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Έκθεζη Ελέγσος Ανεξάπηηηος Οπκωηού Ελεγκηή Λογιζηή 

 
 
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΙΜΑ ΑΕΕ 
 
 
Έκθεζη επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων 
 
Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΙΜΑ ΑΕΕ, νη νπνίεο 
απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο 
ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 
εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο 
επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
 
Εςθύνη ηηρ Διοίκηζηρ για ηιρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ 
 
Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ 
πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε 
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
 
 
Εςθύνη ηος Ελεγκηή 
 
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 
έιεγρό καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Σα πξόηππα απηά 
απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε 
ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 
απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. 
 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο 
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο 
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε 
δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε 
ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ 
έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο 
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε 
ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 
 
 
 
 
ΠΡΑΙΓΟΤΩΣΕΡΥΑΟΤΚΟΤΠΕΡ Ανώνσμη Ελεγκηική Εηαιρεία,  Λεωθ. Κηθιζίας 268,  15232 Υαλάνδρι 
Σ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr 

Λεωθ.  Κηθιζίας 260 & Κόδροσ, 15232 Υαλάνδρι, Σ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444  

Εθνικής Ανηίζηαζης  17,  55134  Θεζζαλονίκη, Σ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487 
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Γνώμη 
 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε 
άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΙΜΑ ΑΕΕ θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2015, 
ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 
απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί 
από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 
 
 
Αναθοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Θεμάηων 
 
Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από 
ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

                                                                                   Αζήλα, 21 Απξηιίνπ 2016 
ΠξάτζγνπσηεξρανπζΚνύπεξο                                                    Ο ΟΡΚΩΣΟ  ΕΛΕΓΚΣΗ  ΛΟΓΙΣΗ 
Αλώλπκε Ειεγθηηθή Εηαηξεία 
Οξθσηνί Ειεγθηέο Λνγηζηέο 
Α.Μ. ΟΕΛ 113 
 
                                                                                                                       Κσλζηαληίλνο Μηραιάηνο 
                                                                                                                          Α Μ ΟΕΛ 17701 
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Καηάζηαζη Οικονομικήρ Θέζηρ 

εκ. 31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθέκβξηνο 2014

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Πάγην Δλεξγεηηθό

Δλζψκαηα πάγηα 5 73.531 75.214

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6 3.562 5.313

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 15 44.797 31.383

Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 7 16.594 19.120

138.484 131.030

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 8 9.789 10.054

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 9 89.357 62.036

Οθεηιφκελν θεθάιαην απφ κεηφρνπο 11 95.000 -

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 10 75.645 114.956

269.791 187.046

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 408.275 318.076

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 11 215.284 120.284

Aπνζεκαηηθά 12 27.674 27.334

Απνηειέζκαηα εηο λένλ (76.221) (53.234)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 166.737 94.384

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 16 4.155 4.442

Πξνβιέςεηο 17 2.621 2.096

6.776 6.538

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 13 51.216 119.709

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε 1.046 5.807

Γάλεηα 14 182.500 87.500

Μεξίζκαηα πιεξσηέα - 4.138

234.762 217.154

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 241.538 223.692

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 408.275 318.076  

 

 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 51 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ  νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ  γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2015 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 20 Απξηιίνπ  2016. 

 

            Πξφεδξνο                   Γηεπζχλσλ χκβνπινο           Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ          Γηεπζπληήο Λνγηζηηθήο 

 Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ                                                       Τπεξεζηψλ Δκπνξίαο                       Δκπνξίαο 

 

 

Δπζηάζηνο Σζνηζνξφο           Παλαγηψηεο Πεηξνχιηαο       Γεκήηξηνο Γαβξηειίδεο                Νηθφιανο Αξβαλίηεο      



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
ειίδα (8) απφ (51) 

Καηάζηαζη Σςνολικών Ειζοδημάηων 

Έηνο πνπ έιεμε

εκ. 31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθέκβξηνο 2014

Πσιήζεηο 929.599 1.008.733

Δηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο (454.403) (429.888)

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 475.196 578.845

Κφζηνο πσιεζέλησλ 18 (443.100) (550.595)

Μεηθηό θέξδνο 32.096 28.250

Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο 20 (59.132) (57.781)

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) 21 5.087 9.592

Λνηπέο (δεκηέο) / θέξδε 22 (1.827) (550)

Λεηηνπξγηθέο Εεκηέο (23.776) (20.489)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 23 2.916 3.751

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 23 (14.444) (13.547)

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα) / έζνδα  - Καζαξά (11.528) (9.796)

Εεκηέο πξν θόξσλ (35.304) (30.285)

Φφξνο εηζνδήκαηνο 24 13.089 900

Εεκηέο ρξήζεο (22.215) (29.385)

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα / ('Δμνδα) :

ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ :

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 16 340 (584)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έμνδα ρξήζεο (21.875) (29.969)  

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 51 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ  νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
ειίδα (9) απφ (51) 

Καηάζηαζη μεηαβολών ιδίων κεθαλαίων 

εκ.

Μεηνρηθό 

θεθάιαην Απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ  2014 120.284 33.005 (24.819) 128.470

πλνιηθό εηζόδεκα

Καζαξέο δεκίεο ρξήζεο - - (29.385) (29.385)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 16 - (562) - (562)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ην έηνο - (562) (29.385) (29.947)

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηόρνπο

Γηαλνκή αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ N. 4172/2013 - (5.109) - (5.109)

Φφξνο δηαλνκήο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ Ν. 4172 /2013 - - 971 971

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 120.284 27.334 (53.234) 94.384

πλνιηθό εηζόδεκα

Καζαξέο δεκίεο ρξήζεο - - (22.215) (22.215)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 16 - 340 - 340

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ην έηνο - 340 (22.215) (21.875)

Οθεηιφκελν κεηνρηθφ θαθάιαην 95.000 95.000

Δμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - (772) (772)

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 215.284 27.674 (76.221) 166.737  

 

 

  

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 51 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ  νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
ειίδα (10) απφ (51) 

Καηάζηαζη ηαμειακών ποών     

 

εκ. 31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 26  (104.910) 21.417

Καηαβιεζέληεο ηφθνη (14.444) (13.547)

Πιεξσζέληεο θφξνη (4.737) (3.571)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (124.090) 4.300

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 5,6 (6.814) (6.030)

Δηζπξαρζέληεο ηφθνη 667  1.400  

Έζνδα απφ πψιεζε παγίσλ 64  549  

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (6.083) (4.081)

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απνπιεξσκέο Γαλείσλ (220) (12.660)

Δηζπξάμεηο απφ αλαιεθζέληα δάλεηα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε 95.220 -

Μεξίζκαηα πιεξσηέα (4.138) -

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 90.862 (12.660)

Καζαξή (κείσζε ) / αύμεζε  ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (39.311) (12.441)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 10  114.956  127.397  

(Μείσζε) / αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (39.311) (12.441)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 10  75.645  114.956  

Έηνο πνπ έιεμε

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 51 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ  νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
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πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (11) απφ (51) 

Σημειώζειρ επί ηων οικονομικών καηαζηάζεων 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή θαηά πνζνζηφ 100% ηεο εηαηξείαο “HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL 

A.G.” κε έδξα ηελ Απζηξία. Ζ ηειηθή κεηξηθή εηαηξεία είλαη ε «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.», πνπ εδξεχεη 

Υεηκάξξαο 8Α Μαξνχζη 151 25, ΑΡ.ΜΑ.Δ 2443/06/Β/86/23. Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιεληθή 

επηθξάηεηα κε θχξην ζθνπφ ηελ εκπνξία πξντφλησλ πεηξειαηνεηδψλ.  

ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. απνθάζηζε ηελ πψιεζε ηνπ 

100% ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ Hellenic Petroleum International AG πξνο ηελ Διιεληθά Πεηξέιαηα 

Α.Δ. Ζ ζπλαιιαγή βξίζθεηαη ζε εθθξεκφηεηα. 

H Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα έρνληαο ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ ζήκαηνο BP γηα 

θαχζηκα εδάθνπο,  ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε παξαρψξεζεο ρξήζεο ζήκαηνο απφ ηελ εηαηξεία ΒΡ Plc, κε θχξην 

ζθνπφ ηελ εκπνξία πξντφλησλ πεηξειαηνεηδψλ.  

ηα πιαίζηα απηά νη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ:  

 Σελ εκπνξία πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ (αλεθνδηαζκφ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ, βηνκεραληθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ, νηθηψλ θαη παληφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ).  

 Σελ παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ή εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ησλ 

παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ή ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ θαη αλαγλψξηζε ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ 

είλαη νη ίδηεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ Διιεληθά 

Πεηξέιαηα ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα αλαθνξάο ηεο εηαηξείαο είλαη ην 

Δπξψ θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε 

ρηιηάδεο Δπξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ γηα ην έηνο 2015 εγθξίζεθαλ απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 20 Απξηιίνπ 2016. Οη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηά ηε δεκνζίεπζε. Οη νηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο επξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ 

ρξεζηψλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο www.hellenicfuels.gr. 

 

http://www.hellenicfuels.gr/


ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
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Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (12) απφ (51) 

2 ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πνιηηηθώλ 

Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξνπζηάδνληαη 

θαησηέξσ. Οη πνιηηηθέο απηέο έρνπλ εθαξκνζζεί ζπζηεκαηηθά γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο 

αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Διιεληθά Kαχζηκα Α.Δ.Δ. γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ελψ παξνπζηάδνπλ εχινγα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο κε βάζε ηελ 

αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία πξνυπνζέηεη φηη ε Δηαηξεία έρεη επηρεηξεκαηηθά πιάλα 

απνθπγήο δηαθνπήο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Λακβάλνληαο ηα αλσηέξσ ζέκαηα ππφςε, ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη: (α) ε 

αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ηελ θαηάιιειε βάζε πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνχζαο 

νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, (β) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη 

εχινγα ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαγψγσλ) πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, απαηηεί άζθεζε θξίζεο 

απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαζψο επίζεο θαη εθηηκήζεηο ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ. Οη πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ 

ππνθεηκεληθφηεηαο ή είλαη απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο ή φπνπ νη ππνζέζεηο ή νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 4 «εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο». 

Οη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε ησλ γεγνλφησλ θαη ελεξγεηψλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη 

ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο. 

2.1.1  Αλλαγέρ ζε ππόηςπα και διεπμηνείερ 

(α) Νέα ππόηςπα, ηποποποιήζειρ πποηύπυν και διεπμηνείερ ηα οποία έσοςν ςιοθεηηθεί από ηην Εηαιπεία. 

Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηα αθφινπζα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο γηα πξψηε θνξά 

ηελ νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ μεθίλεζε ηε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2015.  

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΧΑ 2013 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2015).  

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηξία ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Ζ 

πηνζέηεζε ησλ θαησηέξσ  ηξνπνπνηήζεσλ δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηελ Δηαηξεία. 

– ΓΠΧΑ 3 «Σπλελώζεηο επηρεηξήζεωλ». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζεη 

ηνπ ΓΠΥΑ 11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο.   

– ΓΠΧΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην 

ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ („portfolio 

exception‟) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9. 

– ΓΛΠ 40 «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα». Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο 

ην ΓΛΠ 40 θαη ην ΓΠΥΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελα. 
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 (β) Νέα ππόηςπα, ηποποποιήζειρ πποηύπυν και διεπμηνείερ ηα οποία δεν έσοςν ακόμη ςιοθεηηθεί από ηην 

Εηαιπεία. 

Έρνπλ εθδνζεί νξηζκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο, ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά 

γηα ηε ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ μεθίλεζε θαηά ηε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΧΑ 2012 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Φεβξνπαξίνπ 2015). 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε έμη ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ.  Ζ 

πηνζέηεζε ησλ θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

– ΓΠΧΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ 

νξηζκφ ηεο „πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο‟ θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ „φξν απφδνζεο‟ θαη ηνλ „φξν 

ππεξεζίαο‟. 

– ΓΠΧΑ 3 «Σπλελώζεηο επηρεηξήζεωλ». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα 

ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη 

σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζεη ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 

32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο 

επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

– ΓΠΧΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο». Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο 

δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. 

– ΓΠΧΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη 

ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ 

ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. 

– ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Καη ηα δχν πξφηππα 

ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν 

απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ 

κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 

– ΓΛΠ 24 «Γλωζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλωλ κεξώλ». Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ 

ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

 ΓΛΠ 19 Αλαζεωξεκέλν (Τξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2015). Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη 

απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη 

ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ 

κηζζνχ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

Δηαηξεία.  

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΧΑ 2014 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

1
ε
  Ιαλνπαξίνπ 2016). 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΧΑ 5 «Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρεία (ή νκάδα 

ζηνηρείσλ) αλαηαμηλνκείηαη απφ «δηαθξαηνχκελν πξνο πψιεζε» ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο 
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δηαλνκή», ή ην αληίζεην, απηφ δελ απνηειεί αιιαγή ζην ζρέδην γηα πψιεζε ή δηαλνκή θαη δελ 

πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή. 

 ΓΠΧΑ 7 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο». Ζ ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη φξνη κίαο ζπκθσλίαο γηα 

εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί 

ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε θαη δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο – πκςεθηζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηείηαη γηα φιεο ηηο 

ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 34.  

 ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο, φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην 

επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία, ην ζεκαληηθφ είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα 

ζηελ νπνία απηέο πξνθχπηνπλ. 

 ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ 

«πιεξνθφξεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν. 

 ΓΠΧΑ 11 (Τξνπνπνίεζε) «Από θνηλνύ Σπκθωλίεο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
  Ιαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη 

ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο φηαλ απνθηά ζπκκεηνρή ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία  απνηειεί κία 

„επηρείξεζε‟.  

 ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Τξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ηωλ Δπηηξεπηώλ Μεζόδωλ Απόζβεζεο» (εθαξκόδεηαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε ηξνπνπνίεζε 

δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη πσο ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε 

βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. 

 ΓΛΠ 27 (Τξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πξνθεηκέλνπ λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε 

ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο ζηηο αηνκηθέο ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο μεθαζαξίδεη 

ηνλ νξηζκφ ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 ΓΠΧΑ 10, ΓΠΧΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Τξνπνπνηήζεηο) “Δηαηξείεο επελδύζεωλ: Δθαξκνγή ηεο απαιιαγήο από ηελ 

ππνρξέωζε ελνπνίεζεο” (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2016). Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ 

θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΛΠ 1 (Τξνπνπνηήζεηο) “Γλωζηνπνηήζεηο” (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016). Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 1 ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο 

ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. 

 ΓΠΧΑ 15 «Έζνδα από Σπκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ 

ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2018). Σν ΓΠΥΑ 15 εθδφζεθε ηνλ Μάην 2014. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη 

έλα εληαίν, θαηαλνεηφ κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ φια ηα ζπκβφιαηα κε πειάηεο ψζηε λα 

βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

θεθαιαηαγνξψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή αξρή είλαη 

φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ηα έζνδα κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ 
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αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ ην νπνίν αλακέλεη λα δηθαηνχηαη ζε αληάιιαγκα γηα απηά ηα 

αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΧΑ 9 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΧΑ 9 θαη ΓΠΧΑ 7 (εθαξκόδεηαη 

ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2018). Σν ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά 

ην ΓΛΠ 39 πνπ αθνξά ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα κνληέιν αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ 

δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη 

ζήκεξα. Σν ΓΠΥΑ 9 “Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο” θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο 

βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ζ 

Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 

Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΧΑ 16 «Μηζζώζεηο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2019).Σν ΓΠΥΑ 16 εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο ηνπ 

πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε πνπ 

παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν 

κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, 

εθηφο εάλ ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 17. 

Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν ζχκβαζεο. Ζ 

Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 16 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 

Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνηήζεηο) «Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2017). Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ δάλεηα 

πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 

2.2 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

(α) Λειηοςπγικό νόμιζμα και νόμιζμα αναθοπάρ 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη κε βάζε ην θχξην λφκηζκα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα αλαθνξάο ηεο 

Δηαηξείαο. 

(β) Σςναλλαγέρ και ςπόλοιπα 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε βάζε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ γξακκή πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ κεηαθέξνληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ιφγσ ηνπ φηη 
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αλαθέξνληαη ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ ρξεκαηνξνψλ θαη ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ θαζαξψλ 

επελδχζεσλ. 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε δάλεηα θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα παξνπζηάδνληαη 

ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ζαλ «Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα) / έζνδα».   

2.3 Δλζώκαηα πάγηα 

Σα Δλζψκαηα Πάγηα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο θαπζίκσλ, ηδηφθηεηεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ ιηαληθήο θαη γξαθεία. Σα ελζψκαηα πάγηα αλαγξάθνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ 

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε κε εμαίξεζε ηα γήπεδα ηα νπνία απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 

κείνλ απνκείσζε. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο 

μερσξηζηφ πάγην κφλν εάλ είλαη πηζαλφ, κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζρεηηδφκελα κε ην πάγην, λα εηζξεχζνπλ 

ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ παγίσλ πνπ 

έρνπλ αληηθαηαζηαζεί πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ δηαγξάθεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη. 

Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε 

ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

          

- Κηίξηα 12-25 έηε 

- Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 5-30 έηε 

- Μεηαθνξηθά Μέζα 4-20 έηε 

- Έπηπια – θεχε θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 1-8 έηε 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη ε σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία, ε δηαθνξά (απνκείσζε) 

θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. (βι. ζεκ. 2.6) 

Κέξδε ε δεκίεο απφ ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ 

ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο θαζαξήο αμίαο. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ζαλ κέξνο ησλ ινηπψλ θεξδψλ / (δεκηψλ). 

2.4 Κόζηνο Γαλεηζκνύ 

Έμνδα δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ζηνηρείσλ παγίνπ ελεξγεηηθνχ 

θεθαιαηνπνηνχληαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο θαη κέρξη απηά 

λα θαηαζηνχλ έηνηκα πξνο ρξήζε. 

Έμνδα δαλεηζκνχ θεθαιαηνπνηνχληαη αλ ηα θεθάιαηα πνπ αληιήζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηδηθά γηα ηελ 

απφθηεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Αλ ηα θεθάιαηα αληιήζεθαλ γεληθά θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

απφθηεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην κέξνο ησλ εμφδσλ δαλεηζκνχ πνπ θεθαιαηνπνηείηαη θαζνξίδεηαη 
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εθαξκφδνληαο έλα ζπληειεζηή θεθαιαηνπνίεζεο επί ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ηνπ παγίνπ. Όια ηα ππφινηπα έμνδα 

δαλεηζκνχ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

2.5 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

2.5.1 Λογιζμικό 

Σν θφζηνο ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο. Σν θφζηνο ησλ αδεηψλ γηα ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ θεθαιαηνπνηείηαη κε βάζε ην θφζηνο απφθηεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ έσο 

φηνπ λα είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε. Σα θφζηε απηά απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο 

ηνπο. (1-5 ρξφληα) κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο. 

2.5.2 Δικαιώμαηα μιζθώζευν σώπυν 

Σα δηθαηψκαηα κηζζψζεσλ ρψξσλ πεξηιακβάλνπλ εθάπαμ θαηαβνιέο πξνο ηδηνθηήηεο, λένπο θαη παιηνχο 

πξαηεξηνχρνπο πνπ δίλνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή λέσλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο γηα πξαηήξηα πνπ απνθηνχληαη γηα 

πξψηε θνξά. Οη πιεξσκέο απηέο απνηεινχλ θίλεηξα πνπ δίλνληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνψζεζε ζήκαηνο 

θαη κειινληηθά έζνδα θαη επνκέλσο θεθαιαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 38 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα 

δηθαηψκαηα κηζζψζεσλ ρψξσλ απνζβέλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  

2.6 Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο εηεζίσο θαη επίζεο φηαλ θάπνηα γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή 

αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Εεκία 

απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ην πνζφ γηα ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε 

αμία ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ 

πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο (παξνχζα αμία ρξεκαηνξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε ηελ 

εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο κειινληηθέο νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο). Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Με ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εθηφο απφ ππεξαμία πνπ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε 

επαλεθηηκψληαη γηα πηζαλή αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

2.7 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηελ παξαθάησ θαηεγνξία: δάλεηα θαη 

απαηηήζεηο. Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη 

ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

2.7.1 Ταξινόμηζη 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, 

ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο απηψλ. 

Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα 

δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο θαη ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδχλακα ζηελ θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. 
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2.7.2 Αναγνώπιζη και επιμέηπηζη 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

2.7.3 Απομείυζη αξίαρ σπημαηοοικονομικών ζηοισείυν 

ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε.  

Αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ, ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο 

ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ κειινληηθψλ δεκηψλ απφ πηζησηηθνχο θηλδχλνπο 

πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί) πξνεμνθιεκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. Σν ηξέρνλ πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κεηψλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο 

ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο γηα απνκείσζε, θαη ην πνζφ ηεο δεκίαο αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. 

Γηα ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ βιέπε εκ. 2.9 

2.7.4 Σςμτηθιζμόρ σπημαηοοικονομικών επγαλείυν 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη 

ην θαζαξφ ππφινηπν λα εκθαληζζεί ζηνλ Ηζνινγηζκφ εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφ λνκηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα 

θαη ππάξρεη θαη ε πξφζεζε λα δηαθαλνληζζεί ην ζπκςεθηζκέλν ππφινηπν ή λα εηζπξαρζεί ε απαίηεζε θαη 

θαηαβιεζεί ε ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. Σν λνκηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ 

κειινληηθφ γεγνλφο θαη λα δχλαηαη λα αζθεζεί θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη 

ζε πεξίπησζε αζέηεζεο, αθεξεγγπφηεηαο ή πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο ή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

 

2.8 Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 

Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ κελαίνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο αλά εγθαηάζηαζε. Ζ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο 

δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

2.9 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο νη νπνίεο γεληθά έρνπλ πίζησζε 15-60 εκεξψλ αλάινγα κε ηνλ θιάδν θαη 

θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ 

ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο. Οη πξνβιέςεηο απνκείσζεο 

αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά 

πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο επίζεο  πεξηιακβάλνπλ ζπλαιιαγκαηηθέο θαη επηηαγέο εηζπξαθηέεο απφ ηνπο πειάηεο. 

νβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ πειάηε ή πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ή νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε θαη ε 

αδπλακία ηαθηηθψλ πιεξσκψλ ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ε απαίηεζε θαζίζηαηαη αβέβαηε. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο 

απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηπρφλ εμαζθαιίζεηο ηηο νπνίεο έρεη ιάβεη ε Δηαηξεία γηα ηελ 

απαίηεζε. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα 

«Έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο».  

Δάλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ε δεκία απνκείσζεο κεησζεί θαη ε κείσζε απηή κπνξεί λα ζπλδεζεί αληηθεηκεληθά 

ζε γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκίαο απνκείσζεο (γηα παξάδεηγκα βειηίσζε ηεο 
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πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ νθεηιέηε), ε αληηζηξνθή ηεο δεκίαο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ.  

 

2.10 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο, θαζψο 

θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο, νη νπνίεο είλαη ξεπζηνπνηήζηκεο εληφο πεξηφδνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 

ηξεηο κήλεο.  

2.11 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, 

εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο.   

2.12 Γαλεηζκόο 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Έμνδα δαλείσλ πνπ θαηαβάιινληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ λέσλ πηζηψζεσλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηνπ 

δαλείνπ εθφζνλ γίλεη αλάιεςε κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο λέαο πηζησηηθήο γξακκήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

θαηαρσξνχληαη σο κειινληηθά έμνδα δαλείσλ κέρξη λα γίλεη ε αλάιεςε. Δθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα λέα 

δάλεηα, κεξηθψο ή ζην ζχλνιφ ηνπο, ηφηε απηά ηα έμνδα πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνπιεξσζέληα έμνδα θαη 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο ζρεηηθήο πηζησηηθήο γξακκήο.  

Σα δάλεηα ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε εηαηξεία έρεη ην νξηζηηθφ δηθαίσκα λα 

αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη ηξαπεδηθέο 

ππεξαλαιήςεηο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηνλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ θαη ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ 

ξνψλ ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

2.13 Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ απνηειείηαη απφ ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Ο θφξνο 

αλαγλσξίδεηαη ζηελ «Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ» εθηφο θαη αλ ζρεηίδεηαη κε πνζά πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα «Ίδηα Κεθάιαηα». ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν θφξνο αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα «Ίδηα 

Κεθάιαηα». 

Σν έμνδν/έζνδν θφξνπ γηα ηε πεξίνδν είλαη ν πιεξσηένο θφξνο πνπ ππνινγίδεηαη ζην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα 

ηεο πεξηφδνπ βάζεη ηνπ ηζρχνληνο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηελ Διιάδα, πξνζαξκνζκέλν ζηηο κεηαβνιέο ζηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ή ππνρξέσζε πνπ αθνξνχλ πξνζσξηλέο δηαθνξέο ή κε ρξεζηκνπνηεκέλεο 

θνξνινγηθέο δεκηέο.   

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ έρεη ζεζπηζηεί θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ζηελ ρψξα πνπ δηεμάγνληαη νη επηρεηξήζεηο ηεο εηαηξείαο θαη αλαγλσξίδεηαη σο 

έμνδν ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα θέξδε. Ζ δηνίθεζε αλά δηαζηήκαηα αμηνινγεί ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία ρξήδεη εξκελείαο. Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γίλνληαη πξνβιέςεηο επί ησλ 

πνζψλ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
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ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ 

ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο 

επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή 

δεκία. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λφκνπο πνπ ηζρχνπλ θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη λα ηζρχζνπλ φηαλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα απνπιεξσζνχλ. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ γηα ηνλ νπνίν ελδέρεηαη λα ππάξμεη 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη κφλν εάλ επηηξέπεηαη λνκηθά ν 

ζπκςεθηζκφο θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη εθφζνλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

θαη ππνρξεψζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα θνξνινγνχζα αξρή επί ηεο νληφηεηαο πνπ θνξνινγείηαη,  ή θαη επί 

δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ θαη ππάξρεη πξφζεζε ε ηαθηνπνίεζε λα γίλεη κε ζπκςεθηζκφ.  

2.14 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Υποσπεώζειρ λόγυ ζςνηαξιοδόηηζηρ 

Ζ Δηαηξεία έρεη ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.  

Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ε εηαηξεία 

πξαγκαηνπνηεί θαζνξηζκέλεο πιεξσκέο ζε έλα μερσξηζηφ λνκηθφ πξφζσπν. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη θακία λνκηθή 

ππνρξέσζε λα πιεξψζεη επηπιένλ εηζθνξέο εάλ ην ηακείν δελ έρεη επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα πιεξψζεη 

ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηηο παξνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξεζία ηνπο ζηελ παξνχζα θαη ηηο 

πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ε εηαηξεία πιεξψλεη εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ 

δεκνζίνπ ζε ππνρξεσηηθή βάζε. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη άιιε ππνρξέσζε εθ‟ φζνλ έρεη πιεξψζεη ηηο εηζθνξέο ηεο. 

Οη εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζαλ δαπάλεο πξνζσπηθνχ φηαλ νθείινληαη. Δηζθνξέο πνπ πξνπιεξψλνληαη 

αλαγλσξίδνληαη ζαλ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ 

ή ζπκςεθηζκφο κε κειινληηθέο νθεηιέο. 

Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν θαζνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζφ παξνρήο ζπληάμεσο ην νπνίν ζα εηζπξάμεη ν εξγαδφκελνο φηαλ ζπληαμηνδνηεζεί ην νπνίν ζπλήζσο 

εμαξηάηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ην χςνο ησλ 

απνδνρψλ.  

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα 

αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή, θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, κεησκέλε θαηά ηελ εχινγε 

αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ππνρξέσζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη 

εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβιεπφκελεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected 

unit credit method). Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ 

κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ εθξνψλ κε ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ πςειήο 

πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ δηάξθεηα πεξίπνπ ίζε κε ην ζπληαμηνδνηηθφ 

πξφγξακκα.  

Σν θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αλαγλσξίδεηαη ζηε θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο, εθηφο αλ έρεη ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζην θφζηνο θάπνηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη πξνθχπηεη απφ ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδφκελσλ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ινηπέο 

παξνρέο, πεξηθνπέο θαη δηαθαλνληζκνχο, απμάλνληαο ηελ ζρεηηθή ππνρξέσζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ 

έζνδα ππνινγίδνληαη εθαξκφδνληαο ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζην θαζαξφ ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο  

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ.  
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Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξηθέο αλαπξνζαξκνγέο θαη αιιαγέο ζε αλαινγηζηηθέο 

παξαδνρέο ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαηά ηελ πεξίνδν ηελ νπνία 

πξνθχπηνπλ. 

Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.  

(β) Παποσέρ ηεπμαηιζμού ηηρ απαζσόληζηρ 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ζπληαμηνδνηήζεσο ή φηαλ ν εξγαδφκελνο απνρσξήζεη νηθεηνζειψο κε αληάιιαγκα απηέο ηηο παξνρέο. Ζ Δηαηξεία 

θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο ην λσξίηεξν απφ ηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο: (α) φηαλ ε Δηαηξεία δελ κπνξεί πιένλ 

λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ησλ παξνρψλ απηψλ θαη β) φηαλ ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη θφζηνο αλαδηάξζξσζεο πνπ 

εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 37 θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηαβνιή ησλ παξνρψλ ιήμεο. ηελ 

πεξίπησζε κίαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εζεινπζία απνρψξεζε, νη παξνρέο εμφδνπ 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα δερηνχλ ηελ πξνζθνξά. Παξνρέο 

ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη 

ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 

2.15 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα 

επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Οη 

ππνρξεψζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε βξαρππξφζεζκεο αλ ε πιεξσκή επίθεηηαη εληφο ελφο έηνπο ή ιηγφηεξν. Δάλ φρη 

παξνπζηάδνληαη κέζα ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

2.16 Πξνβιέςεηο 

Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο γίλνληαη φηαλ ε 

Δηαηξεία έρεη λνκηθέο, ζπκβαηηθέο ή άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξάμεηο ηνπ παξειζφληνο, είλαη 

πηζαλφλ λα ρξεηαζζνχλ κειινληηθέο εθξνέο γηα ηελ δηεπζέηεζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηα ζρεηηθά πνζά 

κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ κε ζρεηηθή αθξίβεηα. Πξνβιέςεηο αλαδηάξζξσζεο πεξηιακβάλνπλ πξφζηηκα ιφγσ 

ηεξκαηηζκνχ ζπκβάζεσλ κηζζψζεσλ θαη ακνηβέο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία εξγαδνκέλσλ. Πξνβιέςεηο δελ 

κπνξεί λα γίλνπλ γηα ελδερφκελεο κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο. 

Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ παξνχζα αμία ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δαπάλε πνπ ζα 

ρξεηαζηεί γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ αλακελνκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Ο 

ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηε δηαρξνληθή αμία 

ηνπ ρξήκαηνο θαζψο επίζεο θαη επαπμήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ππνρξέσζε. 

2.17 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξνπο 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ηεισλεηαθά ηέιε, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα ηα νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα. Σα έζνδα 

αλαγλσξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

(α) Πυλήζειρ αγαθών  

Οη πσιήζεηο πεηξειαηνεηδψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηελ ηδηνθηεζία θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηνθηεζία ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζηνπο πειάηεο, ηα πεηξειαηνεηδή αγαζά παξαδίδνληαη ζηνπο 

πειάηεο θαη γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (22) απφ (51) 

(β) Παποσή ςπηπεζιών 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία, ζχκθσλα 

κε ην βαζκφ νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο, ζε ζρέζε πάληα θαη κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο ππεξεζίαο σο 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί.. 

(γ) Έζοδα από ηόκοςρ 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη αλαινγηθά κε βάζε ην ρξφλν θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην 

νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ 

πξαγκαηηθφ επηηφθην θαη θαηαλέκεη ηελ έθπησζε ζαλ έζνδν απφ ηφθνπο.  

2.18 Μηζζώζεηο 

Οη κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ε Δηαηξεία δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε 

ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Οη 

αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηα «Γάλεηα». 

Σν κέξνο ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο κίζζσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε ηφθνπο αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο κε ηξφπν πνπ λα ζπλεπάγεηαη ζηαζεξφ επηηφθην ζην 

ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο ζηελ θάζε πεξίνδν. Σα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο 

κίζζσζήο ηνπο. 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή 

ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ 

ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

2.19 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ ππνρξεσηηθή βάζεη λφκνπ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μεηφρσλ. 

2.20 Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηε εκείσζε 2.1.1 ε Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν βειηηψζεσλ 2011 -2013 ηνπ ΓΛΠ γηα πξψηε θνξά ηελ νηθνλνκηθή πεξίνδν 

πνπ μεθίλεζε ηε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ πηνζέηεζε απηή δελ είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

ηεο Δηαηξείαο. 

2.21 πγθξηηηθά ζηνηρεία 

Όπνπ ήηαλ αλαγθαίν ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία έρνπλ αλαθαηαλεκεζεί γηα λα ζπκθσλνχλ κε ηηο αιιαγέο ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξνχζεο ρξήζεσο 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (23) απφ (51) 

3  Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

3.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Λφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ε εηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο 

εκπνξηθνχο (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ 

θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. 

πκβαδίδνληαο κε δηεζλείο πξαθηηθέο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθάζηνηε ηνπηθήο αγνξάο θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ, ην 

γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηελ κείσζε πηζαλήο έθζεζεο ζηε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο θαη / ή ηελ κεηξίαζε νπνηαζδήπνηε αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε 

ηεο Δηαηξείαο, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ. ε γεληθέο γξακκέο, ηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δηαηξείαο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

Μαθξννηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ: Οη εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2015 

(δεκνςήθηζκα θαη πεξηνξηζκνί ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ) είραλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ 

νηθνλνκία επέζηξεςε ζε χθεζε κεηά απφ κηα πεξίνδν αλάπηπμεο ζην ηέινο ηνπ 2014 θαη ζην πξψην εμάκελν ηνπ 

2015. To Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ππνρψξεζε θαηά -0,2% ην 2015 αθνινπζψληαο ηελ αχμεζε +0,8% 

πνπ είρε ζεκεησζεί θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ εγρψξηα θαηαλάισζε θαπζίκσλ απμήζεθε θαηά +4,8% ην 2015 

θπξίσο ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ 

πεηξειαίνπ (κεηαμχ άιισλ θαη ιφγσ κείσζεο ζην θφξν θαηαλάισζεο) ζηα ηέιε ηνπ 2014. Παξά ηε κείσζε ζηηο 

ηηκέο ησλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο (+2,8%) θαηά ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2015, ε δήηεζε θαπζίκσλ θίλεζεο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2015 αθνινχζεζε πνξεία παξφκνηα 

ηνπ ΑΔΠ ζεκεηψλνληαο ππνρψξεζε θαηά -1,3%. Ζ εμέιημε απηή νδήγεζε ζε εηήζηα αχμεζε ησλ θαπζίκσλ 

θίλεζεο ηεο ηάμεο ηνπ +0,6% ζε ζρέζε κε ην 2014. Δθ λένπ αλάπηπμε πξνβιέπεηαη λα ζεκεησζεί ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2016, θαζψο ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ αλακέλεηαη λα εληζρπζεί θαη νξηζκέλεο δνκηθέο 

αιιαγέο αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζηελ νηθνλνκία επλνψληαο ηηο εμαγσγέο θαη ηηο 

επελδχζεηο. Ο πιεζσξηζκφο πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη ζε ρακειά επίπεδα ιφγσ ηεο πίεζεο ηελ νπνία δέρεηαη 

απηή ηε ζηηγκή ε νηθνλνκία, ελψ ε αλεξγία πηζαλφηαηα ζα κεησζεί ζηαδηαθά. 

Παξφιε ηελ αξλεηηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ην 2015, ε ζπκθσλία κε ηνπο δηεζλείο πηζησηέο γηα 

πξφγξακκα ζηήξημεο χςνπο €86 δηο θαη ε επηηπρήο αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2015, απνηέιεζαλ ηνπο θχξηνπο ππιψλεο πξνο ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα. 

Σν πξφγξακκα ζηήξημεο ζπκθσλήζεθε λα εθηακηεχεηαη ζε δφζεηο, θαηφπηλ πηνζέηεζεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο 

ρψξαο κηαο ζεηξάο πξνζπκθσλεκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη κέηξσλ ιηηφηεηαο. Ζ εθηακίεπζε ησλ δφζεσλ 

μεθίλεζε ην 2015, πξνθεηκέλνπ σζηφζν λα θαηαζηεί δηαζέζηκε θαη ε επφκελε δφζε ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ν 

πξψηνο έιεγρνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηεζλψλ πηζησηψλ. Πξναπαηηνχκελν 

ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ απνηειεί ε πηνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ 

πξνζπκθσλεζεί σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζσζεο. 

Αλ θαη ην πξναλαθεξφκελν πξφγξακκα ζηήξημεο ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ νηθνλνκηθήο 

απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο Διιάδαο, παξακέλεη ζε θάζε πεξίπησζε ππαξθηφο ν θίλδπλνο αλαθνξηθά κε ηελ νξζή 

πινπνίεζε ηνπ, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο θηλδχλνπ θαη ηε δηακφξθσζε ηηκψλ ζηηο 

θεθαιαηαγνξέο. Ζ νξζή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ νηθνλνκία βξίζθνληαη εθηφο 

ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

ην πιαίζην ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα παξαπάλσ γεγνλφηα, ε Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο αμηνινγεί ζπλερψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πηζαλέο κειινληηθέο εμειίμεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε 

ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Δηαηξείαο ζηελ Διιάδα. 

(α)        Κίνδςνορ αγοπάρ 

(η) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  
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(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (24) απφ (51) 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ηηκνινγεί ζε επξψ. Λφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο,  ε 

εηαηξεία εθηηκά φηη ε έθζεζή ηεο ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ δηελεξγεί επηπιένλ 

πξάμεηο αληηζηάζκηζεο.  

(ηη) Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηηκήο πξντφλησλ 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ζην κέηξν πνπ ε αμία ησλ απνζεκάησλ 

ηεο εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο απφ κεηαβνιή ησλ ηηκψλ. Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα κεξηθήο 

αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ κέζσ ηεο δηνρέηεπζεο ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο πειάηεο ζηα πιαίζηα ηεο εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο θαζψο  νη ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο εκεξήζηεο δηεζλείο ηηκέο. 

(ηηη) Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπκαηλφκελα επηηφθηα. Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ ζηα δάλεηα κε κεηαβιεηφ επηηφθην εθζέηνπλ ηελ 

Δηαηξεία ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ. Αλάινγα κε ηα εθάζηνηε επίπεδα θαζαξνχ δαλεηζκνχ, ε κεηαβνιή ησλ 

επηηνθίσλ βάζεο δαλεηζκνχ (EURIBOR ή LIBOR), έρεη αλαινγηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Σν 

χςνο ηεο επηβάξπλζεο εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 εάλ ηα 

επηηφθηα ησλ δαλείσλ ζε Δπξψ ήηαλ θαηά 0,5% πςειφηεξα, ησλ ινηπψλ κεηαβιεηψλ ηεξνπκέλσλ ζηαζεξψλ, νη 

πξν θφξσλ δεκηέο ηεο Δηαηξείαο ζα ήηαλ πςειφηεξεο  θαηά €698 ρηι  πεξίπνπ. 

 

(β) Πιζηυηικόρ κίνδςνορ 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δηελεξγείηαη ζε επίπεδν Οκίινπ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηα 

ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα θαζψο 

θαη απφ έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν απφ πειάηεο ρνλδξηθήο (πξαηήξηα, βηνκεραλία, πγξαέξηα), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλεμφθιεησλ ππνινίπσλ πειαηψλ θαη ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία έρεη 

δεζκεπηεί. Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο έγθεηηαη ζην λα εμαζθαιίζεη φηη νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε πειάηεο κε 

απνδεδεηγκέλε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα έρνληαο πάξεη ζπλαιιαγκαηηθέο εγγπήζεσλ, εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο 

ζε αθίλεηα, ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο θαζψο θαη πξνζσπηθά ηξηηεγγπεκέλεο επηηαγέο. Γηελεξγείηαη επίζεο απηφκαηνο 

πηζησηηθφο έιεγρνο, φπνπ παξαγγειίεο γηα πνζά πέξαλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πηζησηηθνχ νξίνπ αλά πειάηε 

απνξξίπηνληαη θαζψο θαη παξαγγειίεο γηα πειάηεο κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. Όπνπ νη πειάηεο ρνλδξηθήο κπνξεί 

λα αμηνινγεζνχλ απφ αλεμάξηεηε αξρή, απηέο νη αμηνινγήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. ε πεξίπησζε φπνπ δελ ππάξρεη αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε, ην Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ αμηνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο θαη άιιεο παξακέηξνπο. Ζ ρξήζε πηζησηηθψλ νξίσλ 

παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Λφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, ε έγθξηζε ησλ 

πηζησηηθψλ νξίσλ είλαη απνηέιεζκα κηαο πην απζηεξήο δηαδηθαζίαο πνπ εκπιέθεη φια ηα επίπεδα ηεο αλψηεξεο 

δηνίθεζεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν έρεη δεκηνπξγεζεί ε επηηξνπή πηζηψζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία ζπλαληάηαη θαη 

ζπδεηά ηνπο ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ηεο Δηαηξείαο. Όζνλ αθνξά ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, νη 

θαηαζέζεηο βξίζθνληαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηα έρνπλ βαζκφ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ίζν  ηνπ Caa3 

(Οίθνο Moody΄s). 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο:  
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Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (25) απφ (51) 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

χλνιν απαηηήζεσλ απφ πειάηεο 103.806 70.326

εθ ηνπ νπνίνπ:

Πέξαλ ηεο πηζησηηθήο πεξηφδνπ, αιιά κε απνκεησκέλν ππφινηπν 31.716 39.786

Πέξαλ ηεο πηζησηηθήο πεξηφδνπ, επηζθαιέο θαη απνκεησκέλν ππφινηπν 43.013 36.485

74.729 76.271

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 43.013 36.485  

 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία θάζε θαηεγνξίαο 

εηζπξαθηέσλ σο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

Ζ αλάιπζε παιαηφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ, πέξαλ ηεο πηζησηηθήο πεξηφδνπ, θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 

2014, αθνινπζεί παξαθάησ: 

 

Αλάιπζε ελειηθίσζεο απαηηήζεσλ από πειάηεο, πέξαλ ηεο πηζησηηθήο πεξηόδνπ αιιά κε απνκεησκέλα

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Ληγφηεξν απφ 30 εκέξεο 4.200 8.008

30 έσο 90 εκέξεο (72) 1.592

Πάλσ απφ 90 εκέξεο 27.587 30.186

31.716 39.786

Αλάιπζε ελειηθίσζεο ησλ απνκεησκέλσλ απαηηήζεσλ από πειάηεο

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Ληγφηεξν απφ 30 εκέξεο - -

30 έσο 90 εκέξεο - -

Πάλσ απφ 90 εκέξεο 43.013 36.485

43.013 36.485  

 

 (γ) Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηθαλψλ ηακεηαθψλ πφξσλ θαη δηαζεζίκσλ θαζψο θαη 

ηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ µε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. Λφγσ ηεο δπλακηθήο θχζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ε Δηαηξεία έρεη ζαλ ζηφρν λα δηαηεξεί επειημία ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ πηζησηηθψλ 

γξακκψλ. 

Γεδνκέλσλ ησλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά θαηά ην 2015, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο θαη ε δηαρείξηζε 

ησλ ρξεκαηνξνψλ έρεη θαηαζηεί πην επηηαθηηθή. Ζ Δηαηξεία θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη  φιεο ηηο γξακκέο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη λα δηαηεξήζεη ηα βξαρππξφζεζκα 

δάλεηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.  
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Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (26) απφ (51) 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

παξαγψγσλ ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκεκέλεο ζε ζρεηηθέο νκαδνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο ιήμεο, νη νπνίεο 

ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ ππφινηπν απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κέρξη ηε ζπκβαηηθή 

εκεξνκελία ιήμεο. Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα  απνηεινχλ ηηο  βάζεη ζχκβαζεο ηακεηαθέο ξνέο. 

Τπφινηπα πνπ ιήγνπλ εληφο ελφο έηνπο είλαη ίζα κε ηελ παξνχζα αμία ηνπο θαζψο ε επηξξνή ηεο πξνεμφθιεζεο 

δελ είλαη ζεκαληηθή.   

31 Γεθεκβξίνπ 2015 Δληόο 1 έηνο

Μεηαμύ 1 

θαη 2 έηε

Μεηαμύ 2 

θαη 5 έηε

Πάλσ από 

5 έηε ύλνιν

Γαλεηζκφο 185.358 - - - 185.358

Μεξίζκαηα - - - - -

Πξνκεζεπηέο θαη  ινηπέο ππνρξεψζεηο 51.216 - - - 51.216

31 Γεθεκβξίνπ 2014

Γαλεηζκφο 89.011 - - - 89.011

Μεξίζκαηα 4.138 - - - 4.138

Πξνκεζεπηέο θαη  ινηπέο ππνρξεψζεηο 119.709 - - - 119.709  

 

3.2 Γηαρείξηζε θηλδύλνπ θεθαιαίνπ 

Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Eηαηξείαο ζην κέιινλ κε ζθνπφ λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο ζηνπο κεηφρνπο θαη 

ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο θαη λα δηαηεξήζεη ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

θφζηνο θεθαιαίνπ. 

Ζ Δηαηξεία γηα λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζή ηεο κπνξεί λα κεηαβάιεη ην κέξηζκα 

πξνο ηνπο κεηφρνπο, λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα εθπνηήζεη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην ρξένο ηεο. 

χκθσλα κε φκνηεο πξαθηηθέο ηνπ θιάδνπ ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηα θεθάιαηα ηεο κε βάζε ην ζπληειεζηή 

κφριεπζεο. Ο ελ ιφγσ ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ κε ηα ζπλνιηθά 

απαζρνινχκελα θεθάιαηα. Ο θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ην «χλνιν δαλεηζκνχ» 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ «βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ» φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ) 

κείoλ «Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα» . Σα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο 

«Ίδηα θεθάιαηα» φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζπλ ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ. 

Οη ζπληειεζηέο κφριεπζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 2014 αληίζηνηρα είραλ σο εμήο: 

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (27) απφ (51) 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

χλνιν δαλεηζκνχ 182.500 87.500

Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα (75.645) (114.956)

Καζαξόο Γαλεηζκόο 106.855 (27.456)

Ίδηα Κεθάιαηα 166.737 94.384

πλνιηθά απνζρνινύκελα θεθάιαηα 273.593 66.928

πληειεζηήο κφριεπζεο 39,1% -  

 

4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζπλερψο επαλεθηηκψληαη θαη βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο 

πξνζαξκνζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο θαη άιινπο παξάγνληεο πεξηιακβαλνκέλσλ 

πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο. 

Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέιινλ. πλεπψο νη εθηηκήζεηο απηέο εμ 

νξηζκνχ ζπάληα ζα ηαπηίδνληαη κε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα. Οη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη 

ζεκαληηθφ θίλδπλν επαλεθηίκεζεο ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηε 

επφκελε πεξίνδν αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 

(α) Φόπορ ειζοδήμαηορ 

Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε θαη απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν 

εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη 

εθηηκήζεσλ γηα ην ελδερφκελν επηβνιήο επηπιένλ θφξσλ. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ. 

( β)  Εκηίμηζη αποµείυζηρ ηηρ αξίαρ ηυν  απαιηήζευv.  

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη εηεζίσο εάλ ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία  έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε κνξθήο απνµείσζε, 

ζχκθσλα µε ηελ ινγηζηηθή πξαθηηθή. Σα αλαθηήζηκα πνζά ησλ απαηηήζεσλ ρξήδνπλ εθηηκήζεσλ.  Οη εθηηκήζεηο 

πνπ γίλνληαη αθνξνχλ ηνλ ρξνληζκφ θαη ην χςνο απνπιεξσκήο ησλ απαηηήζεσλ  θαζψο θαη ηπρφλ εμαζθαιίζεηο 

ησλ απαηηήζεσλ  πνπ έρνπλ ιεθζεί. Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο εκπεξηέρνπλ ζνβαξφ βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη 

απαηηνχλ ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο.  

(γ)  Σςνηαξιοδοηικά ππογπάμμαηα  

Ζ παξνχζα αμία ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ βαζίδεηαη ζε έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε 

ηε ρξήζε αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη παξαδνρψλ. Μία ηέηνηα αλαινγηζηηθή παξαδνρή είλαη θαη ην επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο παξνρήο. Αιιαγέο ζηηο παξαδνρέο απηέο 

ζα κεηαβάιινπλ ηελ παξνχζα αμία ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

Ζ Δηαηξεία θαζνξίδεη ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Απηφ νξίδεηαη σο ην 

επηηφθην ην νπνίν ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο, ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ην 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (28) απφ (51) 

επηηφθην ησλ ρακεινχ ξίζθνπ εηαηξηθψλ νκνινγηψλ, ηα νπνία κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν ε 

ππνρξέσζε ζα πιεξσζεί, θαη ησλ νπνίσλ ε εκεξνκελία ιήμεο πιεζηάδεη εθείλε ηεο ζρεηηθήο ζπληαμηνδνηηθήο 

ππνρξέσζεο. 

 Άιιεο ζεκαληηθέο παξαδνρέο ησλ ππνρξεψζεσλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ βαζίδνληαη κεξηθψο ζηηο ηξέρνπζεο 

ζπλζήθεο αγνξάο. Πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε παξαηίζεηαη ζηε εκείσζε 16 ηνπ παξφληνο.  

 

(δ)  Πποβλέτειρ για επίδικερ ςποθέζειρ  

Ζ Δηαηξεία έρεη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Ζ Γηνίθεζε αμηνινγεί ηελ έθβαζε ησλ ππνζέζεσλ θαη, εάλ 

ππάξρεη πηζαλφηεηα αξλεηηθήο έθβαζεο ηφηε ε Δηαηξεία πξνβαίλεη ζην ζρεκαηηζκφ ησλ απαξαίηεησλ 

πξνβιέςεσλ. Οη πξνβιέςεηο, φπνπ απαηηνχληαη, ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ παξνχζα αμία ησλ εθηηκήζεσλ ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηε δαπάλε πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ αλακελφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  

 

(ε) Εκηίμηζη απομείυζηρ ενζώμαηυν παγίυν  

Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία , ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα 

σο έμνδν ζην απνηέιεζκα.  H Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο ζηα ζεκεία 

πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο φπνπ απαηηείηαη. 

Οη εθηηκήζεηο πνπ γίλνληαη αθνξνχλ ην χςνο ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ησλ παγίσλ, ηελ νκαιή ιχζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πειάηεο ηεο  θαη ηελ εθ κέξνπο ησλ κεξψλ απνδνρή ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ παγίσλ. Ζ Δηαηξεία 

πξνβαίλεη ζε δεκηνπξγία πξφβιεςεο ηεο κε αλαθηήζηκεο αμίαο ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 100% ηεο 

αλαπφζβεζηεο αμίαο ησλ παγίσλ ζηα θιεηζηά ζεκεία πψιεζεο.  

Οη εθηηκήζεηο εκπεξηέρνπλ βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη απαηηνχλ ηελ άζθεζε θξίζεο ηεο Γηνίθεζεο.   

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (29) απφ (51) 

5 Δλζώκαηα πάγηα  

Οηθόπεδα Κηίξηα

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά 

κέζα

Έπηπια θαη 

εμαξηήκαηα

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε ύλνιν

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 21.817 37.780 128.080 2.868 23.757 - 214.302

Πξνζζήθεο - 1.121 2.502 - 2.062 260 5.945

Πσιήζεηο - - (1.137) (120) - - (1.257)

Μεηαθνξέο - 56 173 - 31 (260) -

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο παγίσλ - (31) (1) - (41) - (74)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014 21.817 38.925 129.617 2.748 25.809 -                              218.916

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 - 22.594 88.983 2.828 20.324 - 134.729

Απνζβέζεηο ρξήζεο - 1.619 6.571 28 1.564 - 9.782

Πσιήζεηο - - (689) (120) - - (809)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014 - 24.213 94.865 2.736 21.888 -                              143.702

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2014 21.817 14.713 34.752 12 3.921 - 75.214   

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 21.817 38.925 129.617 2.748 25.809 - 218.916

Πξνζζήθεο - 990 3.784 - 1.901 8 6.683

Πσιήζεηο - (31) (1.331) (0) (25) - (1.388)

Μεηαθνξέο - - 8 - - (8) -

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο παγίσλ - 84 848 - (8) - 925

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 21.817 39.968 132.926 2.748 27.677 -                              225.136

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 - 24.213 94.865 2.736 21.888 - 143.702

Απνζβέζεηο ρξήζεο - 1.535 5.690 4 1.535 - 8.765

Πσιήζεηο - (15) (823) (0) (25) - (863)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 - 25.733 99.732 2.740 23.399 -                              151.605

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2015 21.817 14.235 33.194 7 4.278 - 73.531    
 

Οη απνζβέζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα Έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο. Σν θφζηνο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηνλ αλσηέξσ  πίλαθα παξνπζηάδεηαη κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο παγίσλ 

πνπ αλαιχεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. 

 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη δεζκεχζεη ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα εμαζθάιηζε ησλ δαλεηαθψλ ηεο 

ππνρξεψζεσλ. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (30) απφ (51) 

 

Αλάιπζε πξνβιέςεσλ απνκείσζεο παγίσλ 

Οηθόπεδα Κηίξηα Μερ/θόο εμνπιηζκόο

Έπηπια θαη 

εμαξηήκαηα ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 (13) (395) (3.401) (26) (3.835)

Πξνβιέςεηο ρξήζεο - (187) (1.307) (67) (1.560)

Αληηζηξνθέο πξνβιέςεσλ - 155 1.306 25 1.486

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014 (13) (426) (3.402) (67) (3.909)

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 (13) (426) (3.402) (67) (3.909)

Πξνβιέςεηο ρξήζεο - (150) (984) (75) (1.210)

Αληηζηξνθέο πξνβιέςεσλ - 234 1.832 68 2.134

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 (13) (342) (2.554) (75) (2.984)  

Οη πξνβιέςεηο απνκείσζεο παγίσλ ηνπ έηνπο 2014 θαη 2015 πεξηιακβάλνληαη ζηα Έμνδα Γηνίθεζεο / Γηάζεζεο 

(εκ. 20)  θαη αθνξνχλ πξαηήξηα. Γηα ηελ απνκείσζε ησλ ππαξρφλησλ ζε κε ρξήζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ιακβάλεηαη ππφςε ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο απηψλ  θαζψο θαη ην αλακελφκελν έζνδν 

(αλαθηήζηκν πνζφ) απφ ηελ εθπνίεζε φζσλ ηειηθά δελ επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (31) απφ (51) 

6 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Κόζηνο 

Γηθαηώκαηα 

κηζζώζεσλ ρώξσλ

Λνγηζκηθό θαη ινηπέο

Αζώκαηεο 

Αθηλεηνπνηήζεηο ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 13.892 1.576 15.468

Πξνζζήθεο 9 75 84

Γηαγξαθέο (76) - (76)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014 13.825 1.651 15.476

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 6.875 1.293 8.168

Απνζβέζεηο ρξήζεο 1.807 188 1.995

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014 8.682 1.481 10.163

Καζαξή Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2014 5.143 170 5.313

Κόζηνο 

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 13.825 1.651 15.476

Πξνζζήθεο - 131 131

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 13.825 1.782 15.607

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 8.682 1.481 10.163

Απνζβέζεηο ρξήζεο 1.696 187 1.883

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 10.378 1.667 12.045

Καζαξή Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2015 3.447 115 3.562  

 

Οη απνζβέζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα Έμνδα Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο. 

 

 

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (32) απφ (51) 

Γηθαηψκαηα κηζζψζεσλ ρψξσλ 

Σα δηθαηψκαηα κηζζψζεσλ ρψξσλ  αθνξνχλ εθάπαμ πξνθαηαβνιέο ζε λένπο πξαηεξηνχρνπο, κε ζθνπφ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ ρξήζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξαηεξίσλ, θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ινγηζηηθή 

πνιηηηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 2.5.2. 

7 Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο  

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Πξνπιεξσζέληα ελνίθηα                           13.932                                        14.533 

Γνζείζεο εγγπήζεηο 372 375

Πάγηεο πηζηψζεηο πειαηψλ θαη δηαθαλνληζκνί ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ πειαηψλ 2.290 4.212

χλνιν Γηαθαλνληζκψλ ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ πειαηψλ 16.594 19.120  

Πξνπιεξσζέληα ελνίθηα 

Ζ Δηαηξεία γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ελνηθηάδεη κε καθξνρξφληεο κηζζψζεηο αθίλεηα, ηα νπνία ελ 

ζπλερεία επηλνηθηάδεη ζε εθκεηαιιεπηέο, πξνθαηαβάιινληαο κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ελνηθίσλ φιεο ηεο δηάξθεηαο 

ηεο κίζζσζεο, δηαηεξψληαο ζηαζεξφ ην πνζφ ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο. Ζ Δηαηξεία εμνδνπνηεί  ην ζπλνιηθφ 

θαηαβιεζέλ πνζφ κεληαίσο ζηα ζπλνιηθά ρξφληα ηεο κίζζσζεο. 

Πάγηεο πηζηψζεηο 

Ζ Δηαηξεία γηα δηεπθφιπλζε ησλ λέσλ ζπλεξγαηψλ ηεο ρνξεγεί ζε απηνχο πάγηεο πηζηψζεηο αγνξάο πξντφλησλ 

ηεο, απνπιεξσηέεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Πξνο εμαζθάιηζή ηεο ε Δηαηξεία ιακβάλεη απφ ηνπο πειάηεο 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηαθηήο ιήμεο. 

Γηαθαλνληζκνί ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ  

Ζ Δηαηξεία ζε πεξηπηψζεηο πειαηψλ κε ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο ζπληάζζεη θαηφπηλ ακνηβαίαο ζπκθσλίαο 

ζπκβάζεηο δηαθαλνληζκνχ ησλ απαηηήζεσλ απηψλ. Σα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ πέξαλ ησλ 12 κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ βάζεη ησλ δηαθαλνληζκψλ απηψλ, θαηαρσξνχληαη ζηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο 

απαηηήζεηο. 

Οη πάγηεο πηζηψζεηο θαη νη άηνθνη δηαθαλνληζκνί ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ έρνπλ πξνεμνθιεζεί κε επηηφθην 

5%. ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα αθφινπζα πνζά φζνλ αθνξά ηελ 

πξνεμφθιεζε:  

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

(Εεκηά) / Κέξδε απφ ηελ απνκείσζε πνπ αλαγλσξίζηεθε

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ γηα ηνπο άηνθνπο δηαθαλνληζκνχο

θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο ινηπέο (δεκηέο) / θέξδε  (εκ. 22) (1.191) (458)

(Εεκηά) / Κέξδε απφ ηελ απνκείσζε πνπ αλαγλσξίζηεθε

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ γηα ηηο πάγηεο πηζηψζεηο 

θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζηηο ινηπέο (δεκηέο) / θέξδε  (εκ. 22) (106) (131)

Γεδνπιεπκέλα έζνδα ηφθσλ απφ απνκεησκέλα

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (εκ. 23) 2.249 2.351  
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Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (33) απφ (51) 

8    Απνζέκαηα 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Καχζηκα                                              9.789                                                     8.326 

Αγνξέο ππφ παξαιαβή                                                      -                                                     1.728 

9.789 10.054  

Σν θφζηνο  ησλ απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην «Κφζηνο Πσιεζέλησλ» 

γηα ην 2015 αλέξρεηαη ζε €431,8 εθ   (2014: € 539,1 εθ). 

9 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Πειάηεο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο                                                    98.041                                 63.327 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε                                                      5.765                                   6.999 

  Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (43.013) (36.485)

Καζαξέο απαηηήζεηο από πειάηεο 60.793 33.841

Λνηπέο απαηηήζεηο 33.416 32.663

  Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο                                                     (4.852)                                  (4.468)

Καζαξέο ινηπέο απαηηήζεηο 28.564 28.195

ύλνιν απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 89.357 62.036  

Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Βξαρππξφζεζκεο πξνθαηαβνιέο ελνηθίσλ 1.714 1.835

Λνηπνί θφξνη δηάθνξνη 2.723 2.387

Λνηπέο απαηηήζεηο απφ ην Γεκφζην 6.589 9.454

Υξεψζηεο εθ πσιήζεσο παγίσλ 136 6

Γηάθνξνη ρξεψζηεο 3.027 3.243

Απαηηήζεηο απφ ελνίθηα εηζπξαθηέα 3.304 3.833

Δπηζθαιείο απαηηήζεηο απφ ρξεψζηεο 10.180 9.392

Πξνθαηαβνιέο δαζκψλ 2.534 1.774

Λνηπέο πξνθαηαβνιέο 2.552 594
Πξνπιεξσζέληα έμνδα θαη έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα  657 146

ύλνιν ινηπώλ απαηηήζεσλ 33.416 32.663  
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Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (34) απφ (51) 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

1 Ηαλνπαξίνπ 40.953 35.469

Αχμεζε πξφβιεςεο απνκείσζεο απαηηήζεσλ 7.529 5.485

Αθχξσζε πξφβιεςεο απνκείσζεο απαηηήζεσλ πειαηψλ (618) (1)

31 Γεθεκβξίνπ 47.865 40.953  

Ζ Δηαηξεία ζηηο 31/12/2015 εθρψξεζε απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ζχκβαζε εθρψξεζεο ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο 

ζπλνιηθήο αμίαο € 56 εθ. (2014: € 99 εθ.). 

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εχινγε ηνπο αμία.   

 

10 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Γηαζέζηκα ζην ηακείν                                                  222                                     661   

Γηαζέζηκα ζηελ ηξάπεδα 75.423 114.295

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 75.645 114.956  

Σν ζηαζκηζκέλν θαηά κέζν φξν ηξέρνλ επηηφθην θαηά ηελ 31/12/2015 , ζε επξψ, ήηαλ  0,27%. (31.12.2014: 

0,36%) 

 

11 Μεηνρηθό θεθάιαην 

  

Αξηζκόο κεηνρώλ Μεηνρηθό Κεθάιαην

Γηαθνξά ππέξ 

ην άξηην ύλνιν

1 Ηαλνπαξίνπ 2014 934.213 93.421 26.863 120.284

31 Γεθεκβξίνπ 2014 934.213 93.421 26.863 120.284

Οθεηιφκελν κεηνρηθφ θεθάιαην 950.000 95.000                          -   95.000

31 Γεθεκβξίνπ 2015 1.884.213 188.421 26.863 215.284  

ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2015 ζπλήιζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη απνθάζηζε 

νκφθσλα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 95 εθ € κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε 

950.000 λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 100 € έθαζηε θαη ηηκήο δηάζεζεο 100 €. Μεηά ηελ 

αλσηέξσ απνθαζηζζείζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην ζπλνιηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα 

αλέξρεηαη ζε 188.421.300 € , δηαηξνχκελν ζε 1.884.213 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 100 € εθάζηε. Γηα ηελ 

θαηαβνιή ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ νξίζηεθε πξνζεζκία 4 κελψλ θαη ε θαηαβνιή ησλ κεηξεηψλ 

απφ ηνλ κέηνρν έγηλε ζηηο 10/03/2016.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο πηζηνπνίεζε ηελ θαηαβνιή θαηά 

ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 30 Μαξηίνπ 2016. 

Ζ νλνκαζηηθή αμία κηαο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο είλαη  € 100 (31 Γεθεκβξίνπ 2014 ήηαλ  € 100) . 
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Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (35) απφ (51) 

12 Απνζεκαηηθά 

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Δηδηθά

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά ύλνιν

Τπόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2014
12.884 (89)                              20.295                      (85) 33.005            

Γηαλνκή αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ                                 -                                    -   (5.109)                                         -   (5.109)               

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ -                             -                              -                                          (562) (562)                  

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014                        12.884                               (89)                15.186                    (647) 27.334

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ -                             -                              -                      340                     340                   

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015                        12.884                               (89)                15.186                    (307)              27.674  

Σα αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αλαθέξνληαη ζηηο 

ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ηεο εκ. 16 , κεησκέλεο θαηά ην πνζφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ.  

Ταθηηθό απνζεκαηηθό 

χκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ λφκν, νη εηαηξίεο ππνρξενχληαη λα κεηαθέξνπλ θαηά ειάρηζην ην 5% ησλ εηήζησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ έσο φηνπ ην απνζεκαηηθφ 

απηφ ηζνχηαη ζην έλα ηξίην ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Σν απνζεκαηηθφ απηφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί, αιιά 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαγξαθή δεκηψλ. Ζ Δηαηξεία δελ ζρεκάηηζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ζηε ρξήζε 

2015 (2014: € 0)  δεδνκέλνπ φηη ρξήζε ήηαλ δεκηνγφλα. 

Δηδηθά απνζεκαηηθά 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θάζε 4 ρξφληα ηα γήπεδα-νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα ππφθεηληαη ζε 

αλαπξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο φπσο νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε. Απηέο νη αλαπξνζαξκνγέο παγίσλ ζηε ζπλέρεηα 

θεθαινπνηήζεθαλ. ηα ΓΠΥΑ νη αλαπξνζαξκνγέο απηέο  νη νπνίεο δελ είλαη ζχκθσλεο κε ην ΓΛΠ 16 

αληηζηξάθεθαλ θαηά ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ,  δεκηνπξγψληαο ρξεσζηηθφ απνζεκαηηθφ. Ζ Δηαηξεία, ζε 

πεξίπησζε πψιεζεο αθηλήηνπ πνπ έρεη αλαπξνζαξκνζζεί θνξνινγηθά θαη άξα έρεη ζρεκαηίζεη ππφινηπν ζε απηφ 

ην ρξεσζηηθφ απνζεκαηηθφ, κεηαθέξεη ην ππφινηπν απηφ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ.  

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 

Σα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά αθνξνχλ: 

Κέξδε πνπ δελ έρνπλ θνξνινγεζεί, θάησ απφ ην ηζρχνλ θάζε θνξά θνξνινγηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην. ε 

πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο ηα θέξδε ζα είλαη θνξνινγεηέα κε βάζε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ ζα ηζρχεη θαηά 

ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπο ζηνπο κεηφρνπο ή κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρηθφ θεθάιαην.  

Μεξηθψο θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά ηα νπνία έρνπλ θνξνινγεζεί κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο είλαη 

ρακειφηεξνο απφ ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ζπληειεζηή. ε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο ηα θέξδε ζα είλαη 

θνξνινγεηέα κε βάζε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ ζα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπο ζηνπο κεηφρνπο 

ή κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρηθφ θεθάιαην. 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (36) απφ (51) 

13 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 1.839 2.692

Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε                            24.303 92.280

ύλνιν πξνκεζεπηώλ                          26.142                            94.972 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο                            25.074                              24.737 

ύλνιν πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ                          51.216                          119.709 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :

 31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Μεηαθνξείο μεξάο                              2.328 2.127

Τπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία 732 747

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 2.930 2.483

Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ 279 240

Πξνκεζεπηέο έξγσλ επηζθεπψλ-ζπληεξήζεσλ                              3.673 4.752

Πξνκεζεπηέο δηαθήκηζεο                              1.778 618

Πξνκήζεηεο πσιήζεσλ                                 439 654

Πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ                                 114                                   408 

Πξoκεζεπηέο αζθάιεηαο -θχιαμεο εγθ/ζεσλ                                 142 69

Ναπηηιηαθέο εηαηξείεο                                 209 243

Τπνρξεψζεηο ζε εθηεισληζηέο                              9.497 3.247

Πηζησηέο δηάθνξνη 1.319 1.861

Λνηπνί θφξνη 1.012 970

Σέιε ραξηνζήκνπ θαη δηαθνξά ΦΠΑ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ρξήζεσλ 2005-2009 621 6.317

ύλνιν ινηπώλ ππνρξεώζεσλ 25.074 24.737  

Οη πξνκεζεπηέο αθνξνχλ ζε αγνξέο θαπζίκσλ. Οη πηζησηέο δηάθνξνη αθνξνχλ δηάθνξνπο πηζησηέο, ππνρξεψζεηο 

ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη δηάθνξνπο θφξνπο θαη ηέιε. 

 

14 Γάλεηα 
 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Βξαρππξόζεζκνο  δαλεηζκόο

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 36.500 36.500

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε 146.000 51.000

ύλνιν βξαρππξνζέζκσλ δαλείσλ 182.500 87.500  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (37) απφ (51) 

 
31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014 

 
                  € € 

 

euribor +6,91% euribor +7,03% 

   
Ζ αλάιπζε αλά λφκηζκα δαλείσλ έρεη σο εμήο : 

  

 
31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014 

Δπξψ 182.500 87.500 

ύλνιν δαλεηζκνύ 182.500 87.500 

Σν 2010 ε Δηαηξεία ζχλαςε δαλεηαθή ζχκβαζε κε φξην € 100 εθαη. κε ηελ Hellenic Petroleum Finance Plc 

(HPF), ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα,  κε ζθνπφ ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηάκελνπ 

δαλεηζκνχ θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε αλαγθψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο. Απφ ηελ αλσηέξσ ζχκβαζε ην αλεμφθιεην 

ππφινηπν ηνπ δαλείνπ  ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ € 51 εθαη. (31 Γεθεκβξίνπ 2014: €51 

εθ). Καηά ηελ ρξήζε 2015 ε εηαηξεία πξνέβε ζε λέν δαλεηζκφ απφ ηελ HPF, χςνπο € 95 εθ, ν νπνίνο 

απνπιεξψζεθε ζηηο 11 Μαξηίνπ 2016, κε θεθάιαηα πξνεξρφκελα απφ ην πξντφλ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ.  

Δπηπξφζζεηα ε Δηαηξεία έρεη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ κε εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

εζσηεξηθνχ ζπλνιηθνχ νξίνπ  €46 εθαη. Απφ ηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο, ην ππφινηπν ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 

δαλεηζκνχ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ € 36.5 εθαη. (31 Γεθεκβξίνπ 2014:  € 36.5 εθ).  

 

15 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ 

δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.  

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Τπόινηπν αξρήο πεξηόδνπ 31.383 28.680

Πίζησζε/(Υξέσζε) απνηειεζκάησλ ρξήζεο 13.276 1.506

Πίζησζε/(Υξέσζε) ζηα ινηπά ζπλνιηθά έμνδα 139 227

Μεηαθνξά θφξνπ απνζεκαηηθψλ ζηηο ππνρξεψζεηο θφξσλ - 971

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ 44.797 31.383  

Ζ αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ έρεη σο εμήο :  



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (38) απφ (51) 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Δλζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 11.993 10.492

Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 1.456 1.130

Πξνβιέςεηο επηζθάιεηαο πειαηψλ 4.920 1.501

Πξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ 848 709

Φνξνινγηθή δεκηά ρξήζεο 20.002 15.269

Καζαξή δαπάλε ηφθσλ κεηαθεξφκελε πξνο ζπκςεθηζκφ ( ππνθεθαιαηνδφηεζε) 4.920 1.761

Λνηπέο κεηαβνιέο 658 521

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ 44.797 31.383

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο (744) (1.162)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 45.541 32.545  

 

 Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο πξνο 

ζπκςεθηζκφ ζε κειινληηθέο ρξήζεηο αλαγλσξίδνληαη κφλν εθφζνλ είλαη πηζαλφ φηη ζα ζπκςεθηζηνχλ κειινληηθά 

θνξνινγηθά θέξδε. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ γηα αρξεζηκνπνίεηεο 

θνξνινγηθέο δεκίεο αλήιζαλ ζε €20 εθ. ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015 (31 Γεθεκβξίνπ 2014 €15,3 εθ.), θαζψο 

πξνβιέπεηαη φηη νη δεκίεο απηέο ζα ζπκςεθηζηνχλ κε κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε. Με βάζε ην εγθεθξηκέλν 

επηρεηξεκαηηθφ πιάλν, ν Δηαηξεία  θξίλεη σο πηζαλφ ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ κε κειινληηθά 

θνξνινγηθά θέξδε. 

ηε ρξήζε 2015 ν θφξνο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ (€1,0 εθ.) κεηαθέξζεθε ζηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο θαη θαηαβιήζεθε ζηηο 27/02/2015. 

Σν 2014, νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 49 ηνπ Ν. 4172 πεξί ππνθεθαιαηνδφηεζεο εθαξκφζηεθαλ γηα πξψηε θνξά 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ην φξην έθπησζεο ησλ πιενλαδνπζψλ δαπαλψλ ηφθσλ, νξίδεηαη σο ζπγθεθξηκέλν 

πνζνζηφ επί ηνπ θνξνινγηθνχ EBITDA (60% γηα ην 2014, 50% γηα ην 2015 θαη 40% απφ 2016 θαη εμήο). Ζ 

επίδξαζε ήηαλ αχμεζε ζην πνζφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαηά €4.9 

εθαη. (2014: €1.7 εθαη.). Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί κε κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε, ρσξίο ρξνληθφ 

πεξηνξηζκφ. Σν πνζφ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα κεηαβνιήο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ζηελ θαηεγνξία Λνηπά. 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθέκβξηνο 2014

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 45.541 32.545

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (744) (1.162)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

Aλαθηήζηκεο κεηά απφ 12 κήλεο 45.051 32.053

Aλαθηήζηκεο  εληφο 12 κελψλ 490 492

ύλνιν Αλαβαιιόκελσλ Φνξνινγηθώλ Απαηηήζεσλ 45.541 32.545

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

Πιεξσηέεο  κεηά απφ 12 κήλεο (744) (1.162)

Πιεξσηέεο  εληφο 12 κελψλ                                            -                                                 - 

ύλνιν Αλαβαιιόκελσλ Φνξνινγηθώλ Τπνρξεώζεσλ (744) (1.162)

Γεληθό ύλνιν 44.797 31.383  



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (39) απφ (51) 

 

Ζ κεηαβνιή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο αλαιχεηαη σο εμήο : 

Πάγηα Πξνβιέςεηο Φνξνινγηθή δεκηά ρξήζεο  Λνηπά ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 9.674 2.128 15.939 939 28.680

Υξέσζε / (Πίζησζε) ζηα απνηειέζκαηα 818 (145) (670) 1.502 1.505

Μεηαθνξά θφξνπ απνζεκαηηθψλ ζηηο ππνρξεψζεηο θφξσλ - - - 971 971

Κηλήζεηο ζηελ Καζαξή Θέζε - 227 - - 227

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014 10.492 2.210 15.269 3.412 31.383

Υξέσζε / (Πίζησζε) ζηα απνηειέζκαηα 1.501 3.692 4.733 3.349 13.275

Κηλήζεηο ζηελ Καζαξή Θέζε - (134) - 273 139

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 11.993 5.768 20.002 7.034 44.797  

 

16 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχεηαη πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Τπνρξεώζεηο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο:

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο 4.155 4.442

Τπνρξεώζεηο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο: 4.155 4.442

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Υξεώζεηο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ:

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο 282 268

ύλνιν 282 268

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Υξεώζεηο ζηε θαηάζηαζε ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ:

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο (340) 789

ύλνιν (340) 789

                  Έηνο πνπ έιεμε

                  Έηνο πνπ έιεμε

 

  



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (40) απφ (51) 

Ζ κεηαβνιή ζηηο ππνρξεψζεηο γηα ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο γηα ην 2015 θαη ην 2014 είλαη ε αθφινπζε: 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Παξνχζα αμία ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 2.310 2.736

Δχινγε αμία ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (1.077) (1.021)

Έιιεηκκα ρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ 1.233 1.715

Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 2.922 2.727

Τπνρξέσζε ζηε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 4.155 4.442  

Tα πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Σν πνζφ ησλ παξνρψλ εμαξηάηαη 

απφ ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο θαη ηηο απνδνρέο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ.  

Ζ κεηαβνιή ζηηο ππνρξεψζεηο γηα ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο γηα ην 2015 θαη ην 2014 είλαη ε αθφινπζε: 

Παξνύζα Αμία 

Τπνρξεώζεσλ

Δύινγε αμία ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνύ ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 4.577 (1.052) 3.525

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 126 - 126

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) 169 (38) 131

Κφζηνο παιαηφηεξεο απαζρφιεζεο θαη (θέξδε)/ δεκίεο απφ ηαθηνπνηήζεηο 11 - 11

ύλνιν ρξεώζεσλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 307 (38) 269

Δπαλακεηξήζεηο ζηηο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο:

Απφδνζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ πνζνχ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) - 38 38

 - (Κέξδε)/Εεκίεο απφ κεηαβνιή δεκνγξαθηθψλ παξαδνρψλ - - -

 - (Κέξδε)/Εεκίεο απφ κεηαβνιή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ 751 - 751

 - (Κέξδε)/Εεκίεο απφ εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο - - -

751 38 789

Καηαβνιέο παξνρψλ άκεζα απφ ηελ εηαηξεία/ εηζθνξέο ηεο εηαηξείαο ζηα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (52) (90) (142)

Καηαβνιέο παξνρψλ απφ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (120) 120 -

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014 5.462 (1.021) 4.442

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 159 - 159

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) 176 (32) 144

Κφζηνο παιαηφηεξεο απαζρφιεζεο θαη (θέξδε)/ δεκίεο απφ ηαθηνπνηήζεηο (21) - (21)

ύλνιν ρξεώζεσλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 314 (32) 282  

 

 

 

 

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (41) απφ (51) 

Δπαλακεηξήζεηο ζηηο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο:

Απφδνζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ πνζνχ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) - 13 13

 - (Κέξδε)/Εεκίεο απφ κεηαβνιή δεκνγξαθηθψλ παξαδνρψλ - - -

 - (Κέξδε)/Εεκίεο απφ κεηαβνιή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ (587) - (587)

 - (Κέξδε)/Εεκίεο απφ εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο 99 - 99

(488) 13 (475)

Καηαβνιέο παξνρψλ άκεζα απφ ηελ εηαηξεία/ εηζθνξέο ηεο εηαηξείαο ζηα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (8) (87) (95)

Καηαβνιέο παξνρψλ απφ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (49) 49 -

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 5.232 (1.078) 4.155  

 

Οη κε πξνεμνθιεκέλεο παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο ιήγνπλ σο αθνινχζσο: 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015 Μέρξη ελόο έηνπο

Μεηαμύ ελόο θαη δύν 

εηώλ

Μεηαμύ δύν θαη 

πέληε εηώλ

Πάλσ από 

πέληε έηε ύλνιν

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο 88 93 604 7.711 8.497  

 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ πξνγξακκάησλ επελδχζεθαλ σο αθνινχζσο:

2015 2014

Δηζεγκέλα Με εηζεγκέλα ύλνιν % Δηζεγκέλα Με εηζεγκέλα ύλνιν %

Οκφινγα

 - Κξαηηθά νκφινγα 32 - 32 3% 357 - 357 35%

 - Δηαηξηθά νκφινγα 1.045 - 1.045 97% 664 - 664 65%

ύλνιν 1.077 - 1.077 100% 1.021 - 1.021 100%  

 

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο:

31 Γεθέκβξηνο 2015 31 Γεθέκβξηνο 2014

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 3,50% 3,25%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 0,50% 0,50%

Πιεζσξηζκφο 0,50% 0,50%  



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (42) απφ (51) 

Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία


ζε κεηαβνιέο ζηηο θχξηεο ζηαζκηζκέλεο παξαδνρέο είλαη:

Μεηαβνιή ηεο παξαδνρήο

Αύμεζε παξαδνρήο

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 0,50% -4,9%  5.3%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 0,50% +4,8%  -4.5%

Δπίδξαζε ζηελ ππνρξέσζε

Μείσζε παξαδνρήο

 

 

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε επαηζζεζίαο βαζίδεηαη ζε κία κεηαβνιή ηεο παξαδνρήο δηαηεξψληαο φιεο ηηο άιιεο 

παξαδνρέο ζηαζεξέο. ηελ πξάμε, απηφ έρεη κηθξέο πηζαλφηεηεο λα ζπκβεί θαζψο νη κεηαβνιέο ζηηο παξαδνρέο 

κπνξεί λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επαηζζεζίαο ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ζηηο θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε ίδηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο (παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζηνλ πξνζσπηθφ κε ηε ρξήζε ηεο 

αλαινγηζηηθήο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method). 

Οη αλακελφκελεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ είλαη           

€ 107ρηι γηα ην έηνο πνπ ιήγεη 31 Γεθεκβξίνπ 2016. Ζ κέζε ζηαζκηζκέλε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ είλαη 12 

ρξφληα. 

17 Πξνβιέςεηο  

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Πξνβιέςεηο γηα λνκηθέο ππνρξεψζεηο 582 582

Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο 1.637 1.450

Λεθζείζεο εγγπήζεηο θαιήο ηήξεζεο ησλ φξσλ ζχκβαζεο 324 26

Λεθζείζεο εγγπήζεηο ελνηθίσλ εηζπξαθηέσλ 79 38

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεσο 2.621 2.096  

 

Αλάιπζε πξνβιέςεσλ 

Πξνβιέςεηο γηα λνκηθέο

 ππνρξεώζεηο

Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο 

νηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο ύλνιν

1 Ηαλνπαξίνπ 2014 629 1.450 2.079

Υξεψζεηο / (Πηζηψζεηο) ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ

 -Πνζά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί (47) - (47)

31 Γεθεκβξίνπ 2014 582 1.450 2.032

Υξεψζεηο / (Πηζηψζεηο) ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ

- Πξνζζήθεο - 187 187

31 Γεθεκβξίνπ 2015 582 1.637 2.219  

  



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (43) απφ (51) 

18   Κόζηνο Πσιεζέλησλ  

31 Γεθέκβξηνο 2015 31 Γεθέκβξηνο 2014

Μεηαβνιή απνζεκάησλ (1.463)                               2.881 

Αγνξέο                                     432.843                           536.251 

Μεηαθνξηθά                                         9.984                               9.380 

Πξνκήζεηεο                                         1.737                               2.082 

ύλνιν 443.100 550.595

                        Έηνο πνπ έιεμε

 

       

19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Μηζζνδνζία 7.763 6.245

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 1.933 2.821

Κφζηνο αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ νκαδηθήο αζθάιηζεο 230 208

Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 590 729

ύλνιν 10.516 10.003

Έηνο πνπ έιεμε

 

Οη ινηπέο παξνρέο πεξηιακβάλνπλ παξνρέο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο κνξθήο, έμνδα κεηαθνξάο θαη 

δηαηξνθήο θαη ινηπέο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ. 

 

20 Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Έμνδα δηάζεζεο 52.028 50.580

Έμνδα δηνίθεζεο 7.103 7.200

ύλνιν 59.132 57.781

      Έηνο πνπ έιεμε

 

 

 

 

 

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (44) απφ (51) 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα  (Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο) αλαιχνληαη : 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο    - εκ. 19 10.516 10.003

Πξφβιεςε ζπληαμηνδφηεζεο πξνζσπηθνχ 273 255

πληήξεζε / Δπηζθεπέο 5.667 5.364

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο απφ ηξίηνπο 5.338 4.277

Υξήζε δηθαησκάησλ                                           3.309 2.788

Ακνηβέο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ                                              589 1.474

Γηαθήκηζε 2.242 1.571

Μηζζψκαηα βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 9.928 10.133

Κνηλφρξεζηεο δαπάλεο 532 560

Πξνβιέςεηο επηζθάιεηαο πειαηψλ 7.034 5.485

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ   -  εκ 5 8.765 9.782

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ   -  εκ 6 1.883 1.995

Έμνδα εμππεξέηεζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπά κεηαβιεηά έμνδα 1.489 1.988

Φφξνη θαη Σέιε 2.490 2.032

Απνκείσζε / δηαγξαθή ελζψκαησλ παγίσλ - εκ. 5 (925) 74

59.132 57.781

                  Έηνο πνπ έιεμε

 

21 Λνηπά έζνδα / (έμνδα)  

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο                                                               -                                       27 

Τπεξεζίεο πξνο ηξίηνπο θαη ζπλδεδεκέλα κέξε 6.538 5.598

Έζνδα απφ εθκηζζψζεηο αθηλήησλ 6.540 6.442

Λνηπά (έμνδα) / έζνδα (7.991) (2.475)

ύλνιν 5.087 9.592

                        Έηνο πνπ έιεμε

 

 

22 Λνηπέο (δεκηέο) / θέξδε 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

(Εεκηά) / Κέξδε  απφ εθπνίεζε παγίσλ (456) 22

Εεκηά απφ απνκείσζε δηαθαλνληζκψλ απαηηήζεσλ (1.297) (589)

(Εεκηά) / Κέξδε   απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (75) 17

ύλνιν (1.827) (550)

                  Έηνο πνπ έιεμε

 

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (45) απφ (51) 

23 Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα) / έζνδα 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Σόθνη Υξεσζηηθνί

Γάλεηα Σξαπεδψλ (7.004) (8.927)

Γάλεηα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε - εκ 30 (7.440) (4.620)

(14.444) (13.547)

Σόθνη πηζησηηθνί 

Έζνδα απφ ηφθνπο 667 1.400

Υξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν απφ αλαζηξνθή ηεο πξνεμφθιεζεο 2.249 2.351

2.916 3.751

Καζαξό Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (11.528) (9.796)

     Έηνο πνπ έιεμε

 

 

24 Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Λνηπνί θφξνη ρξήζεο (187) (605)

Αλαβαιιφκελνο θφξνο                                                      13.276 1.506

ύλνιν 13.089 900

            Έηνο πνπ έιεμε

 

Ο θφξνο επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο εηαηξίαο δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ ην νπνίν ζα πξνέθππηε αλ 

ρξεζηκνπνηνχζακε ηνλ κέζν ζηαζκηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο εηαηξίαο, σο εμήο: 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Εεκηέο πξν θόξσλ (35.304) (30.285)

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο ζπληειεζηέο 10.238 7.874

Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ (2.279) (3.603)

Φνξνινγηθή δεκηά γηα ηελ νπνία δελ αλαγλσξίζηεθε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε - (3.263)

Φνξνινγηθή δεκηά πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ γηα ηελ νπνία αλαγλσξίζηεθε 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 3.263 -

Αλαπξνζαξκνγή αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ιφγσ αιιαγήο  θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 3.621 -

Μεηαβνιέο ζην θφξν πξνεγνπκέλσλ εηψλ (1.567) -

Λνηπά (187) (108)

13.089 900

              Έηνο πνπ έιεμε

 

 

Ο βαζηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο εηαηξίαο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2015 είλαη 29%. Γηα ηελ ρξήζε 2014 ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ήηαλ 26%. 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη εμήο νη ειιεληθέο εηαηξείεο ππφθεηληαη ζε εηήζην θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ηνπο ηαθηηθνχο 

ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο, σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο, ηελ εκπξφζεζκε θαη νξζή ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θαζψο θαη γηα ην ζρεκαηηζκφ 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (46) απφ (51) 

πξνβιέςεσλ γηα ηηο κε θαηαρσξεζείζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο . Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ειέγρνπ νδεγεί 

ζηελ έθδνζε θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, ην νπνίν εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ππνθαζηζηά 

ηνλ έιεγρν απφ ηελ δεκφζηα αξρή θαη επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία λα πεξαηψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο γηα 

ηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.  Ζ εηαηξεία ειέγρζεθε γηα ηε ρξήζε ηνπ 2013 θαη έιαβε πηζηνπνηεηηθφ 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε γλψκε ρσξίο επηθχιαμε.  

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010.  

Ζ έθδνζε ησλ θνξνινγηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 αλακέλεηαη εληφο ηνπ δεχηεξνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2016. 

Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δε ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο επηπξφζζεηεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο απφ ηνπο 

κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, πέξα απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ήδε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. 

 

25 Μεξίζκαηα 

Ζ εηαηξεία δελ δηέλεηκε κέξηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2015. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξφηεηλε ζηελ 

Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ ρξήζε 2015. 

 

26 Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

εκ. 31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Εεκηέο  Υξήζεο (35.304) (30.285)

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 5 8.765 9.782

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6 1.883 1.995

Απνκείσζε/δηαγξαθή ελζψκαησλ παγίσλ 5 (925) 74

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έζνδα) / έμνδα 23 13.777 12.147

Πξνβιέςεηο 6.812 6.353

(Κέξδε) / Εεκηέο απφ εθπνίεζε παγίσλ 456 (22)

(4.536) 43

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο

Μείσζε / (αχμεζε)  απνζεκάησλ 265 2.885

(Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ (31.707) 3.712

(Μείσζε) / αχμεζε  ππνρξεψζεσλ (68.932) 14.777

(100.374) 21.374

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (104.910) 21.417

Έηνο πνπ έιεμε

 

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (47) απφ (51) 

27 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο 

α) Ννκηθέο ππνζέζεηο: H Eηαηξεία εκπιέθεηαη (ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελαγφκελνπ θαη ηνπ ελάγνληνο) ζε δηάθνξεο 

δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο επηδηαηηεζίαο, ζρεηηθέο κε ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

Γηνίθεζε θαζψο θαη νη λνκηθνί ζχκβνπινη εθηηκνχλ φηη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο αλακέλεηαη λα δηεπζεηεζνχλ 

ρσξίο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ή ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο. εκεηψλεηαη φηη κεηά ηελ απφζρηζε ησλ Κιάδσλ Αεξνπνξηθψλ Καπζίκσλ, Ναπηηιηαθψλ 

Καπζίκσλ θαη Ληπαληηθψλ θαη ηελ εηζθνξά ηνπο ζηελ BP ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ, κεηαβηβάζηεθαλ ζηελ ηειεπηαία 

φια ηα επίδηθα πξάγκαηα θαη δηθαηψκαηα θιπ πνπ αθνξνχλ ηνπο ελ ιφγσ θιάδνπο, ζηηο ζρεηηθέο δε δίθεο ε 

εηαηξεία ελεξγεί ζην φλνκά ηεο αιιά θαη‟εληνιή θαη ινγαξηαζκφ ηεο απνξξνθήζαζαο ηνπο θιάδνπο.  

β) H εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηελ ρξήζε 2010.  Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςνπλ 

πξφζζεηνη θφξνη, πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο πέξαλ ησλ φζσλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο πξνβιέςεηο ζηα βηβιία ηεο 

Δηαηξείαο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκ. 17. 

γ) Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε ππνρξεώζεωλ:  

Καηά ηελ 31.12.2015, ε Δηαηξεία έρεη δψζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ χςνπο € 0.14 εθ πεξίπνπ σο εγγχεζε 

ζηα θαηά ηφπνπο ηεισλεία (31.12.2014 €0.8 εθ ). 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο ππνρξεψζεσλ – Δζληθή Σξάπεδα 678 253

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο ππνρξεψζεσλ – Δκπνξηθή Σξάπεδα 25 25

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο ππνρξεψζεσλ – Alpha Bank 451 1.121

ύλνιν 1.153 1.399  

Ζ Γηνίθεζε θαζψο θαη νη λνκηθνί ζχκβνπινη εθηηκνχλ φηη νη εθθξεκείο ηεισλεηαθέο ππνζέζεηο αλακέλεηαη λα 

δηεπζεηεζνχλ ρσξίο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ή ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, πέξαλ απφ ηηο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ ήδε δηελεξγεζεί  ζε ρξέσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

28 Γεζκεύζεηο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ 

Γεζκεχζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ – ηεο εηαηξείαο ιεηηνπξγνχληνο σο κηζζσηή. 

Ζ εηαηξεία κηζζψλεη δηάθνξα πξαηήξηα, γξαθεία θαη απνζήθεο κε κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη 

κηζζψζεηο έρνπλ δηάθνξνπο φξνπο, ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο θαη δηθαηψκαηα αλαλέσζεο.  

Σα κειινληηθά πιεξσηέα ζπλνιηθά κηζζψκαηα ζχκθσλα κε ηηο κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο έρνπλ σο 

εμήο: 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (48) απφ (51) 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Μέρξη 1 έηνο 9.790 14.574

Απφ 1-5 έηε 29.500 30.887

Μεηά απφ 5 έηε 23.849 22.710

ύλνιν 63.139 68.171

Ζ δαπάλε κηζζψζεσλ πνπ θαηαρσξήζεθε ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε € 10.001  ρηι.  (2014: € 10.133 ρηι.)

Έηνο πνπ έιεμε

 

 

29 Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία είλαη εθκηζζσηήο  

Οη απαηηήζεηο απφ κειινληηθά κηζζψκαηα ζχκθσλα κε κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο έρνπλ σο εμήο:  

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Μέρξη 1 έηνο 6.421 6.422

Απφ 1-5 έηε 11.711 12.954

Μεηά απφ 5 έηε 15.475 16.268

ύλνιν 33.607 35.644

Σα  ελνίθηα πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο ήηαλ € 6.540  ρηι. (2014: €  6.442 ρηι.)

Έηνο πνπ έιεμε

 

 

30 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηεο Διιεληθά Καχζηκα ΑΔΔ είλαη ε Hellenic Petroleum International AG κε έδξα ηελ 

Απζηξία.  Ζ ηειηθή κεηξηθή εηαηξεία είλαη ε Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. κε έδξα ηελ Διιάδα.  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ελνπνηνχληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα 

Α.Δ.  



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (49) απφ (51) 

η) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Πσιήζεηο πξντόλησλ

Δηαηξείεο νκίινπ 116.792 98.611

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ

Δηαηξείεο νκίινπ 10.382 8.115

127.174 106.726

Σν θέξδνο (δεκηά)  απφ ηελ πψιεζε παγίσλ αλήιζε ζε € (456) ρηι.

Οη πσιήζεηο πξνηφλησλ θαη ε παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαηαρσξνχληαη ζην θνλδχιη Πσιήζεηο, νη ινηπέο πσιήζεηο ππεξεζηψλ 

πνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ ή εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαηαρσξνχληαη ζηα  Λνηπά έζνδα / έμνδα.

ηη) Αγνξέο πξντόλησλ

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Αγνξέο πξντόλησλ

Δηαηξείεο νκίινπ 436.302 531.498

Αγνξέο ππεξεζηώλ

Δηαηξείεο νκίινπ 5.030 4.592

Λνηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 247 232

441.579 536.322

Οη αγνξέο πξνηφλησλ θαηαρσξνχληαη ζην θνλδχιη Κφζηνο Πσιεζέλησλ, νη δε αγνξέο ππεξεζηψλ ζηα έμνδα δηνίθεζεο δηάζεζεο.

Έηνο πνπ έιεμε

Έηνο πνπ έιεμε

 

ηηη) Τπόινηπα πεξηόδνπ πνπ πξνθύπηνπλ από πσιήζεηο/ αγνξέο 

πξντόλησλ/ ππεξεζηώλ

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

Δηαηξείεο νκίινπ

    - Τπφινηπα πειαηψλ 5.765 6.999

5.765 6.999

Τπνρξεώζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

Δηαηξείεο νκίινπ

    - Τπφινηπα πξνκεζεπηψλ 24.303 92.280

    -  Γάλεην απφ Hellenic Petroleum Finance 146.000                                                                51.000 

Λνηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

    - Τπφινηπα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (13)                                                                       39 

170.290 143.319

Καζαξά ππόινηπα από ζπλδεδεκέλα κέξε (164.525) (136.320)

Έηνο πνπ έιεμε

 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Αλάιπζε δαλείνπ από ζπλδεδεκέλα κέξε (HPF)

Τπόινηπν έλαξμεο 51.000 63.660

Γάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηελ ρξήζε 95.220

Γάλεηα πνπ απνιεξψζεθαλ ζηελ ρξήζε (220) (12.660)

Τπόινηπν ιήμεο 146.000 51.000  

 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (50) απφ (51) 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Σφθνη δαλείνπ 7.440 4.620

                        Έηνο πνπ έιεμε

 

 

Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ γίλεη κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο πνπ αθνινπζεί ε 

Δηαηξεία γηα αληίζηνηρεο ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο. 

πλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αθνξνχλ ηα εμήο: 

α) Θπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα:  

 η) ΔΛ.ΠΔ.  ΑΔ. Οη ζπλαιιαγέο αθνξνχλ αγνξέο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

ηη) EKO ABEE. Οη ζπλαιιαγέο αθνξνχλ αγνξέο θαη πσιήζεηο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

ηηη) EKO ΓΖΜΖΣΡΑ Ναπηηθή Δηαηξεία, ΔΚΟ ΑΘΖΝΑ Ναπηηθή Δηαηξεία, ΔΚΟ ΑΡΣΔΜΗ Ναπηηθή Δηαηξεία. 

Οη ζπλαιιαγέο αθνξνχλ λαχισζε δεμακελνπινίσλ γηα κεηαθνξά θαπζίκσλ. 

ηv) ΔΛΠΔ Γηεζλήο πκβνπιεπηηθή. Οη ζπλαιιαγέο αθνξνχλ παξνρή ππεξεζηψλ.  

v) HELLENIC PETROLEUM FINANCE plc. Αθνξά παξνρή δαλείνπ πξνο ηελ Δηαηξεία. 

vi) Διιεληθά Πεηξέιαηα Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηεο. Οη ζπλαιιαγέο αθνξνχλ πσιήζεηο  ππεξεζηψλ. 

vii) EKO Kαιπςψ.  Οη ζπλαιιαγέο αθνξνχλ πσιήζεηο  πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ  θαη ππεξεζηψλ. 

viii) AΠΡΟΦΧ Α.Δ. Οη ζπλαιιαγέο αθνξνχλ αγνξά ππεξεζηψλ. 

ix) Elpedison B.V. Oη ζπλαιιαγέο αθνξνχλ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

β) πλδεδεκέλα κέξε πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν κε ηνλ Όκηιν ιφγσ ηεο θνηλήο ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ: 

 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ) 

 

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έιαβαλ ακνηβέο γηα ην 2015 ( 2014: κεδέλ) 

 

 

31 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 

ηηο 9 Μαξηίνπ 2016 ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο ελέθξηλε ην ζρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαη ΔΚΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο εηαηξείαο απφ ηελ πξψηε. Ζ 

ζπγρψλεπζε γίλεηαη κε απνξξφθεζε ηεο ΔΚΟ ΑΒΔΔ απφ ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε βάζε ηνλ κε εκεξνκελία 31/12/2015 Ηζνινγηζκφ Μεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

Απνξξνθνχκελεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 επ. ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Ν. 

2166/1993, φπσο ηζρχνπλ ζηνπο φξνπο, δηαηππψζεηο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ νπνίσλ νη πγρσλεπφκελεο 

ππνβάιινληαη. Ζ ζπγρψλεπζε ζα γίλεη κε ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ ππφ 

ζπγρψλεπζε εηαηξηψλ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ Μεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 



ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 

 

 
Σεκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηνηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

ειίδα (51) απφ (51) 

Απνξξνθνχκελεο  θαη ζα κεηαθεξζνχλ σο ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Απνξξνθψζαο κεηά ηε ζπληέιεζε ηεο 

ζπγρψλεπζεο. Ζ νξηζηηθή απφθαζε επί ηεο σο άλσ ζθνπνχκελεο ζπγρψλεπζεο ζα ιεθζεί απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα, ήηνη , ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ πγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ θ.λ. 

2190/1920. Ζ πγρψλεπζε ζεσξείηαη ζπληειεζζείζα θαηά ην άξζξν 75 παξ 1 ηνπ θ.λ. 2190/1920, απφ ηελ 

θαηαρψξεζε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (ην «ΓΔΜΖ») ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ γηα ηε πγρψλεπζε.      


