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Στοιχεία Επιχείρησης

Διοικητικό
Συμβούλιο

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ. (Από 01/01/2011 έως 13/12/2011)
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Μέλος Δ.Σ. ( Από 01/01/2011 έως 01/03/2011)
- Διευθύνων Σύμβουλος (Από 01/03/2011 έως 12/12/2011)
- Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος (Από 13/12/2011)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Από 01/01/2011 έως 01/03/2011)
Μέλος Δ.Σ. (Από 01/03/2011 έως 13/12/2011)
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (από 13/12/2011)

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - Διευθύνων Σύμβουλος (Από 01/01/2011έως 01/03/2011)
- Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Από 01/03/2011έως 12/12/2011)
ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - Μέλος Δ.Σ.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – Μέλος Δ.Σ. (έως 09/12/2011)
ΒΑΡΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ - Μέλος Δ.Σ.
ΚΑΡΑΧΑΝΝΑΣ ΡΟΜΠΕΡΤΟ - Μέλος Δ.Σ.
ΤΖΙΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Μέλος Δ.Σ
ΨΥΛΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ – Μέλος Δ.Σ. (Από 13/12/2011)
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
(η «Εταιρεία»), όπως παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 47 που αποτελούνται από την
κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011, 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 δικλείδες,
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 δικλείδες 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 δικλείδων 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.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2011 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 κωδ. Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 6 Aπριλίου 2012
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Κυριάκος Ριρής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 113

ΑΜ ΣΟΕΛ 12111
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Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
31 Δεκεμβρίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

5
6
16
7

87.005
10.624
8.573
41.727
147.929

94.055
12.649
9.407
32.993
149.104

8
9
10

11.429
61.602
144.245
217.276
365.205

26.443
202.429
26.528
255.400
404.504

11
12

120.284
33.090
35.595
188.969

120.284
33.090
60.806
214.180

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για συνταξιοδοτικές παροχές προσωπικού
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις

17
18

6.193
6.452
12.645

8.868
6.452
15.320

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Δανεισμός

13
14
15

78.296
1.135
84.160
163.591
176.236
365.205

64.279
17.525
93.200
175.004
190.324
404.504

Σημ.
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
Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Aποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.Οι
Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ για το έτος 2011 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2012.

Πρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου

Χρήστος Αλέξης
Κομνηνός

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθυντής Οικονομικών
Υπηρεσιών Εμπορίας

Διευθυντής Λογιστικής
Εμπορίας

Ιωάννης Ψυχογυιός

Ρομπέρτο Καραχάννας

Ιωάννης Οικονόμου
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
Σημ.

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

Πωλήσεις

1.452.461

1.510.233

Φόροι πωλήσεων, τέλη άσκησης επιτηδεύματος και παρόμοιοι δασμοί

(579.942)

(720.965)

872.519

789.268

(830.639)

(727.027)

41.880

62.241

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

20

(80.174)

(88.802)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

21

17.477

18.622

(20.817)

(7.939)

(3.124)

(1.673)

(23.941)

(9.612)

(1.270)

(9.069)

(25.211)

(18.681)

-

(33)

(25.211)

(18.714)

Λειτουργικές (Ζημιές)/Κέρδη
Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα

22

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

23

(Ζημιές) / Κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά έξοδα χρήσης, καθαρά από φορολογία
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010

Λοπά συνολικά έσοδα

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

93.421

59.953

79.520

232.894

-

-

(33)

(33)

(18.681)

(18.681)

Καθαρές ζημίες χρήσης
Συνολικά πλήρη έξοδα για το έτος

-

-

(18.714)

(18.714)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010

93.421

59.953

60.806

214.180

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011

93.421

59.953

60.806

214.180

Λοπά συνολικά έσοδα

-

-

-

-

Καθαρές ζημίες χρήσης

-

-

(25.211)

(25.211)

Συνολικά πλήρη έξοδα για το έτος

-

-

(25.211)

(25.211)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011

93.421

59.953

35.595

188.969

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κατάσταση ταμειακών ροών
Σημ.

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

25

141.484

(30.838)

Καταβληθέντες τόκοι

(5.478)

(3.660)

Πληρωθέντες φόροι

(5.488)

(35.087)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

130.518

(69.585)

(6.176)

(5.831)

2.354

1.987

61

693

(3.761)

(3.151)

(12.040)

(43.000)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων

5,6

Εισπραχθέντες τόκοι
Έσοδα από πώληση παγίων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Αποπληρωμές Δανείων
Αναλήψεις Δανείων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

3.000

101.200

(9.040)

58.200

Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα

117.717

(14.536)

26.528

41.064

117.717

(14.536)

144.245

26.528

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της
χρήσης
Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της
χρήσης

10

10

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πρώην «ΒΡ HELLAS
Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών” (η “Εταιρεíα”) εδρεύει στην Ελλάδα, Χειμάρρας 8Α, 15125
Μαρούσι, ΑΡ.ΜΑ.Ε 13557/01ΑΤ/Β/86/0245, Α.Φ.Μ.: 094010146-ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων.
Η Εταιρεία είναι θυγατρική κατά ποσοστό 100% της εταιρείας “HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL
A.G.” με έδρα την Αυστρία. Η τελική μητρική εταιρεία είναι η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει
Χειμάρρας 8Α Μαρούσι 151 25, ΑΡ.ΜΑ.Ε 2443/06/Β/86/23.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια με κύριο σκοπό την εμπορία προιόντων
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).



Την παροχή συναφών υπηρεσιών, οι οποίες συμπληρώνουν ή εξυπηρετούν τους σκοπούς των
παραπάνω δραστηριοτήτων ή τους γενικούς σκοπούς της εταιρείας

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν όσον αφορά τον υπολογισμό και αναγνώριση των λογιστικών μεγεθών
είναι οι ίδιες που εφαρμόζονται και στις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια της 31
Δεκεμβρίου 2011. 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 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ για το έτος 2011 εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2012. Οι μέτοχοι 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.hellenicfuels.gr.

Σημειώσεις επί των οικονομικών 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 Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για το έτος που έληξε στις της 31 Δεκεμβρίου 2011
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.
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 (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 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 και 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.

2.1.1

Συνέχιση δραστηριότητας

Οι οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2011 προετοιμάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα
και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα της
οικονομικής κρίσης, έχει δημιουργηθεί σημαντική οικονομική αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ειδικότερα
σε σχέση με την Ελληνική οικονομία και πιθανές επιπλοκές στην επιτυχή έκβαση του προγράμματος
αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους. Μετά από προσεκτική εξέταση, και για τους λόγους που εξηγούνται πιο
κάτω, η Εταιρεία θεωρεί ότι: (α) η βάση της συνεχούς δραστηριότητας προετοιμασίας των οικονομικών
καταστάσεων δεν επηρεάζεται, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται
ορθά σε σχέση με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει και (γ) έχουν σχεδιαστεί προγράμματα λειτουργίας σε
περίπτωση προβλημάτων για να αποφευχθούν σημαντικές δυσλειτουργίες στις δραστηριότητες.

Ελληνικό Δημόσιο Χρέος
Ως αποτέλεσμα της εν εξελίξει οικονομικής κρίσης , υπάρχει σημαντική οικονομική αβεβαιότητα στις διεθνείς
χρηματαγορές και ειδικότερα σε σχέση με την Ελληνική Οικονομία και τις επιπτώσεις που θα έχει στην Ελληνική
Οικονομία η μη επιτυχής αναδιάρθρωση του χρέους του δημόσιου τομέα. Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της
Ευρωομάδας , η απόφαση για την επέκταση του δεύτερου πακέτου στήριξης προς την Ελλάδα με την συμμετοχή
των επενδυτών του ιδιωτικού τομέα (PSI) επιβεβαιώθηκε. Αυτό, σε συνδυασμό με τη δέσμευση και την
ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα που θα υποστηρίξουν την ανάκαμψη της
χώρας και τη μείωση του δημόσιου χρέους είναι απαραίτητα για την μελλοντική προσπάθεια ανάκαμψης της
Ελληνικής Οικονομίας.
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Ρευστότητα του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος
Η νέα δέσμη μέτρων που συμφωνήθηκε και το PSI αναμένεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τις
Ελληνικές τράπεζες.. Οι ακριβείς απαιτήσεις ανακεφαλαιοποίησης για κάθε τράπεζα θα καθορισθούν μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων και μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη δυνατότητα
διατήρησης των ισχυόντων επιπέδων στις πιστωτικές γραμμές. Σαν θετική εξέλιξη στην συνολική πιστοληπτική
ικανότητα των Ελληνικών μεγάλων επιχειρήσεων αναμένεται, η επιπλέον ρευστότητα που θα υπάρξει με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του PSI μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF),
καθώς και η μείωση της αβεβαιότητας για την Ελληνική οικονομία. Η επίδραση στην Ελληνική αγορά από την
διαδικασία απομόχλευσης εκτιμάται ότι θα φανεί το προσεχές διάστημα – μεταξύ έξι μηνών και δύο χρόνων – και
θα επηρεάσει άμεσα την Εταιρεία αλλά και τους εμπορικούς της συνεργάτες στην εγχώρια αγορά. Η διοίκηση της
Εταιρείας θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα αντιδρά με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίσει την συνέχιση
των δραστηριοτήτων.

2.2

Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες

Ορισμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, 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) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία σε οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011:
 ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές
οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο
ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι.
Επί του παρόντος, η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχουν αυτές οι τροποποιήσεις στις
οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην
αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών
εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων
των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών
κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιμέτρηση του
εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που
σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών. Επί του παρόντος, η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση
που θα έχουν αυτές οι τροποποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών. Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να
μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (governmentrelated entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η
υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των
συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον
ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει τη γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών
και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία εφαρμόζει αυτές τις αλλαγές από την 1
Ιανουαρίου 2011.
 ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
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Ιουλίου 2011). Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για
μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου
αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή
των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Επί του παρόντος, η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχουν
αυτές οι τροποποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
 ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2013). Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση
προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα
έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής
οντότητας. Επί του παρόντος, η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχουν αυτές οι τροποποιήσεις
στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.
Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες
απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. 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.
Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσει η Εταιρεία εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1
Ιανουαρίου 2015.
 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης
αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους
επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας,
καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις,
ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι
απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Επί του παρόντος,
η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχουν αυτές οι τροποποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Το
πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
β) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές για τη
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2011 αλλά δεν έχουν σημαντική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.
 ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση»
 ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα πιστότητας πελατών»
 ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο
Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»
 ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους»
 Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν τμήμα του προγράμματος ετησίων βελτιώσεων για το 2010 του
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), δημοσιεύτηκαν το Μάιο 2010. Οι ημερομηνίες
έναρξης ισχύος τους διαφέρουν, ωστόσο οι περισσότερες ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
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ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
γ) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές για τη
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2011 αλλά δεν έχουν εφαρμογή για την Εταιρεία:
 ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» σχετικοί με επενδυτικά ακίνητα που επιμετρώνται με τη
μέθοδο εύλογης αξίας (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η
Ιανουαρίου 2012). Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΕΔΔΠΧΑ 20 «Έξοδα αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο ενός επιφανειακού ορυχείου» (εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Αφορά μόνο έξοδα
εργασιών επιφανειακής εξόρυξης ορυχείων. Η ερμηνεία αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.3

Συναλλαγματικές μετατροπές

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται με βάση το 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. 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, διαγράφονται στα αποτελέσματα 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.
Συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με δάνεια και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παρουσιάζονται
στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων σαν «καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα». Όλες οι άλλες
συναλλαγματικές διαφορές παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων ως «Ζημιές / κέρδη από
συναλλαγματικές διαφορές».
Αλλαγές στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών χρεωγράφων σε ξένο νόμισμα που έχουν χαρακτηρισθεί σαν
διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγματικές διαφορές που προέρχονται από τη διαφοροποίηση της
καθαρής αξίας του χρεωγράφου και λοιπές αλλαγές που προέρχονται από τη λογιστική αξία. Οι συναλλαγματικές
διαφορές διαγράφονται στα αποτελέσματα ενώ οι λοιπές μεταφέρονται απευθείας στα λοιπά έσοδα.
Συναλλαγματικές διαφορές σε μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού περιλαμβάνονται
στα κέρδη ή ζημίες από την αλλαγή στην εύλογη αξία. Συναλλαγματικές διαφορές σε μη χρηματοοικονομικά
στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού όπως μετοχές που κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση
περιλαμβάνονται στα λοιπά έσοδα.
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2.4

Ενσώματα πάγια

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, μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το πάγιο, να εισρεύσουν
στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων διαγράφεται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με
την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:

- Κτίρια

12-25

έτη

- Μηχανολογικός Εξοπλισμός

5-20

έτη

- Μεταφορικά Μέσα

4-20

έτη

1-8

έτη

- Έπιπλα – Σκεύη και λοιπός εξοπλισμός

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.
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 καθαρών λοιπών εσόδων /(εξόδων).
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην αγορά ή κατασκευή στοιχείων παγίου ενεργητικού
κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.
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 .
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2.5
2.5.1

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό

Το κόστος λογισμικού περιλαμβάνει το κόστος αγοράς και εφαρμογής. 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. (4-5 χρόνια) με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης.

2.5.2

Φήμη και πελατεία

Η Εταιρεία καταβάλλει σε ορισμένες περιπτώσεις στους ιδιοκτήτες πρατηρίων ένα εφ΄άπαξ ποσό ως «αέρα»
πέραν του συμφωνηθέντος μηνιαίου μισθώματος. Το ποσό αυτό αφορά έξοδα που συνδέονται με την φήμη και
πελατεία των πρατηρίων που περιλαμβάνεται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία και αποσβένονται ισόποσα στη
διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης η οποία κυμαίνεται από 1-16 χρόνια.. Το μη καταχωρηθέν στις αποσβέσεις
ποσό κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού , εμφανίζεται ως κόστος στα άυλα περιουσιακά στοχεία.

2.6

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 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.

2.7
2.7.1

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Ταξινόμηση

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση και
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.
(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικό στοιχείο περιλαμβάνεται σε αυτήν την κατηγορία εάν αποκτάται με σκοπό να πωληθεί σε
σύντομο χρονικό διάστημα ή αν έχει χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. Παράγωγα επίσης περιλαμβάνονται
στην κατηγορία προς πώληση εκτός εάν προορίζονται για αντιστάθμιση κινδύνων. Περιουσιακά στοιχεία σε
αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς
πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού.
(β) Δάνεια και απαιτήσεις
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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 στις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις στην κατάσταση οικονομικής
θέσης.
2.7.2

Αναγνώριση και επιμέτρηση

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων
αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής παρουσιάζονται στα αποτελέσματα.
Οι αγορές και οι πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής
που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη
συναλλαγή δαπανών για όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις
επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις
ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Δάνεια και απαιτήσεις, καθώς και τα διακρατούμενα ως τη λήξη χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται
στην παρούσα αξία με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Πραγματοποιηθέντα και εξ αποτιμήσεων κέρδη ή
ζημίες που προκύπτουν από μεταβολή στην εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας «χρηματοοικονομικά
στοιχεία μέσω αποτελεσμάτων» καταχωρούνται στα αποτελέσματα στην περίοδο που ανακύπτουν. Τα κέρδη ή
ζημιές εξ αποτιμήσεως που προκύπτουν από την μεταβολή στην εύλογη αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων
που είναι διαθέσιμα προς πώληση περιλαμβάνονται απ ευθείας στην καθαρή θέση.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Oι εύλογες αξίες των μη διαπραγματεύσιμων στοιχείων
προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, αναφοράς σε
συγκρίσιμα στοιχεία διαπραγματευόμενα σε ενεργές αγορές και προεξόφληση ταμειακών ροών που
εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις πραγματικές συνθήκες του εκδότη.

2.7.3

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. Για μετοχές εταιρειών
που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η
σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται
απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά, - που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης
αξίας μείον προγενέστερες ζημιές απομείωσης που είχαν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα για συγκεκριμένο
χρηματοοικονομικό στοιχείο - μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων
που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.
Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων διακρατούμενων μέχρι τη λήξη
που παρουσιάζονται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης τους, 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. 2.9
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2.8

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου μηναίου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας
αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.

2.9

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες γενικά έχουν 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.
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 έχει απομειωθεί. 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. Για την εκτίμηση των
μελλοντικών ταμειακών ροών λαμβάνουμε 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».

2.10

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.

2.11

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. H
διαφορά που προκύπτει μεταξύ των αντληθέντων κεφαλαίων και της ονομαστικής αξίας των μετοχών που
εκδίδονται σε αξία μεγαλύτερης της ονομαστικής, ονομάζεται διαφορά υπέρ το άρτιο και απεικονίζεται σε
ξεχωριστό αποθεματικό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

2.12

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 (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
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 υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στο τραπεζικό βραχυπρόθεσμο δανεισμό, στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις του ισολογισμού και στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών.
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2.13

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 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.

2.14

Παροχές στο προσωπικό

(α) Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης
Η εταιρεία έχει τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο 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. Εισφορές που προπληρώνονται
αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων
ή συμψηφισμός με νέες 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
εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των
αποδοχών. Η Εταιρεία δεν έχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών που να είναι
χρηματοδοτούμενο.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα
αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μαζί με τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη
αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η υποχρέωση της καθορισμένης
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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 προεξόφληση των μελλοντικών χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο
των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό
πρόγραμμα.
To 2010 η ακόλουθη τροποποίηση στα ΔΠΧΑ υιοθετήθηκε:
ΔΛΠ 19 Παροχές στο προσωπικό. Από 1 Ιανουαρίου 2010 η εταιρία εφαρμόζει την επιλογή για αναγνώριση των
αναλογιστικών κερδών και ζημιών με τη μέθοδο corridor αναδρομικά προκειμένου να προσαρμοστεί στην
πολιτική που ακολουθείται από τον όμιλο, αντί της μεθόδου της καθαρής θέσης που ακολουθούσε μέχρι τότε .
Στη σημείωση 17 "Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών προσωπικού" γνωστοποιούνται οι συνέπειες της
εφαρμογής της επιλογής αυτής.
Η μεταβολή αυτή κρίνεται ως μη σημαντική και για το λόγο αυτό δεν αναπροσαρμόζονται τα αποτελέσματα είς
νέον καθώς και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων χρήσεων.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές
του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή
το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.
(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 όταν δεσμεύεται να τερματίσει είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων
εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν
προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που
οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.

2.15

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.

2.16

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.
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2.17

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. 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 γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η
είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
(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.
(δ) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.

2.18

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 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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2.19

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.

2.20

Συγκριτικά στοιχεία

Ορισμένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας
χρήσεως. Σην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2010 αναταξινομήθηκε ποσό
11.769 χιλ € από τις προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ( κυκλοφορούν ενεργητικό ) στα
άυλα περιουσιακά στοιχεία.

3
3.1

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
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 / η την μετρίαση οιασδήποτε αρνητικής επίδρασης στη χρηματοοικονομική θέση
της Εταιρείας, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
(α)

Κίνδυνος αγοράς

(ι) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην ελληνική αγορά και τιμολογεί σε ευρώ. Λόγω αυτού του γεγονότος, η
εταιρεία εκτιμά ότι η έκθεσή της σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι περιορισμένη και δεν διενεργεί επιπλέον
πράξεις αντιστάθμισης.
(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. 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.
(ιιι) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίων προέρχεται από το γεγονός ότι στο σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας χρησιμοποιούνται
κυμαινόμενα επιτόκια. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων στα μεν δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την
Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. 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 2011 εάν τα
επιτόκια των δανείων σε Ευρώ ήταν κατά 0,5% υψηλότερα, των λοιπών μεταβλητών τηρουμένων σταθερών, οι
προ φόρων ζημιές της Εταιρείας θα ήταν υψηλότερες κατά €428 χιλ περίπου.
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(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η πολιτική της 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. Τα
πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται με βάση εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια
που έχει καθορίσει η Διοίκηση. Η χρήση πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε τακτά διαστήματα.
Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας
εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω.
Ανάλυση απαιτήσεων
31/12/2011
64.494

31/12/2010
197.672

49.972
31.587
81.559

10.640
28.681
39.321

22.724

17.111

Ανάλυση ενηλικίωσης απαιτήσεων από πελάτες , πέραν της πιστωτικής περιόδου αλλά μη απομειωμένα
31/12/2011
Λιγότερο από 30 ημέρες
11.399
30 έως 90 ημέρες
23.759
Πάνω από 90 ημέρες
14.814
49.972

31/12/2010
6.443
1.157
3.040
10.640

Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες
εκ του οποίου:
Πέραν της πιστωτικής περιόδου, αλλά μη απομειωμένο υπόλοιπο
Απομειωμένο υπόλοιπο

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Ανάλυση ενηλικίωσης των απομειωμένων απαιτήσεων από πελάτες
31/12/2011
2.238
446
28.903
31.587

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

(γ)

31/12/2010
3.334
397
24.950
28.681

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 2011, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι μεγαλύτερος και η διαχείριση
των χρηματοροών έχει καταστεί πιο επιτακτική. Η Εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει όλες τις γραμμές
χρηματοδότησης που είχε στη διάθεσή της κατά τη διάρκεια της χρήσης και να διατηρήσει τις βραχυπρόθεσμα
δάνεια που απαιτούνται για τις δραστηριότητές της.
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Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
παραγώγων 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 εμφανίζεται στον πίνακα αποτελούν τις βάσει σύμβασης ταμειακές ροές.
Υπόλοιπα που λήγουν εντός ενός έτους είναι ίσα με τα τρέχοντα υπόλοιπα τους καθώς η επιρροή του
εκπιπτόμενου ποσού δεν είναι σημαντική.
Εντός 1 έτος

Μεταξύ 1
και 2 έτη

Μεταξύ 2
και 5 έτη

Πάνω από
5 έτη

Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2011
Δανεισμός
Φορολογικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

84.160
1.135
78.296

-

-

-

84.160
1.135
78.296

31 Δεκεμβρίου 2010
Δανεισμός
Φορολογικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

93.200
17.525
64.279

-

-

-

93.200
17.525
64.279

3.2

Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας της Eταιρείας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και
λοιπούς συμμέτοχους. 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)
μείων «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 2011 και 2010 αντίστοιχα είχαν ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2011
84.160
(144.245)
(60.085)

31 Δεκεμβρίου 2010
93.200
(26.528)
66.672

Ίδια Κεφάλαια

192.571

214.180

Συνολικά αποσχολούμενα κεφάλαια

132.486

280.852

-

23,7%

Σύνολο δανεισμού
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Καθαρός Δανεισμός

Συντελεστής μόχλευσης

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
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4

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.
( β)

Εκτίμηση αποµείωσης της αξίας των απαιτήσεωv.

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)

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.
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 επιτόκιο 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 17 του παρόντος.
(δ)

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. Η παρούσα αξία βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που απαιτεί την άσκηση
κρίσης.
(ε) Εκτίμηση απομείωσης ενσώματων παγίων
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (26) από (47)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Όταν η λογιστική αξία των ενσώματων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία , η διαφορά καταχωρείται άμεσα
ως έξοδο στο αποτέλεσμα. H Εταιρεία παρακολουθεί την ανακτησιμότητα των παγίων στοιχείων 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.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (27) από (47)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
εξαρτήματα

Ακινητοποι
ήσεις υπό Λοιπές Ενσώματες
εκτέλεση Ακινητοποιήσεις

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Πωλήσεις
Μεταφορές
Προβλέψεις απομείωσης παγίων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010

19.879
(13)
19.866

34.450
704
(992)
133
(96)
34.199

117.887
1.891
(3.577)
1.771
(1.647)
116.325

3.731
3.731

21.795
608
(1.284)
(7)
21.112

1.904
(1.904)
-

17.312
(5.694)
11.618

215.054
5.107
(11.547)
(1.763)
206.851

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010

-

15.640
2.239
(937)
16.942

58.296
8.512
(3.086)
63.722

2.395
409
2.804

17.955
1.681
(1.280)
18.356

-

15.117
1.549
(5.694)
10.972

109.403
14.390
(10.997)
112.796

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου
2010

19.866

17.257

52.603

927

2.756

-

646

94.055

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Πωλήσεις
Μεταφορές
Προβλέψεις απομείωσης παγίων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

19.866
19.866

34.199
794
(242)
157
(101)
34.807

116.325
2.323
(1.486)
1.756
(166)
118.752

3.731
(1)
3.730

21.112
1.074
(534)
(7)
21.645

1.913
(1.913)
-

11.618
(3.142)
8.476

206.851
6.104
(5.405)
0
(274)
207.275

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

-

16.942
2.038
(242)
18.738

63.722
8.490
(1.427)
70.785

2.804
371
(1)
3.174

18.356
1.274
(533)
19.097

-

10.972
646
(3.142)
8.476

112.796
12.819
(5.345)
120.270

19.866

16.069

47.967

556

2.548

-

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου
2011

-

-

87.005

Το κόστος των ενσώματων παγίων που εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα παρουσιάζεται μειωμένο κατά το ποσό
των προβλέψεων απομείωσης παγίων που αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (28) από (47)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Ανάλυση προβλέψεων απομείωσης παγίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Προβλέψεις απομείωσης παγίων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010

Οικόπεδα
(13)
(13)

Κτίρια
(96)
(96)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Προβλέψεις απομείωσης παγίων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

(13)
(13)

(96)
(101)
(197)

Μηχ/κός
εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα
(1.647)
(1.647)
-

(1.647)
(166)
(1.813)

-

Έπιπλα και
εξαρτήματα

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση
(7)
(7)
-

(7)
(7)
(14)

-

Σύνολο
(1.763)
(1.763)

(1.763)
(274)
(2.037)

Οι προβλέψεις απομείωσης παγίων του έτους 2011 περιλαμβάνονται στα έξοδα διοίκησης / διάθεσης Σημ. 20 και
αφορούν πρατήρια. Στην χρήση 2010 η εταιρεία διενήργησε πρόβλεψη απομείωσης για την εγκατάστασή της
στην Ηγουμενίτσα, η οποία περιλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης / διάθεσης του 2010. Η Εταιρεία εκτίμησε το
ανακτήσιμο ποσό των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις απομείωσης. Με βάση
την εκτίμηση κατέληξε ότι για την εγκατάσταση στην Ηγουμενίτσα συντρέχουν ισχυροί λόγοι απομείωσης λόγω
έργων επέκτασης του λιμενοβραχίονα τα οποία στην τρίτη φάση του έργου, θα επηρέασουν άμεσα την
λειτουργία της.
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.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (29) από (47)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Ασώματες ακινητοποιήσεις

Φήμη και πελατεία
πρατηρίων

Λογισμικό

Σύνολο

13.551
13.551

604
723
(3)
1.324

14.155
723
(3)
14.875

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις / Διαγραφές

1.782
-

274
173
3

274
1.955
3

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010

1.782

444

2.226

11.769

880

12.649

Προσθήκες

13.551
10

1.324
63

14.875
73

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

13.561

1.387

14.947

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011

1.782

444

2.226

Αποσβέσεις χρήσης

1.838

259

2.097

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

3.620

703

4.323

Καθαρή Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2011

9.941

684

10.624

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Πωλήσεις / Διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2010
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Φήμη και πελατεία
Η Φήμη και Πελατεία πρατηρίων περιλαμβάνει άυλες εμπορικές μισθώσεις (αέρας) που καταβάλλονται από την
Εταιρεία σε πρατηριούχους στα πλαίσια εμπορικής συνεργασίας.
Πληροφορίες για την ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές αναφέρονται στην Σημείωση 2.5.2
Στην χρήση που έληξε 31/12/2011 η Εταιρεία επανεξέτασε την κατηγοριοποίηση της Φήμης και Πελατείας
πρατηρίων (αέρας) θεωρώντας ότι θα πρέπει να απεικονίζεται στα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία . Για λόγους
συγκρισιμότητας η ανακατανομή αυτή παρουσιάζεται από 01/01/2010, ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρεται
η αναπόσβεστη αξία της Φήμης και Πελατείας στα Άυλα Περιουσιακά στοιχεία. Οι αποσβέσεις των χρήσεων
έχουν καταχωρηθεί στις αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων , Σημ.20.
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (30) από (47)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
31 Δεκεμβρίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

10.255
11.555

8.945
15.385

360

359

19.557
41.727

8.304
32.993

Προπληρωθέντα ενοίκια
Πάγιες πιστώσεις πελατών
Δοθείσες εγγυήσεις
Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων πελατών

Προπληρωθέντα ενοίκια
Η Εταιρεία για την προώθηση των προϊόντων της ενοικιάζει με μακροχρόνιες μισθώσεις ακίνητα, τα οποία εν
συνεχεία επινοικιάζει σε εκμεταλευτές, 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.
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.
Διακονονισμοί 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 λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις.
Οι πάγιες πιστώσεις και οι άτοκοι διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων έχουν προεξοφληθεί με επιτόκιο
5% . Στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος έχουν καταχωρηθεί τα ακόλουθα ποσά όσον αφορά την
προεξόφληση:

31 Δεκεμβρίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

(2.536)

(506)

(Ζημιά) / Έσοδα από την απομείωση που αναγνωρίστηκε
στην κατάσταση αποτελεσμάτων για τις πάγιες πιστώσεις
και περιλαμβάνεται στις πωλήσεις

(404)

(514)

Δεδουλευμένα έσοδα τόκων από απομειωμένα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

1.688

1.883

(Ζημιά) / Έσοδα από την απομείωση που αναγνωρίστηκε
στην κατάσταση αποτελεσμάτων για τους άτοκους διακανονισμούς
και περιλαμβάνεται στα έξοδα διάθεσης

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (31) από (47)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Αποθέματα
31 Δεκεμβρίου 2011
10.888
112
429
11.429

Καύσιμα
Λιπαντικά
Αναλώσιμα και ανταλλακτικά

31 Δεκεμβρίου 2010
25.954
112
377
26.443

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίζεται ως έξοδο και συμπεριλαμβάνεται στο «Κόστος Πωληθέντων» για
το 2011 ανέρχεται σε €806,6 εκ (2010: €677,6 εκ).
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Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.
Πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές απαιτήσεις από πελάτες

31 Δεκεμβρίου 2011
60.095
4.399
(22.724)
41.770

31 Δεκεμβρίου 2010
191.373
6.299
(17.111)
180.561

24.861
(5.029)
19.832

25.686
(3.818)
21.868

Λοιπές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται περαιτέρω στον παρακάτω πίνακα:
Βραχυπρόθεσμες Προκαταβολές Ενοικίων
Λοιποί φόροι διάφοροι
Λοιπές απαιτήσεις από το Δημόσιο
Τρέχων Φόρος Εισοδήματος εισπρακτέος
Χρεώστες εκ πωλήσεως παγίων
Διάφοροι χρεώστες
Απαιτήσεις από ενοίκια εισπρακτέα
Χρεώστες βιομηχανίας με κάρτα καυσίμων
Επισφαλείς απαιτήσεις από χρεώστες
Μείον
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις χρεωστών
Προκαταβολές δασμών
Λοιπές προκαταβολές
Προπληρωθέντα έξοδα και Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων
Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (32) από (47)

31 Δεκεμβρίου 2011
1.735
201
1.064
1.909
6
309
4.033
8.203
6.139

31 Δεκεμβρίου 2010
1.724
194
1.428
4.794
40
515
3.260
8.473
4.706

(5.029)
1.003
21
238
19.832

(3.818)
272
20
261
21.868

61.602

202.429

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων πελατών:
31/12/2011
17.111
8.204
(454)
(2.137)
22.724

1 Ιανουαρίου
Αύξηση πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων πελατών χρήσης
Διαγραφή υπολοίπων πελατών ως μη εισπράξιμα στη χρήση
Αντιλογισμός αχρησιμοποιήτων προβλέψεων
31 Δεκεμβρίου

31/12/2010
8.827
10.653
(2.369)
17.111

Η Εταιρεία στις 31/12/2011 εισήλθε σε σύμβαση Εκχώρησης Απαιτήσεων χωρίς αναγωγή συνολικής αξίας
€ 95.608 (2010: € 0)
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία.
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Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
31 Δεκεμβρίου 2011

Διαθέσιμα στο Ταμείο

31 Δεκεμβρίου 2010

79

1.230

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

144.559

26.465

Σύνολο ρευστών διαθεσίμων

144.638

27.695

(393)

(1.167)

144.245

26.528

Εκδοθείσες επιταγές μη εμφανισθείσες στις τράπεζες
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Το σταθμισμένο κατά μέσο όρο τρέχον επιτόκιο κατά την 31/12/2011 , σε νόμισμα €, ήταν 0,36%. (31.12.2010:
0,52%)
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Μετοχικό κεφάλαιο

1 Ιανουαρίου 2010

Αριθμός
μετοχών
934.213

Μετοχικό
Κεφάλαιο
93.421

Διαφορά υπέρ
το άρτιο
26.863

Σύνολο
120.284

31 Δεκεμβρίου 2010

934.213

93.421

26.863

120.284

31 Δεκεμβρίου 2011

934.213

93.421

26.863

120.284

Η ονομαστική αξία μιας μετοχής της Εταιρείας είναι € 100 (31 Δεκεμβρίου 2010 ήταν € 100) .

12

Αποθεματικά
Τακτικό
αποθεματικό

Ειδικά
αποθεματικά

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010

12.884

(89)

20.295

33.090

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

12.884

(89)

20.295

33.090

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011

12.884

(89)

20.295

33.090

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (33) από (47)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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 μετοχικού τους κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί, αλλά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαγραφή ζημιών. Η Εταιρεία δεν σχημάτισε τακτικό αποθεματικό στη χρήση
2011 δεδομένου ότι σχημάτισε ζημιά εις νέον.
Ειδικά αποθεματικά
Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία κάθε 4 χρόνια τα γήπεδα-οικόπεδα και τα κτίρια υπόκεινται σε
αναπροσαρμογές της αξίας τους όπως ορίζονται κατά περίπτωση. Αυτές οι αναπροσαρμογές παγίων στη συνέχεια
κεφαλοποιήθηκαν. Στα ΔΠΧΑ οι αναπροσαρμογές αυτές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με το ΔΛΠ 16
αντιστράφηκαν κατά την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ, δημιουργώντας χρεωστικό αποθεματικό. Η Εταιρεία, σε
περίπτωση πώλησης ακινήτου που έχει αναπροσαρμοσθεί φορολογικά και άρα έχει σχηματίσει υπόλοιπο σε αυτό
το χρεωστικό αποθεματικό, μεταφέρει το υπόλοιπο αυτό στα αποτελέσματα εις νέον.
Αφορολόγητα αποθεματικά
Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν:
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.
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.
Δεν έχει υπολογιστεί η υποχρέωση αναβαλλόμενου φόρου για τα αποθεματικά αυτά καθώς η διανομή τους στους
μετόχους ή η μετατροπή τους σε μετοχικό κεφάλαιο δεν αναμένεται.
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Εμπορικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
Προβλέψεις έκτακτων αμοιβών και φόρων προηγ. χρήσεων
Μεταφορείς ξηράς
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικά Ταμεία
Δεδουλευμένα έξοδα
Προμηθευτές Εξωτερικού
Προκαταβολές πελατών, χρεωστών
Προμηθευτές έργων επισκευών-συντηρήσεων
Προμηθευτές διαφήμισης
Προμήθειες πωλήσεων
Προμήθειες τραπεζών
Πρμηθευτές ασφάλειας -φύλαξης εγκ/σεων
Ναυτιλιακές εταιρείες
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (34) από (47)

31 Δεκεμβρίου 2011
1.279
56.763
987
2.715
934
1.776
412
2.679
897
954
516
311
152
7.921
78.296

31 Δεκεμβρίου 2010
1.301
49.150
1.071
1.748
968
1.280
1.488
524
2.022
130
340
94
4.163
64.279

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Οι πιστωτές διάφοροι αφορούν διάφορους πιστωτές, υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και διάφορους
φόρους και τέλη.
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Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Πληρωτέοι δασμοί / Λοιποί φόροι
Έκτακτη εισφορά επί των κερδών
Φόρος εισοδήματος χρήσης
Σύνολο
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31 Δεκεμβρίου 2011
1.135
1.135

31 Δεκεμβρίου 2010
12.004
3.134
2.387
17.525

Δανεισμός

31 Δεκεμβρίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

84.160
84.160

93.200
93.200

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο βραχυπροθέσμων δανείων
Τα πραγματικά επιτόκια την ημερομηνία του ισολογισμού είναι τα παρακάτω :

31 Δεκεμβρίου 2011
€
euribor + 3,46 %

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός

31 Δεκεμβρίου 2010
€
euribor + 0,73 %

Η ανάλυση ανά νόμισμα δανείων έχει ως εξής :
Ευρώ
Σύνολο δανεισμού

31 Δεκεμβρίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

84.160
84.160

93.200
93.200

31 Δεκεμβρίου 2011
9.407
546
9.953

31 Δεκεμβρίου 2010
5.865
3.542
9.407

Αναβαλλομενες φορολογικες απαιτησεις
Υπόλοιπο αρχής περιόδου
Πίστωση / (Χρέωση) αποτελεσμάτων χρήσης
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

Το 2010 η Εταιρεία σύναψε δανειακή σύμβαση ύψους € 100 εκατ. με την Hellenic Petroleum Finance Plc (HPF),
θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού
και την χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης.
Επιπρόσθετα η Εταιρεία εχει δανειακές συμβάσεις βραχυπρόθεσμου δανεισμού με εμπορικές τράπεζες
εσωτερικού συνολικού ύψους €60 εκατ.
Την 31 Δεκεμβρίου 2011, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου με την HPF ανερχόταν στο ποσό των € 47.7εκατ.
Το υπόλοιπο των ανοιχτών γραμμών βραχυπρόθεσμου δανεισμού από εμπορικές τράπεζες του εσωτερικού την
31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχονταν στο ποσό των € 36.5 εκατ.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (35) από (47)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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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. Τα
συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:

31 Δεκεμβρίου 2011
9.407
(834)
8.573

Υπόλοιπο αρχής περιόδου
Πίστωση/(Χρέωση) αποτελεσμάτων χρήσης
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

31 Δεκεμβρίου 2010
5.865
3.542
9.407

Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων έχει ως εξής :

31 Δεκεμβρίου 2011
4.177
543
1.290
1.168
1.395
8.573

31 Δεκεμβρίου 2010
4.433
812
1.514
1.601
1.047
9.407

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

(2.674)

(2.397)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

11.247

11.804

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

31 Δεκεμβρίου 2011
11.247
(2.674)

31 Δεκεμβρίου 2010
11.804
(2.397)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Aνακτήσιμες μετά από 12 μήνες
Aνακτήσιμες εντός 12 μηνών
Σύνολο Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων

10.464
783
11.247

11.111
694
11.804

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Aνακτήσιμες μετά από 12 μήνες
Aνακτήσιμες εντός 12 μηνών
Σύνολο Αναβαλλόμενων Φορολογικών Υποχρεώσεων

(2.651)
(23)
(2.674)

(2.376)
(21)
(2.397)

8.573

9.407

Ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Προβλέψεις επισφάλειας πελατών
Προβλέψεις παροχών προσωπικού
Λοιπές μεταβολές
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

Γενικό Σύνολο

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (36) από (47)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Η μεταβολή στις αναβαλλόμενες φορολγικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις εχει ως εξής:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010

Πάγια

Προβλέψεις

Λοιπά

Σύνολο

3.900

1.005

960

5.865

887

2.803

(148)

3.542

4.787

3.808

812

9.407

1

(566)

(269)

(834)

4.788

3.242

543

8.573

Χρέωση / (Πίστωση) στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010
Χρέωση / (Πίστωση) στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011
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Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών προσωπικού

31 Δεκεμβρίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

6.193
6.193

8.868
8.868

31 Δεκεμβρίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

302
302

1.263
1.263

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές
Υποχρέωση στον Ισολογισμό

Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω:

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη /(ζημίες)
Μη καταχωρηθέν κόστος προυπηρεσίας
Υποχρέωση στον Ισολογισμό

31 Δεκεμβρίου 2011
6.193
6.193

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (37) από (47)

31 Δεκεμβρίου 2010
8.868
8.868

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31 Δεκεμβρίου 2011
(7)
304
297
5
302

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος επιτοκίων
Τρέχοντα κέρδη / (ζημίες)
Σύνολο
Πρόσθετες δαπάνες σε άλλο πρόγραμμα
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους Σημ. 19

31 Δεκεμβρίου 2010
562
595
1.157
106
1.263

Η μεταβολή της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχει ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης
Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα

31 Δεκεμβρίου 2011
8.868
302

31 Δεκεμβρίου 2010
10.455
1.263

(2.977)
6.193

(111)
(2.739)
8.868

Μεταφορά από λοιπές προβλέψεις
Πληρωθείσες εσφορές
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2011
4,50%
2,00%

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

31 Δεκεμβρίου 2010
4,50%
2,00%

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι από 01/01/2010 τα συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν
από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης και
υπερβαίνουν το 10% της υποχρέωσης καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον
αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο εργασίας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
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Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

31 Δεκεμβρίου 2011
Προβλέψεις για νομικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για έκτακτους οικονομικούς κινδύνους
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

Ανάλυση προβλέψεων

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (38) από (47)

31 Δεκεμβρίου 2010

629

629

5.823
6.452

5.823
6.452

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Προβλέψεις για νομικές
υποχρεώσεις
1 Ιανουαρίου 2010
Χρεώσεις / (Πιστώσεις) στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
- Προσθήκες
-Ποσά που έχουν αντιστραφεί
Ποσά που ανακτήθηκαν κατά την χρήση
31 Δεκεμβρίου 2010
Χρεώσεις / (Πιστώσεις) στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
- Προσθήκες
-Ποσά που έχουν αντιστραφεί
Ποσά που ανακτήθηκαν κατά την χρήση
31 Δεκεμβρίου 2011
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Προβλέψεις για έκτακτους
οικονομικούς κινδύνους

Προβλέψεις
περιβαλλοντικών
εξόδων

Σύνολο

741

19.109

119

19.969

(112)

-

(119)

(231)

-

(13.286)

-

(13.286)

629

5.823

-

-

-

-

629

5.823

-

6.452

6.452

-

Παροχές σε εργαζομένους

Μισθοδοσία
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Κόστος ασφαλιστικών προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010
10.618
12.559
1.892
2.337
374
359
744
936
13.627
16.191

Οι λοιπές παροχές περιλαμβάνουν παροχές ιατροφαρμακευτικής και ασφαλιστικής μορφής, έξοδα μεταφοράς και
διατροφής και λοιπές παροχές στο προσωπικό.
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Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Σύνολο

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2011
31 Δεκεμβρίου 2010
73.523
68.498
6.651
20.304
80.174
88.802

Τα λειτουργικά έξοδα (Διοίκησης και Διάθεσης) αναλύονται :

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (39) από (47)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Παροχές σε εργαζόμενους - Σημ. 19
Πρόβλεψη συνταξιοδότησης προσωπικού
Συντήρηση / Επισκευές
Αμοιβές και έξοδα Τρίτων
Διαφήμιση
Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων
Καύσιμα αυτοκινήτων /ιδιοκαταναλώσεις υλικών
Κοινόχρηστες δαπάνες
Προβλέψεις επισφάλειας πελατών
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων - Σημ 5
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων - Σημ 6
Έξοδα εξυπηρέτησης εγκαταστάσεων και λοιπά μεταβλητά έξοδα
Φόροι και Τέλη
Έσοδα από διαγραφή προβλέψεων επισφάλειας
Ζημιά από απομείωση διακονισμών απαιτήσεων
Απομείωση / διαγραφή ενσώματων παγίων
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Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2011
31 Δεκεμβρίου 2010
13.627
16.191
(57)
552
4.930
4.496
14.313
17.535
3.672
1.759
14.111
14.572
29
14
1.123
830
7.500
10.523
12.819
14.390
2.097
1.955
2.356
2.255
1.628
1.699
(785)
(238)
2.536
506
274
1.763
80.174
88.802

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

Έσοδα από επιχορηγήσεις
Υπηρεσίες προς τρίτους
Κέρδη από εκποίηση παγίων
Έσοδα από εκμισθώσεις ακινήτων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010
455
326
4.177
2.771
45
145
12.053
13.186
618
2.284
17.348
18.712

Στα λοιπά (έξοδα) / έξοδα συμπεριλαμβάνονται εκτός άλλων και έσοδα ή έξοδα που δεν σχετίζονται με τις
εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Σελίδα (40) από (47)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
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Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα
Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2011
31 Δεκεμβρίου 2010

Τόκοι Χρεωστικοί
Δάνεια
Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη - Σημ 29
Τόκοι πιστωτικοί
Έσοδα από τόκους
Χρηματοιοκονομικό έσοδο από αναστροφή της προεξόφλησης
Καθαρό Χρηματοοικονομικό κόστος
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(3.960)
(1.518)
(5.478)

(3.071)
(589)
(3.660)

666
1.688

104
1.883

2.354
(3.124)

1.987
(1.673)

Φόρος Εισοδήματος
Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2011
31 Δεκεμβρίου 2010
(436)
(5.527)

Φόρος χρήσης
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

(834)

(3.542)

(1.270)

(9.069)

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:

Ζημιές προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο
Εξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Έσοδα που φορολογούνται
Αναβαλλόμενος φόρος
Φορολογική ζημιά μη εκπεστέα
¨Εκτακτη εισφορά
Λοιπά

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2011
31 Δεκεμβρίου 2010
(23.941)
(9.612)
(4.788)
(2.307)
(1.453)
4.206
(1.451)
834
3.602
320
1.270

(1.658)
4.088
2.036
3.542
3.134
234
9.069

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της εταιρίας ήταν 20% για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2011 (24% για
την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2010).
Από την 31 Μαρτίου 2011 ισχύει νέος φορολογικός νόμος στην Ελλάδα ο οποίος επέφερε, μεταξύ άλλων,
τροποποιήσεις στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. Κυριότερη είναι η μείωση του συντελεστή φόρου
εισοδήματος σε 20% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2011 και μετά, σε αντίθεση με την κλιμακωτή
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μείωση που ίσχυε προηγουμένως. Η επίπτωση της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή είχε ως αποτέλεσμα τη
μείωση των φόρων εισοδήματος της Εταιρείας.
Τα αποτελέσματα της χρήσης 2010 περιλάμβαναν και την έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσης 2009,
βάσει του Ν. 3845/2010, ύψους €9,8 εκατ. Για τη χρήση 2011 δεν έχει γίνει πρόβλεψη έκτακτης εισφοράς επί των
κερδών της χρήσης 2010, καθώς δεν έχει ακόμα ψηφισθεί ο σχετικός νόμος.

24 Μερίσματα
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων στις 5 Μαρτίου 2011, ενέκρινε
πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων να μη δοθεί μέρισμα.

25 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Σημ.
Κέρδη / (Ζημίες) Περιόδου
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Απομείωση/διαγραφή ενσώματων παγίων
Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα
Προβλέψεις
(Κέρδη) / Ζημιές από εκποίηση παγίων

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

5
6
5
22

(23.941)
12.820
2.097
274
3.124
4.017
(1.609)

(9.612)
14.390
173
1.763
1.673
1.475
(145)
9.717

15.014
124.949
3.130
143.093

12.094
(46.079)
(6.570)
(40.555)

141.484

(30.838)

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

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

26 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις
α) Νομικές υποθέσεις: H Eταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες
δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας, σχετικές με τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης. Η
Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν
χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας ή στα αποτελέσματα της
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λειτουργίας της. Σημειώνεται ότι μετά την απόσχιση των Κλάδων Αεροπορικών Καυσίμων, Ναυτιλιακών
Καυσίμων και Λιπαντικών και την εισφορά τους στην BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΠ, μεταβιβάστηκαν στην τελευταία
όλα τα επίδικα πράγματα και δικαιώματα κλπ που αφορούν τους εν λόγω Κλάδους, στις σχετικές δε δίκες η
εταιρεία ενεργεί στο όνομά της αλλά κατ’εντολή και λογαριασμό της απορροφήσασας τους Κλάδους.
β) Το 2003, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ξεκίνησε αυτεπάγγελτο έλεγχο στον κλάδο των πετρελαιοειδών
για τη διαπίστωση παραβάσεων των άρθρων 1, παρ. 1 & 2 του ν.703/77 όπως ισχύει. Συντάχθηκε η υπ’ αριθμ.
6961/3.11.2005 εισήγηση της Γ.Δ.Α. με την οποία πρότεινε να υποχρεωθούν οι εταιρείες BP HELLAS AE και
SHELL HELLAS AE να παύσουν την παράβαση που αναφέρεται σ' αυτή και να επιβληθεί πρόστιμο για την
παράβαση στη ΒΡ HELLAS ΑΕ € 57,069,709 και στη SHELL HELLAS AE πρόστιμο € 50,713,337. Η εισήγηση
ήλθε προς συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 6.4.2006. Μετά από
συμπληρωματική εισήγηση (αριθ. πρωτ. 4280/17.7.2006), η απόφαση εκδόθηκε στις 25/11.2008. Με αυτήν
επιβλήθηκε πρόστιμο στην Εταιρεία € 30,066,585.00 και στη Shell Hellas € 19,664,888.00. Το πρόστιμο
υπολογίστηκε ως 17% επί των πωλήσεων απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων (εκτός φόρων) του έτους 2003. Η
απόφαση ελήφθη με ισοψηφία των μελών της Επιτροπής (5–5) οπότε υπολογίστηκε διπλή η εναντίον των
εταιρειών ψήφος του προέδρου της Επιτροπής.
Η Εταιρεία προσέφυγε στις 24/12/2008 στο Εφετείο Αθηνών εκθέτοντας 16 λόγους για την ακύρωση της
απόφασης.
Η Εταιρεία επίσης ζήτησε την αναστολή πληρωμής του προστίμου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της
προσφυγής. H αίτηση αναστολής έγινε δεκτή για ποσό 28,000,000 ευρώ.
Κατόπιν αυτού η Εταιρεία κατέβαλε το ποσό των € 2,066,585 την 31 η Μαρτίου 2009 και κατέθεσε εγγυητική
επιστολή ποσού 10,000,000 ευρώ.
Η προσφυγή της Εταιρείας συζητήθηκε , μετά από αναβολή, στις 28.9.2010. Εκδόθηκε απόφαση η οποία
απέρριψε την απόφαση επιβολής προστίμου. Ασκήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο αίτηση αναστολής της
επιστροφής του καταβληθέντος προστίμου. Η αίτηση απορρίφθηκε.
H θέση της Διοίκησης της Εταιρείας και των νομικών συμβούλων αυτής, παραμένει ότι δεν τελέσθηκε καμία
απολύτως παράβαση του Ν. 703/1977. Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι εφόσον ληφθούν υπόψη τα
στοιχεία και οι ισχυρισμοί της, η Εταιρεία θα δικαιωθεί πλήρως και το ως άνω πρόστιμο θα ακυρωθεί. Ως εκ
τούτου δεν έχει διενεργηθεί κάποια πρόβλεψη για το θέμα αυτό.
γ) Βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2005–2009.H εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί
φορολογικά για την χρήση 2010. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και
προσαυξήσεις πέραν των όσων έχουν αναγνωριστεί ως προβλέψεις στα βιβλία της Εταιρείας και περιλαμβάνονται
στην Σημ. 18
δ) Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων:
Κατά την 31.12.2011, η Εταιρεία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές τραπεζών ύψους € 2.2 εκ περίπου ως εγγύηση
στα κατά τόπους Τελωνεία (31.12.2010 €28.5 εκ ). Επιπλέον με βάση την απόφαση αναστολής καταβολής του
επιβληθέντος προστίμου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η Εταιρεία κατέθεσε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού,
εγγυητική επιστολή της ΕΤΕ ύψους € 10 εκ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή έληξε στις 14/06/2011 και δεν
ανανεώθηκε.
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31 Δεκεμβρίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

-

10.000

Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης υποχρεώσεων – Εθνική Τράπεζα

325

325

Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης υποχρεώσεων – Εμπορική
Τράπεζα

255

230

2.336
2.916

27.936
38.491

Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης υποχρεώσεων – Εθνική Τράπεζα
(υπόθεση Επιτροπής Ανταγωνισμού)

Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης υποχρεώσεων – Alpha Bank
Σύνολο

27 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:

Έτος που έληξε
31-Δεκ-11

31-Δεκ-10

Μέχρι 1 έτος

14.651

14.119

Από 1-5 έτη

39.579

43.926

Μετά από 5 έτη

27.320

34.430

Σύνολο

81.550

92.475

Ποσά σε Ευρώ ΄000

Η δαπάνη μισθώσεων που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια
της χρήσεως ανέρχεται σε € 16.592 χιλ. (2010:€ 17.255 χιλ.)

28 Λειτουργικές μισθώσεις στις οποίες η εταιρεία είναι εκμισθωτής
Οι απαιτήσεις από μελλοντικά μισθώματα σύμφωνα με μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής:
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Έτος που έληξε
31-Δεκ-11

31-Δεκ-10

Μέχρι 1 έτος

9.396

6.877

Από 1-5 έτη

14.119

17.699

7.327

15.285

30.842

39.861

Ποσά σε Ευρώ ΄000

Μετά από 5 έτη
Σύνολο

Τα ενοίκια που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα κατά την χρηση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
ήταν € 8.954 χιλ. (2010: € 11.018 χιλ.)

29 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η μητρική εταιρεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ είναι η HELLENIC PETROLEUM
INTERNATIONAL AG με έδρα την Αυστρία. Η τελική μητρική εταιρεία είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με έδρα την Ελλάδα.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στις ενοποιημένες καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
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ι) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

Πωλήσεις προϊόντων
Εταιρείες ομίλου
Πωλήσεις υπηρεσιών
Εταιρείες ομίλου

57.078

30.388

5.173

1.780

62.251

32.168

814.040

595.272

6.549
-

6.733
962

820.589

602.967

Οι πωλήσεις προιόντων καταχωρούνται στο κονδύλι
Πωλήσεις, οι δε πωλήσεις υπηρεσιών στα Λοιπά έσοδα /
έξοδα
ιι) Αγορές προϊόντων
Αγορές προϊόντων
Εταιρείες ομίλου
Αγορές υπηρεσιών
Εταιρείες ομίλου
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
Οι αγορές προιόντων καταχωρούνται στο κονδύλι
Κόστος Πωληθέντων, οι δε αγορές υπηρεσιών στα έξοδα
διοίκησης διάθεσης.
ιιι) Υπόλοιπα περιόδου που προκύπτουν από πωλήσεις/
αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Εταιρείες ομίλου
- Υπόλοιπα πελατών

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
Εταιρείες ομίλου
- Υπόλοιπα προμηθευτών
- Δάνειο από Hellenic Petroleum Finance
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες
- Υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη

Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη
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4.399

6.299

4.399

6.299

56.763
47.660

49.150
51.700

-

11

104.423

100.861

(100.024)

(94.562)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011
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31 Δεκεμβρίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

51.700
3.000
(7.040)
47.660
1.518

0
51.700
51.700
590

Ανάλυση δανείου από συνδεδεμένα μέρη (HPF)
Υπόλοιπο έναρξης
Δάνεια που χορηγήθηκαν στην χρήση
Δάνεια που αποληρώθηκαν στην χρήση
Υπόλοιπο λήξης
Τόκοι δανείου

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί η
Εταιρεία για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους.
Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τα εξής:
α) Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια :
ι) ΕΛ.ΠΕ. ΑΕ. Οι συναλλαγές αφορούν αγορές πετρελαιοειδών προιόντων και υπηρεσιών.
ιι)EKO ABEE. Οι συναλλαγές αφορούν αγορές και πωλήσεις πετρελαιοειδών προιόντων και υπηρεσιών.
ιιι) EKO ΔΗΜΗΤΡΑ Ναυτική Εταιρεία, ΕΚΟ ΑΘΗΝΑ Ναυτική Εταιρεία, ΕΚΟ ΑΡΤΕΜΙΣ Ναυτική Εταιρεία .
Οι συναλλαγες αφορούν ναύλωση δεξαμενοπλοίων για μεταφορά καυσίμων.
ιv) ΕΛΠΕ Διεθνής Συμβουλευτική . Οι συναλλαγές αφορούν παροχή υπηρεσιών.
v) HELLENIC PETROLEUM FINANCE plc. Αφορά παροχή δανείου προς την Εταιρεία.
vi) Ελληνικά Πετρέλαια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες
β) Συνδεδεμένα μέρη που τελούν υπό κοινό έλεγχο με τον Όμιλο λόγω της κοινής συμμετοχής του Δημοσίου:


Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής :

Έτος που έληξε
31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010
1.343
1.810
47
66
1.390
1.876

Μικτές αποδοχές
Εργοδοτικές εισφορές

30 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού με 31 Δεκεμβρίου 2011.
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