική Αντιστάθμισης” καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης
βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η
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 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019).Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο
μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών,
εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό
από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17.
Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και
χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η
Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του καταστάσεις.
Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2017). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (15) από (36)

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

2.2 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 την
συγκεκριμένη συναλλαγή εκτός από την περίπτωση που μεταφέρονται απευθείας στην καθαρή θέση λόγω του ότι
αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων χρηματοροών και σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων καθαρών
επενδύσεων. Η Εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα στις χρήσεις 2014 και 2015.

2.3 Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια αναγράφονται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και 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, μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το πάγιο, να εισρεύσουν
στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των παγίων που
έχουν αντικατασταθεί διαγράφεται στα αποτελέσματα.
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων διαγράφεται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωή τους που έχει ως εξής:
- Ταμιακές μηχανές και σχετικός εξοπλισμός

5-20

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.
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Κέρδη η 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 εσόδων /(εξόδων)».
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. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα
δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα. Η Εταιρεία δεν είχε δάνεια στις χρήσεις 2014 και 2015.

2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
(α) 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 – 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.

2.5 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 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 οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημία
απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη
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.
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2.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Ταξινόμηση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται στην κατηγορία δάνεια και
απαιτήσεις. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει
την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
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. Οι
απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις στην κατάσταση οικονομικής θέσης.
Αναγνώριση και επιμέτρηση
Οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
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 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. 2.8.
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.

2.7 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 υλικό.

2.8 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων αφορούν λιανική πώληση ενώ στις περιπτώσεις που οι πωλήσεις γίνονται με
πίστωση (15-90 ημερών) 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.
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 πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς
απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα και συμπεριλαμβάνεται στα «Έξοδα διοίκησης και
διάθεσης».

2.9 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.

2.10 Εταιρικό κεφάλαιο
Το εταιρικό κεφάλαιο περιλαμβάνει εταιρικά μερίδια της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση εταιρικών
μεριδίων, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της
έκδοσης.

2.11 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».
Το έξοδο/έσοδο φόρου για τη περίοδο είναι ο πληρωτέος φόρος που υπολογίζεται στο φορολογητέο αποτέλεσμα
της περιόδου βάσει του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο στις μεταβολές στην
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση που αφορούν προσωρινές διαφορές ή μη χρησιμοποιημένες
φορολογικές ζημιές.
Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά
την ημερομηνία ισολογισμού στη χώρα όπου 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
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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.

2.12 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.

2.13 Προβλέψεις
Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, 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.

2.14 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρους
Προστιθέμενης Αξίας, 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 και γίνονται αποδεκτά από
αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
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(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 το 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.

2.15 Μισθώσεις
Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς 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 είχε χρηματοδοτικές μισθώσεις κατά τις χρήσεις 2014 και 2015.
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.

2.16 Διανομή κερδών
Η υποχρεωτική βάσει νόμου διανομή κερδών στους εταίρους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

2.17 Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές
Όπως έχει αναφερθεί και στη Σημείωση 2.1.1 η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις τροποποιήσεις που
συμπεριλαμβάνονται στον κύκλο βελτιώσεων 2011 -2013 του ΣΔΛΠ για πρώτη φορά την οικονομική περίοδο
που ξεκίνησε τη 1η Ιανουαρίου 2015. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε σημαντικές επιπτώσεις στις λογιστικές πολιτικές
της Εταιρείας.

2.18 Συγκριτικά στοιχεία
Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην
παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης χρήσεως.
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Λόγω των δραστηριοτήτων της η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως
εμπορικούς, 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. Σε γενικές γραμμές, τα θέματα που
επηρεάζουν τη λειτουργία της Εταιρείας συνοψίζονται παρακάτω:
Μακροοικονομικό Περιβάλλον: Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015
(δημοψήφισμα και περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων) είχαν αρνητική επίδραση στην ελληνική οικονομία. Η
οικονομία επέστρεψε σε ύφεση μετά από μια περίοδο ανάπτυξης στο τέλος του 2014 και στο πρώτο εξάμηνο του
2015. To Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) υποχώρησε κατά -0,2% το 2015 ακολουθώντας την αύξηση +0,8%
που είχε σημειωθεί κατά το προηγούμενο έτος. Η εγχώρια κατανάλωση καυσίμων αυξήθηκε κατά +4,8% το 2015
κυρίως λόγω αυξημένης ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης ως αποτέλεσμα της μείωσης των διεθνών τιμών
πετρελαίου (μεταξύ άλλων και λόγω μείωσης στο φόρο κατανάλωσης) στα τέλη του 2014. Παρά τη μείωση στις
τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων και την αύξηση της ζήτησης των καυσίμων κίνησης (+2,8%) κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2015, η ζήτηση καυσίμων κίνησης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 ακολούθησε πορεία παρόμοια
του ΑΕΠ σημειώνοντας υποχώρηση κατά -1,3%. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε ετήσια αύξηση των καυσίμων
κίνησης της τάξης του +0,6% σε σχέση με το 2014. Εκ νέου ανάπτυξη προβλέπεται να σημειωθεί το δεύτερο
εξάμηνο του 2016, καθώς η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αναμένεται να ενισχυθεί και ορισμένες δομικές
αλλαγές αναμένεται να αλλάξουν την παρούσα κατάσταση στην οικονομία ευνοώντας τις εξαγωγές και τις
επενδύσεις. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα λόγω της πίεσης την οποία δέχεται
αυτή τη στιγμή η οικονομία, ενώ η ανεργία πιθανότατα θα μειωθεί σταδιακά.
Παρόλη την αρνητική πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το 2015, η συμφωνία με τους διεθνείς πιστωτές για
πρόγραμμα στήριξης ύψους €86 δις και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το
Δεκέμβριο του 2015, αποτέλεσαν τους κύριους πυλώνες προς τη σταθεροποίηση του μακροοικονομικού και
χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα στήριξης συμφωνήθηκε να εκταμιεύεται σε δόσεις, κατόπιν υιοθέτησης από την κυβέρνηση της
χώρας μιας σειράς προσυμφωνημένων μεταρρυθμίσεων και μέτρων λιτότητας. Η εκταμίευση των δόσεων
ξεκίνησε το 2015, προκειμένου ωστόσο να καταστεί διαθέσιμη και η επόμενη δόση θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο
πρώτος έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος από τους εκπροσώπους των διεθνών πιστωτών. Προαπαιτούμενο
της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου αποτελεί η υιοθέτηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων που έχουν
προσυμφωνηθεί ως μέρος του προγράμματος διάσωσης.
Αν και το προαναφερόμενο πρόγραμμα στήριξης στοχεύει στη μείωση του κινδύνου οικονομικής
αποσταθεροποίησης της Ελλάδας, παραμένει σε κάθε περίπτωση υπαρκτός ο κίνδυνος αναφορικά με την ορθή
υλοποίηση του, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αξιολογήσεις κινδύνου και τη διαμόρφωση τιμών στις
κεφαλαιαγορές. Η ορθή εφαρμογή του προγράμματος και οι επιδράσεις του στην οικονομία βρίσκονται εκτός
ελέγχου της Εταιρείας.
Στο πλαίσιο του οικονομικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από τα παραπάνω γεγονότα, η Διοίκηση της
Εταιρείας αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις προκειμένου να διασφαλίσει
τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της
Εταιρείας στην Ελλάδα.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (22) από (36)

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

(α)

Κίνδυνος αγοράς

(ι) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά και τιμολογεί σε ευρώ. Λόγω του γεγονότος ότι μεγάλο
μέρος των συναλλαγών στην εσωτερική αγορά είναι σε ευρώ οι συναλλαγές γίνονται στο αντίστοιχο νόμισμα και
η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.
(ιι) 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. Ο κίνδυνος αυτός αντισταθμίζεται σε κάποιο βαθμό από το
γεγονός ότι τόσο οι τιμές πώλησης των προϊόντων όσο και οι τιμές αγοράς αυτών καθορίζονται από τις ημερήσιες
διεθνείς τιμές, διατηρώντας τα περιθώρια κέρδους της Εταιρείας σχετικά σταθερά.
(ιιι) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές 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 η LIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρείας. Το ύψος της επιβάρυνσης
εξαρτάται από το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων. Η εταιρεία δεν είχε έκθεση σε κινδύνους ταμειακών ροών
και μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των επιτοκίων κατά τις χρήσεις 2015 και 2014 καθότι δεν είχε
δανειακές υποχρεώσεις.
(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου καθώς το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων
αφορά πωλήσεις λιανικής. Στις περιορισμένες περιπτώσεις που απαιτείται, η πολιτική της έγκειται στο να
εξασφαλίσει ότι οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες με αποδεδειγμένη πιστοληπτική ικανότητα. Τα πιστωτικά όρια
πελατών καθορίζονται με βάση εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια που έχει
καθορίσει η Διοίκηση της Εταιρείας. Η χρήση πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε τακτά διαστήματα. . Όσον
αφορά τα τραπεζικά ιδρύματα, οι καταθέσεις βρίσκονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν βαθμό
πιστοληπτικής ικανότητας ίσης του Caa3 (Οίκος Moody΄s).
Η κατανομή των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες σε € χιλ.:

Τρέχον υπόλοιπο
Πέραν της πιστωτικής περιόδου, αλλά μη απομειωμένο υπόλοιπο
Απομειωμένο υπόλοιπο
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

31 Δεκεμβρίου 2015
3.179
639
278

31 Δεκεμβρίου 2014
4.074
613
235

278

235

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας
εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (23) από (36)

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Η ανάλυση ενηλικίωσης των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες, τα οποία είναι πέραν της πιστωτικής
περιόδου αλλά μη απομειωμένα είναι η ακόλουθη:
31 Δεκεμβρίου 2015
34
147
458
639

Λιγότερο από 30 ημέρες
30 έως 90 ημέρες
Πάνω από 90 ημέρες

Επίσης παραθέτουμε την ανάλυση ενηλικίωσης
χρεώστες:

των απομειωμένων απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς

1 Ιανουαρίου
Αύξηση πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων πελατών χρήσης
31 Δεκεμβρίου

(γ)

31 Δεκεμβρίου 2014
65
132
416
613

31 Δεκεμβρίου 2015
235
43
278

31 Δεκεμβρίου 2014
230
5
235

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. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 η Εταιρεία δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις.
Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι πληρωτέες εντός ενός έτους από την ημερομηνία ισολογισμού ενώ οι
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν εγγυήσεις όρων σύμβασης εκμετάλλευσης αορίστου χρόνου.
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Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

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.
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμώνται και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος όπως
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες
(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.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (24) από (36)

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

(β)

Εκτίμηση αποµείωσης απαιτήσεων πελατών

Η Εταιρεία εξετάζει τα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα των πελατών και κατά πόσο υπερβαίνουν την πιστωτική
πολιτική. Η Εταιρεία προβαίνει σε απομείωση των επισφαλών υπολοίπων και δημιουργεί αντίστοιχη πρόβλεψη
βάση εκτιμήσεων. Οι εκτιμήσεις που γίνονται αφορούν τον χρονισμό και το ύψος αποπληρωμής των απαιτήσεων
καθώς και τυχόν εξασφαλίσεις των απαιτήσεων που έχουν ληφθεί. Ειδικότερα και για όποιες περιπτώσεις
υπάρχουν εξασφαλίσεις, η Εταιρεία προβαίνει σε δημιουργία πρόβλεψης επισφάλειας σε ποσοστό μικρότερο του
100% της απαίτησης ανάλογα την περίπτωση. Οι εκτιμήσεις εμπεριέχουν βαθμό υποκειμενικότητας και απαιτούν
την κρίση της Διοίκησης.
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Πληροφόρηση κατά Τομέα

Η Εταιρεία διαχωρίζεται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς:
(1)

Πωλήσεις καυσίμων

(2)

Πωλήσεις λιπαντικών

(3)

Πωλήσεις ειδών mini market

(4)

Παροχή υπηρεσιών (πλύσιμο, καφετέρια κ.λπ)

Τα Έσοδα Πωλήσεων και το Κόστος Πωληθέντων ανά τομέα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Έτος που έληξε
31 Δεκέμβριος 2015 31 Δεκέμβριος 2014
Έσοδα Πωλήσεων
Καύσιμα
Λιπαντικά
Είδη mini market
Υπηρεσίες
Σύνολο

294.603
2.096
9.137
2.480
308.316

263.746
1.666
6.604
2.283
274.299

Έτος που έληξε
31 Δεκέμβριος 2015 31 Δεκέμβριος 2014
Κόστος Πωληθέντων
Καύσιμα
Λιπαντικά
Είδη mini market
Υπηρεσίες
Ιδιοκαταναλώσεις - Αυτοπαραδόσεις
Σύνολο

269.546
991
7.662
1.294
(27)
279.466

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (25) από (36)

245.071
793
5.734
1.344
(15)
252.927

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

Μεταβολή αποθέματος
Αγορές
Ιδιοκαταναλώσεις - Αυτοπαραδόσεις
Λοιπά μεταβλητά
Σύνολο

6

Έτος που έληξε
31 Δεκέμβριος 2015 31 Δεκέμβριος 2014
(2.313)
(3.603)
280.514
255.201
(27)
(15)
1.292
1.344
279.466
252.927

Ενσώματα πάγια

Σύνολο

Κτίρια
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

4
4

13
3
16

516
102
618

92
160
252

86
86

707
269
976

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

-

9
1
10

499
10
510

90
38
128

86
86

684
50
734

Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2014

4

6

108

125

-

242

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

4
12
16

16
8
24

618
126
744

252
197
449

86
86

976
343
1.319

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

1
1

10
2
12

510
43
553

128
89
217

86
86

734
135
869

15

12

191

233

-

450

Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2015

Μεταφορικά Έπιπλα και
μέσα εξαρτήματα

Ακινητοποιή
σεις υπό
εκτέλεση

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (26) από (36)

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Η Εταιρεία δεν έχει δεσμεύσει ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση δανειακών της
υποχρεώσεων.
Στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα βυτία ιδιωτικής
χρήσης τα έπιπλα και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός των πρατηρίων.
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

Δικαιώματα
μισθώσεως
Λογισμικό
χώρων

Σύνολο

32
156
188

257
257

32
413
445

31
148
179

51
51

31
199
230

9

206

215

188
26
214

257
422
679

445
448
893

179
5
184

51
77
128

230
82
312

30

551

581

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (27) από (36)

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Αποθέματα
31 Δεκεμβρίου 2015

31 Δεκεμβρίου 2014

6.347
791
3.511
10.649

5.626
672
3.199
9.497

Καύσιμα
Λιπαντικά
Λοιπά είδη mini market

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίζεται ως έξοδο και συμπεριλαμβάνεται στο «Κόστος Πωληθέντων» για
τη χρήση 2015 ανέρχεται σε €278εκ. (2014: €252 εκ.).
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Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014

Πελάτες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές απαιτήσεις πελατών

1.121
92
(187)
1.026

1.000
1.718
(144)
2.574

Λοιπές απαιτήσεις
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης λοιπών απαιτήσεων

1.966
(91)
1.875

1.356
(91)
1.265

192

74

3.093

3.913

Αναβαλλόμενα έξοδα και προκαταβολές
Σύνολο

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ειδικός φόρος κατανάλωσης
Απαίτηση από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Απαιτήσεις Ταμείου Διαχειριστών
Απαίτηση ΦΠΑ βάση ΠΛ 1107/2014
Ενέχυρα εγγυητικών επιστολών
Επίδικες απαιτήσεις
Λοιπά
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014
30
30
869
315
325
171
203
188
379
130
110
246
60
163
103
1.966
1.356

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (28) από (36)

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Ανάλυση προβλέψεων απομείωσης πελατών
31 Δεκεμβρίου 2015
235
43
278

1 Ιανουαρίου
Αύξηση πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων πελατών χρήσης
31 Δεκεμβρίου

31 Δεκεμβρίου 2014
230
5
235

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία.
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Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014

Διαθέσιμα στο Ταμείο
Διαθέσιμα στις Τράπεζες
Σύνολο ρευστών διαθεσίμων

1.913
3.493
5.406

1.306
6.812
8.118

Το σταθμισμένο κατά μέσο όρο τρέχον επιτόκιο ήταν:
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014
Euro

11

0,07%

0,05%

Εταιρικό κεφάλαιο
Αριθμός
εταιρικών
μεριδίων
36.600

Εταιρικό
Κεφάλαιο
1.098

Σύνολο
1.098

31 Δεκεμβρίου 2014

36.600

1.098

1.098

31 Δεκεμβρίου 2015

36.600

1.098

1.098

1 Ιανουαρίου 2014

Η ονομαστική αξία ενός εταιρικού μεριδίου της Εταιρείας είναι € 30.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (29) από (36)

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Αποθεματικά
Τακτικό
αποθεματικο

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014

154

154

Κίνηση στα αποθεματικά

121

121

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

275

275

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015

275

275

91

91

366

366

Κίνηση στα αποθεματικά
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Τακτικό αποθεματικό
Σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο, οι εταιρίες 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 εταιρικού τους κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί, αλλά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαγραφή ζημιών.
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31 Δεκεμβρίου 2015

31 Δεκεμβρίου 2014

3.283
5.526
290
399

3.499
11.013
166
363

9.498

15.041

Προμηθευτές
Προμηθευτές - συνδεδεμενα μέρη
Δεδουλευμένα έξοδα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν διάφορες υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και διάφορους φόρους
και τέλη.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (30) από (36)

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
31 Δεκεμβρίου 2015

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Εγγυήσεις όρων σύμβασης
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως
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31 Δεκεμβρίου 2014

466
933
1.399

206
666
872

Παροχές σε εργαζομένους
Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014

Μισθοδοσία
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο
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127
34
1
162

156
43
8
207

Έξοδα διοίκησης / διάθεσης

Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Σύνολο

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014
23.147
17.538
1.672
1.078
24.819
18.616

΄

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (31) από (36)

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Τα έξοδα διοίκησης/διάθεσης αναλύονται ως εξής:

Μισθοδοσία και έξοδα προσωπικού (σημ.15)
Συντήρηση / Επισκευές
Ηλεκτρισμός/Ύδρευση/Κοινόχρηστα/Τηλ.
Αμοιβές Διαχειριστών-Προσωπικού λειτουργίας πρατηρίων
Αμοιβές και έξοδα Τρίτων
Έντυπα και γραφική ύλη
Ρούχα εργασίας
Δημόσιες σχέσεις/Συνδρομές/Δωρεές
Ενοίκια
Λοιποί φόροι
Ασφάλιστρα
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης

17

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014
162
207
161
136
2.006
1.597
14.601
11.108
3.095
2.060
86
24
159
130
129
26
3.148
2.280
628
440
125
153
302
206
217
249
24.819
18.616

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις

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. Τα
συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Πίστωση/(Χρέωση) αποτελεσμάτων χρήσης
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31 Δεκεμβρίου 2015
9
(44)
(35)

31 Δεκεμβρίου 2014
31
(22)
9

Λοιπές μεταβολές
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31 Δεκεμβρίου 2015
(35)
(35)

31 Δεκεμβρίου 2014
9
9

(35)
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις):

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (32) από (36)

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

19

Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα
Έτος που έληξε

Τόκοι πιστωτικοί
Έσοδα από τόκους

31 Δεκεμβρίου 2015

Αποτέλεσμα χρηματοικονομικής λειτουργίας

20

31 Δεκεμβρίου 2014

4

6

4

6

Φόρος Εισοδήματος
Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Φόρος προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

1.478
61
44
1.583

926
22
948

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν
χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας, ως εξής:
Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2015
31 Δεκεμβρίου 2014
Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγής φορολογικού
συντελεστή
Αναβαλλόμενος φόρος
Λοιπά

4.784
1.387
136

3.304
859
(21)
104

(1)
61

22
(16)

Φόροι

1.583

948

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (33) από (36)

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της Εταιρείας ήταν 29% για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (26% για
την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2014).
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Διανεμηθέντα κέρδη

Οι διαχειριστές κατά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων στις 20 Απριλίου 2016, ενέκριναν πρόταση
προς την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Εταίρων για τη μη διανομή κερδών.
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Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Σημ.
(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα
Προβλέψεις

Έτος που έληξε
31 Δεκέμβριος 2015
31 Δεκέμβριος 2014

6,7
19

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
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4.784

3.304

217
(4)
4.997

249
(6)
5
3.552

(1.152)
868
(5.016)
(5.300)

(2.690)
(766)
2.450
(1.006)

(303)

2.546

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις

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.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (34) από (36)

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Η Εταιρεία ελέγχθηκε μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31/12/2011. Η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά βάσει
των διατάξεων του άρθρου 82 παραγρ. 5 του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, και βάσει των
διατάξεων του άρθρου 65α του Ν.4174/2013 για τη χρήση 2014 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής
συμμόρφωσης από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της ελεγκτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.
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Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων

Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – της Εταιρείας λειτουργούντος ως μισθωτή:
Η Εταιρεία μισθώνει διάφορα πρατήρια, καταστήματα λιανικής, 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:
Ποσά σε Ευρώ ΄000

Μέχρι 1 έτος

31 Δεκέμβριος 2015 31 Δεκέμβριος 2014
3.273
2.622

Από 1-5 έτη

11.825

11.249

Μετά από 5 έτη

10.237

10.068

25.335

23.939

Σύνολο

Η δαπάνη μισθώσεων που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 ανέρχεται σε €3.148χιλ. (χρήση 2014: €2.280 χιλ.)
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί η
Εταιρεία για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (35) από (36)

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31 Δεκεμβρίου 2015
Πωλήσεις προϊόντων
Εταιρείες ομίλου

31 Δεκεμβρίου 2014

25
25

0

271.239
-

247.230
-

4.045
1.695
276.979

3.052
1.260
251.542

ι) Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
Αγορές προϊόντων
Εταιρείες ομίλου
Συνδεδεμένες εταιρείες
Αγορές υπηρεσιών
Εταιρείες ομίλου
Συνδεδεμένες εταιρείες

ιι) Υπόλοιπα περιόδου που προκύπτουν από πωλήσεις/
αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών

31 Δεκεμβρίου 2015

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Εταιρείες ομίλου
- Υπόλοιπα πελατών

92
92

1.718
1.718

5.768

11.029

224
5.992

190
11.219

(5.900)

(9.501)

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
Εταιρείες ομίλου
- Υπόλοιπα προμηθευτών
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
- Υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη

Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη

31 Δεκεμβρίου 2014

Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τα εξής:
α)Η Εταιρεία έχει συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και ειδικά με την ΕΚΟ
ΑΒΕΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ. Οι συναλλαγές αφορούν αγορές πετρελαιοειδών προϊόντων και
υπηρεσιών καθώς επίσης και έξοδα μισθώσεων πρατηρίων. Επιπροσθέτως η Εταιρεία έχει συναλλαγές με
συνδεδεμένες Εταιρείες του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και ειδικότερα με την Elpedison B.V., οι οποίες
αφορούν αγορά ηλεκτρικού ρεύματος.
β) Συνδεδεμένα μέρη που τελούν υπό κοινό έλεγχο με την Εταιρεία λόγω της κοινής συμμετοχής του Δημοσίου:
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Αγορά Ηλεκτρικού Ρεύματος.
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Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού με 31 Δεκεμβρίου 2015.

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (36) από (36)

