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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική 

Εταιρεία 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών
 
Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα 

Ορυκτέλαια Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, οι οποίες αποτελούνται από την 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικών 

εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

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

ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Ανώνυμος 

Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική τους 

επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με το, κατά περίπτωση, ισχύων νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 

 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 

Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας 

που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην 

“Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες οι 



 

 

οποίες είτε απαιτούνται από ειδικές διατάξεις του νόμου είτε η Εταιρεία ενσωμάτωσε προαιρετικά, αλλά 

δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 

εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 

αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες 

είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά 

τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε 

εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες 

πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να 

αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και 

για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 

σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 

συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 

της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 

επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 

διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 

σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα 

ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 

θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 

επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές 

διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που 

είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού 



 

 

ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, 

καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης 

επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή 

εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 

συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της 

έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η 

Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 

τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 

του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του 

Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2017. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία Ελληνικά Καύσιμα 

Ορυκτέλαια Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 



 

 

                     Αθήνα , 31 Μαΐου 2018 

 

              Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

                   ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  

                          Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  25301 

 

                     ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

           ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.   

               ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

                      Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 107 

 



 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

                           

 
                                                        Σελίδα (9) από (62) 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο Ενεργητικό

Ενσώματα πάγια 5 175.348 169.848

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 12.818 14.137

Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις 7 34.569 34.569

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 16 65.958 56.458

Προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8 65.842 67.070

354.536 342.082

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 9 35.680 34.447

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 316.936 322.706

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 67.283 89.495

419.899 446.648

Ενσώματα πάγια κατεχόμενα προς πώληση 5 704 704

Σύνολο ενεργητικού 775.139 789.434

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 12 292.537 292.537

Διαφορά υπέρ το άρτιο 12 26.864 26.864

Aποθεματικά 13 79.727 80.999

Αποτελέσματα εις νέον (67.392) (70.310)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 331.735 330.090

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 17 17.337 14.632

Προβλέψεις 18 11.215 9.441

28.552 24.073

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14 170.600 177.687

Δάνεια 15 244.252 257.584

414.852 435.271

Σύνολο υποχρεώσεων 443.404 459.344

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 775.139 789.434  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ  για το 

έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις  31 Μαΐου  2018. 

 

            Πρόεδρος                   Διευθύνων Σύμβουλος           Διευθυντής Οικονομικών        Διευθυντής Λογιστηρίου 

 Διοικητικού Συμβουλίου                                                                               

 

 

Ευστάθιος Τσοτσορός           Παναγιώτης Πετρούλιας       Δημήτριος Γαβριηλίδης                Νικόλαος Αρβανίτης      



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

                           

 
                                                        Σελίδα (10) από (62) 

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 

Έτος που έληξε

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Πωλήσεις 3.309.313 2.687.697

Ειδικός φόρος κατανάλωσης (1.266.941) (1.132.995)

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 19 2.042.372 1.554.702

Κόστος πωληθέντων 20 (1.909.460) (1.427.610)

Μεικτό κέρδος 132.912 127.092

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 22 (139.608) (136.144)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 23 18.806 13.150

Λοιπές (ζημίες) 24 (2.278) (926)

Εσοδα συμμετοχών 7 625 1.880                               

Λειτουργικά Κέρδη 10.457 5.052

Χρηματοοικονομικά έσοδα 25 2.814 4.946

Χρηματοοικονομικά έξοδα 25 (17.466) (23.609)

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα  - Καθαρά (14.652) (18.663)

Ζημίες προ φόρων (4.195) (13.612)

Φόρος εισοδήματος 26 7.112 3.706

 Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης 2.917 (9.906)

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημίες)

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων :

Αναλογιστικές (ζημίες)  από συνταξιοδοτικά 

προγράμματα καθορισμένων παροχών 17 (1.272) (1.334)

Συγκεντρωτικά συνολικά Εισοδήματα / (Ζημίες) 

χρήσης 1.644 (11.240)  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

                           

 
                                                        Σελίδα (11) από (62) 

Κατάσταση Mεταβολών Iδίων Kεφαλαίων 

Σημ.

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά

 υπέρ το άρτιο Αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  2016 188.420 26.864 27.674 (76.221) 166.737

Συνολικό εισόδημα / (ζημίες)

Απορρόφηση ΕΚΟ ΑΒΕΕ 104.116 54.660 16.090 174.866

Καθαρές ζημίες χρήσης - - (9.906) (9.906)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες)

Αναλογιστικές  (ζημίες) από συνταξιοδοτικά προγράμματα

καθορισμένων παροχών 17 - (1.334) - (1.334)

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες για το έτος - - (1.334) (9.906) (11.240)

Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο - -

Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - - (273) (273)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016        292.537               26.864                 80.999   (70.310) 330.090

Συνολικό εισόδημα / (ζημίες)

Καθαρές ζημίες χρήσης - - 2.917 2.917

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες)

Αναλογιστικές (ζημίες) από συνταξιοδοτικά προγράμματα

καθορισμένων παροχών 17 - (1.272) - (1.272)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) για το έτος - (1.272) 2.917 1.645

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017 292.537 26.864 79.727 (67.392) 331.735  

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

                           

 
                                                        Σελίδα (12) από (62) 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών   

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 28  35.003 55.457

Πληρωθέντες φόροι (1.868) (3.434)

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 33.135 52.023

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 5, 6 (26.736) (17.203)

Μερίσματα θυγατρικών 7 625 1.880

Εισπραχθέντες τόκοι 25  1.242  1.410  

Έσοδα από πώληση παγίων 320 375  

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (24.549) (13.538)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καταβληθέντες τόκοι 25  (17.466) (23.635)

Εισροές απο βραχυπρόθεσμα  δάνεια 29.668 500

Εξoφλήσεις δανείων (43.000) (96.500)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 95.000

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (30.798) (24.635)

Καθαρή  αύξηση / (μείωση)  στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα (22.212) 13.850

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 11  89.495  75.645  

Αύξηση / (Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (22.212) 13.850

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 11  67.283  89.495  

Έτος που έληξε

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (13) από (62) 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική εταιρεία (εφεξής «ΕΚΟ ΑΒΕΕ» ή «η 

Εταιρεία») είναι θυγατρική κατά ποσοστό 64,41% της εταιρείας “HELLENIC PETROLEUM 

INTERNATIONAL A.G.” με έδρα την Αυστρία, και κατά ποσοστό 35,59% της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Η τελική μητρική εταιρεία είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, που εδρεύει Χειμάρρας 8Α 

Μαρούσι 151 25, ΑΡ.ΜΑ.Ε 2443/06/Β/86/23. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια με κύριο 

σκοπό την εμπορία προϊόντων πετρελαιοειδών.  

Με την απόφαση της 23
ης

 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

την συγχώνευση της εταιρείας «Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία 

(ΕΚΟ ΑΒΕΕ)» δι’ απορροφήσεως της από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Καύσιμα Ανώνυμη 

Εμπορική Εταιρεία (ΕΚ ΑΕΕ)», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920 

και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1933 και ορίστηκε ως ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού 

της εταιρείας  «Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία (ΕΚΟ ΑΒΕΕ)» η 

31
η
 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τον Ν. 2166/1993. Την 31.08.2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο  (ΓΕΜΗ) με αριθμό πρωτοκόλλου 53931/31.08.2016, η υπ’αριθμ. 17992/16 (σχ. 16862/16)-30.08.2016 

Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών  με την οποία εγκρίθηκε: 

1. Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες: 

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο HELLENIC 

FUELS SA και αριθμό ΓΕΜΗ 000248401000 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου και 

- ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ με 

διακριτικό τίτλο ΕΚΟ ΑΒΕΕ με αριθμό ΓΕΜΗ 002661101000 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου 

με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 69-

77
α
 του Κ.Ν.2190/20, τις διατάξεις των άρθρων 1-5 Ν.2166/1993. 

2. Οι τροποποιήσεις  των άρθρων 1, 3, 5, 8, 10, 15, 17
α
, 35 και 36 του καταστατικού της απορροφούσας  

Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δια των οποίων μεταξύ 

άλλων τροποποιήθηκε η επωνυμία σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  ο διακριτικός τίτλος σε «ΕΚΟ ΑΒΕΕ». 

H Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια έχοντας το εμπορικό σήμα ΕΚΟ και την αποκλειστική 

χρήση του σήματος BP για καύσιμα εδάφους,  σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης χρήσης σήματος από την 

εταιρεία ΒΡ Plc, με κύριο σκοπό την εμπορία προϊόντων πετρελαιοειδών.  

Στα πλαίσια αυτά οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:  

 Την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων (ανεφοδιασμό πρατηρίων καυσίμων, βιομηχανικών 

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

 Την βιομηχανική επεξεργασία , αποθήκευση , εμφιάλωση και εμπορία υγραερίων. 

 Την ανάμειξη, συσκευασία και εμπορία ορυκτελαίων. 

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

παραπάνω δραστηριοτήτων ή τους γενικούς σκοπούς της εταιρείας. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (14) από (62) 

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

είναι οι ίδιες που εφαρμόζονται και στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 

Ελληνικά Πετρέλαια της 31 Δεκεμβρίου 2017. Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της εταιρείας 

είναι το Ευρώ και τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζονται σε αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

εκφράζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ για το έτος 

2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Μαΐου 2018. Οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τη 

δυνατότητα να τροποποιήσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά τη δημοσίευση. Οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις ευρίσκονται στη διάθεση των χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.eko.gr . 

 

 

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

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

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

παρουσιάζονται εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Ελληνικά Kαύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2017 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παρουσιάζουν εύλογα τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές 

ροές με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, η οποία προϋποθέτει ότι η Εταιρεία έχει 

επιχειρηματικά πλάνα αποφυγής διακοπής των λειτουργιών της. Λαμβάνοντας τα ανωτέρω θέματα υπόψη, η 

διοίκηση θεωρεί ότι: (α) η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη βάση προετοιμασίας 

της παρούσας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της 

Εταιρείας παρουσιάζονται εύλογα σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει. 

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

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

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

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

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί άσκηση κρίσης από τη 

διοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιμήσεις στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών για τον 

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

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

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4 «Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και 

παραδοχές». Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη διοίκηση της 

Εταιρείας και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 

 

Συνέχιση δραστηριότητας 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017 έχουν καταρτισθεί βάση των ΔΠΧΑ και 

παρουσιάζουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, τα αποτελέσματα χρήσης και τις ταμιακές ροές της 

Εταιρείας με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας,  αφού πρώτα  λήφθηκαν υπόψη 

μακροοικονομικοί και μικροοικονομικοί παράγοντες και οι επιπτώσεις αυτών στις δραστηριότητες της 

Επιχείρησης. 

2.2 Βάση Ενοποίησης 

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

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης. Οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΕΚΟ ΑΒΕΕ και των θυγατρικών της περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (έδρα Μαρούσι Αττικής, Χειμάρρας 8Α, 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2443/06/Β/86/23). 
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2.3 Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες 

 (α) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία. 

Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της χρήσης 2016, πλην των κάτωθι αναφερόμενων τροποποιήσεων, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία 

κατά την 1 Ιανουαρίου 2017. Οι παρακάτω τροποποιήσεις δεν είχαν σημαντικές επιπτώσεις στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017: 

 ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για μη 

πραγματοποιηθείσες ζημίες». Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός 

χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από 

χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Για παράδειγμα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν 

το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν η οικονομική 

οντότητα δεν επιτρέπεται να εκπέσει τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες για φορολογικούς σκοπούς ή όταν 

έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει τους χρεωστικούς τίτλους μέχρι την αντιστροφή 

των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων». Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι 

να επιτρέψει στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές στις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις 

οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές 

στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 

μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Η διοίκηση της 

Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

 

 Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετησίων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ (2014 – 2016), οι οποίες είναι μία 

συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Η βελτίωση δεν είχε σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017. 

– ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες». Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι 

απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12, εκτός από τις γνωστοποιήσεις για συνοπτικές 

οικονομικές πληροφορίες σχετικά με θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, 

εφαρμόζονται για τη συμμετοχή μιας οικονομικής οντότητας σε μία θυγατρική, κοινοπραξία ή 

συγγενή επιχείρηση που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση, ως κατεχόμενη για διανομή ή 

ως διακοπείσα δραστηριότητα σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5. 

 (β) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί, αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και δεν έχουν 

υιοθετηθεί νωρίτερα 

Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 29 

Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση 

των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να 

κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης 

ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις 

τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο 

αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο 

αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να 
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αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που 

αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση». Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη 

εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των χρηματοοικονομικών 

μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του 

ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και 

λογιστική αντιστάθμισης. 

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το καινούριο πρότυπο κατά την απαιτούμενη ημερομηνία χωρίς 

αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης. Κατά το 2017 εκτιμήθηκε ο αντίκτυπος της εφαρμογής 

του ΔΠΧΑ 9 και με βάση την εκτίμηση αυτή οι επιπτώσεις του καινούριου προτύπου αναμένονται ως 

ακολούθως:  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που η Εταιρεία κατέχει σήμερα, θα συνεχίσουν να 

επιμετρούνται στην ίδια βάση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 και, κατά συνέπεια, δεν αναμένεται σημαντική 

επίπτωση στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού λόγω 

εφαρμογής του νέου ΔΠΧΑ.  

Επίσης, δε θα υπάρξει καμία επίδραση αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, 

δεδομένου ότι οι οδηγίες του νέου ΔΠΧΑ επηρεάζουν μόνο το λογιστικό χειρισμό των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία τους μέσω των 

αποτελεσμάτων και η Εταιρεία δεν έχει τέτοιου είδους υποχρεώσεις. 

Το νέο μοντέλο απομείωσης αξίας απαιτεί την αναγνώριση των προβλέψεων απομείωσης βάσει των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και όχι μόνο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών, όπως ισχύει 

σήμερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει την απλοποιημένη προσέγγιση και θα 

αναγνωρίσει ζημίες για τις εμπορικές της απαιτήσεις. Με βάση τη λεπτομερή ανάλυση που διεξήγαγε, η 

Εταιρεία εκτιμά ότι η υιοθέτηση του νέου προτύπου, θα οδηγήσει σε αύξηση της πρόβλεψης απομείωσης 

κατά ποσό € 0,72εκ. Η εκτίμηση βασίζεται σε λογιστικές παραδοχές και εκτιμήσεις όπως έχουν 

διαμορφωθεί έως σήμερα και θα οριστικοποιηθούν κατά την σύνταξη των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Το νέο πρότυπο προβλέπει επίσης περαιτέρω απαιτήσεις γνωστοποίησης πληροφοριών και αλλαγής στον 

τρόπο παρουσίασης της πληροφόρησης. Οι απαιτήσεις αυτές αναμένεται να αλλάξουν τη φύση και την 

έκταση των γνωστοποιήσεων της Εταιρείας σχετικά με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της, ιδίως κατά 

το έτος εφαρμογής του νέου προτύπου. 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες». Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων 

που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες 

εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Το καινούριο πρότυπο 

βασίζεται στην αρχή ότι το έσοδο αναγνωρίζεται όταν ο έλεγχος ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας 

μεταφερθεί στον πελάτη. Η Εταιρεία προγραμματίζει να υιοθετήσει το καινούριο πρότυπο κατά την 

απαιτούμενη ημερομηνία αναπροσαρμόζοντας σωρευτικά τα κέρδη εις νέον. Κατά το 2016, η Εταιρεία 

πραγματοποίησε μια αρχική αξιολόγηση για τον αντίκτυπο του ΔΠΧΑ 15 και στη συνέχεια 

πραγματοποίησε λεπτομερή ανάλυση των διαφορών ανάμεσα στο καινούριο πρότυπο και στις 

υπάρχουσες λογιστικές πολιτικές, η οποία ολοκληρώθηκε το 2017. Με βάση την παραπάνω ανάλυση η 

Εταιρεία κατέληξε ότι το πρότυπο δεν θα επηρεάσει τις υπάρχουσες λογιστικές πολιτικές πλην των 

επιπτώσεων που προκύπτουν από τη χρονική διαφορά του χρήματος για περιπτώσεις σχετικές με την 

παροχή χρηματοδότησης από την Εταιρεία προς πελάτες της όπου αυτές κρίνονται σημαντικές και οι 
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οποίες θα πρέπει να παρουσιαστούν ως μείωση των αντίστοιχων εσόδων από πελάτες ενώ μέχρι σήμερα 

παρουσιάζονται ως κόστος. Ως εκ τούτου το καινούριο πρότυπο δεν αναμένεται να έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την εφαρμογή του. 

 ΔΠΧΑ 15 (Αποσαφηνίσεις) «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες». Οι αποσαφηνίσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη 

εφαρμογή. Στόχος είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του ΣΔΛΠ κατά την ανάπτυξη των απαιτήσεων 

του προτύπου ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», σχετικά με: (α) το λογιστικό χειρισμό των 

υποχρεώσεων απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του «μεμονωμένα αναγνωρίσιμο», 

(β) των εκτιμήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή εκπρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της 

αξιολόγησης κατά πόσο μία εταιρεία είναι εντολέας ή εκπρόσωπος, των εφαρμογών της αρχής του 

«ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και πρόσθετες διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευματικής 

ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων. Οι αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις για 

τις εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 15 πλήρως αναδρομικά η επιλέγουν να εφαρμόσουν την 

τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. 

 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, 

παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη 

(«μισθωτή») και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν 

τις περισσότερες μισθώσεις στις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο 

λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών 

παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη.  

Το πρότυπο θα επηρεάσει κυρίως το λογιστικό χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων της Εταιρείας. 

Κατά την ημερομηνία έκδοσης του ισολογισμού, η Εταιρεία έχει μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις 

ύψους €164 εκ. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν έχει ακόμη προσδιορίσει σε ποιο βαθμό αυτές οι δεσμεύσεις θα 

οδηγήσουν σε αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σχετικά με μελλοντικές πληρωμές, 

καθώς και πώς κάτι τέτοιο θα επηρέαζε το κέρδος και την ταξινόμηση των ταμειακών ροών της 

Εταιρείας. Αυτό συμβαίνει διότι ορισμένες από τις δεσμεύσεις ενδέχεται να εξαιρούνται από τις 

απαιτήσεις του προτύπου ως βραχυπρόθεσμες ή/και μη σημαντικής αξίας, ενώ ορισμένες δεσμεύσεις 

ενδέχεται να μην ικανοποιούν καν τα κριτήρια που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό τους ως μισθώσεις 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16. Η Εταιρεία αναμένει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιπτώσεων από 

την εφαρμογή του νέου προτύπου κατά τη διάρκεια των επόμενων επτά μηνών. 

 ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός 

επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του». Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια 

αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την 

αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της 

συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα 

πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται 

σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει 

στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε 

θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της 

τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διοίκηση της 

Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών». Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις σχετικά 

με το λογιστικό χειρισμό (α) των επιπτώσεων των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων 

που δε συνιστούν κατοχύρωση, στην επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών και 
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διακανονίζονται σε μετρητά, (β) παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών με δυνατότητα 

συμψηφισμού των υποχρεώσεων παρακρατούμενων φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισμό των 

τροποποιήσεων όρων και προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών, η οποία 

διαφοροποιεί την ταξινόμηση μιας συναλλαγής από  διακανονισμό σε μετρητά σε συναλλαγή που 

διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) «Μεταφορές σε επενδύσεις σε ακίνητα». Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη 

εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε μία οντότητα μεταφέρει ένα ακίνητο, 

συμπεριλαμβανομένου ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα. Οι 

τροποποιήσεις αναφέρουν ότι μεταβολή της χρήσης ενός ακινήτου πραγματοποιείται όταν το ακίνητο 

πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει σαφής ένδειξη της 

μεταβολής αυτής. Απλά η αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου, δεν 

αποδεικνύει μεταβολή στη χρήση του. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση”: Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ 

επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία με δικαίωμα προπληρωμής που επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να 

καταβάλει είτε να λάβει εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από 

την πλευρά του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης 

εξόφλησης) επιτρέπεται να επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της 

κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν 

έχει σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις)  Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες: Οι 

τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο η επιμέτρηση 

(και κυρίως η απομείωση) των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή 

στην κοινοπραξία, διέπονται από το ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα συνδυασμό των δύο προτύπων. Οι 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού εφαρμόσει το 

ΔΛΠ 28, σε αυτές τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της 

καθαρής θέσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 η οικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν 

προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την 

εφαρμογή του ΔΛΠ 28. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η 

διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές”: Η διερμηνεία εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται 

νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό συναλλαγών που περιλαμβάνουν 

την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής σε ξένο νόμισμα. Η διερμηνεία εξετάζει τις συναλλαγές σε ξένο 

νόμισμα όπου η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή μη χρηματική 

υποχρέωση που προκύπτουν από την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής, πριν από την αρχική 

αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η διερμηνεία αναφέρει ότι η 

ημερομηνία συναλλαγής, για τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της 

αρχικής αναγνώρισης ενός μη χρηματικού στοιχείου προκαταβολής ή ενός αναβαλλόμενου εσόδου. Εάν 

υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολών, η οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει 

την ημερομηνία συναλλαγής για κάθε μία πληρωμή και είσπραξη προκαταβολής. Η διοίκηση της 

Εταιρείας εκτιμά ότι η διερμηνεία  δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τις θεωρήσεις φόρου εισοδήματος”: Η διερμηνεία 

εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ 
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επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της 

αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισμούς, κατά το λογιστικό χειρισμό των φόρων 

εισοδήματος. Η διερμηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αβέβαιων 

φορολογικών θεωρήσεων μεμονωμένα ή από κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις 

φορολογικές αρχές, την κατάλληλη μέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η  αβεβαιότητα της αποδοχής της 

θεώρησης από τις φορολογικές αρχές καθώς και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα 

πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις. Η διερμηνεία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η διερμηνεία δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 19: (Τροποποιήσεις) Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών: 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι οντότητες να 

χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό του κόστους  

τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά 

την πραγματοποίηση μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων 

παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων του 

ανώτατου ορίου του περιουσιακού στοιχείου, από το λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή 

ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετησίων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ (2014 – 2016) οι οποίες είναι μια 

συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 για το ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες» για το οποίο επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. 

 ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες”: Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η 

επιλογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, μίας επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση 

ή κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η οποία είναι οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων 

ή παρόμοια οικονομική οντότητα, δύναται να διενεργείται χωριστά για κάθε επένδυση σε συγγενή 

επιχείρηση ή κοινοπραξία, κατά την αρχική αναγνώριση. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η 

τροποποίηση δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ (2015 -2017), το οποίο είναι μια 

συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι αναβαθμίσεις 

αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»: οι τροποποιήσεις 

στο ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης 

που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που 

προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι 

όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή 

επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως κατείχε 

στην επιχείρηση αυτή. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος»: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των 

πληρωμών για χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα 

πρέπει να αναγνωρίζονται ανάλογα με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που 

δημιούργησαν τα διανεμητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η 

τροποποίηση δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
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 ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού»: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου 

ώστε, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση για 

την οποία προορίζεται ή για πώληση και μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το 

περιουσιακό στοιχείο παραμένει ως ανοικτό υπόλοιπο κατά τη στιγμή εκείνη, το κόστος δανεισμού 

αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που προέρχονται από γενικό δανεισμό. Η διοίκηση 

της Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

2.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται και παρουσιάζονται στις 

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

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

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

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

Για τον έλεγχο απομείωσης των επενδύσεων η Εταιρεία χρησιμοποιεί το ΔΛΠ 36. Βλέπε σχετικά τη σημείωση 

2.10 

2.5 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς 

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται με βάση το κύριο νόμισμα του 

οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι χρηματοοικονομικές 

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

Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

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

κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν 

από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την 

ημερομηνία ισολογισμού, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα στην γραμμή που είναι σχετική με την 

συγκεκριμένη συναλλαγή εκτός από την περίπτωση που μεταφέρονται απευθείας στην καθαρή θέση λόγω του ότι 

αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων χρηματοροών και σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων καθαρών 

επενδύσεων. 

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

στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων σαν «Λοιπές (ζημίες)/κέρδη».   

2.6 Ενσώματα πάγια 

Τα Ενσώματα Πάγια περιλαμβάνουν κυρίως εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων, ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις του δικτύου λιανικής και γραφεία. Τα ενσώματα πάγια αναγράφονται στο κόστος κτήσεως μείον 

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

μείον απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 

περιουσιακών στοιχείων.  

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

ξεχωριστό πάγιο μόνο εάν είναι πιθανό, μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το πάγιο, να εισρεύσουν 
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στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των παγίων που 

έχουν αντικατασταθεί περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα. 

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

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

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

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

          

- Κτίρια 1-25 έτη 

- Μηχανολογικός Εξοπλισμός 5-30 έτη 

- Μεταφορικά Μέσα 4-10 έτη 

- Έπιπλα – Σκεύη και λοιπός εξοπλισμός     4-8 έτη 

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

ημερομηνία ισολογισμού. 

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

καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. (βλ. σημ. 2.10) 

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

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

αποτελέσματα σαν μέρος των λοιπών κερδών / (ζημιών). 

2.7 Ενσώματα πάγια κατεχόμενα προς πώληση 

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση όταν η λογιστική αξία 

μπορεί να ανακτηθεί κυρίως μέσω της πώλησης ή μέσω της διανομής στους μετόχους. Αμέσως πριν την 

κατάταξη του περιουσιακού στοιχείου (ή της ομάδας διάθεσης) ως κατεχόμενο προς πώληση, οι λογιστικές αξίες 

του περιουσιακού στοιχείου (ή όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ομάδας) επιμετρώνται 

σύμφωνα με τα εφαρμοστέα ΔΠΧΑ. 

Μετά την αναταξινόμιση ενός στοιχείου ως κατεχόμενο προς πώληση, επιμετράται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ 

της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας απομειωμένης κατά τα κόστη της πώλησης ή της διάθεσής του. Το 

κόστος της διάθεσης είναι το προσαυξητικό κόστος που αποδίδεται άμεσα για την διάθεση, εξαιρουμένων των 

χρηματοδοτικών εξόδων και του φόρου εισοδήματος. 

Τα κριτήρια για την κατάταξη ως κατεχόμενα προς πώληση θεωρείται ότι πληρούνται μόνο όταν η πώληση ή η 

διάθεση είναι πολύ πιθανή και το περιουσιακό στοιχείο ή η ομάδα διάθεσης είναι διαθέσιμα για άμεση διανομή 

στην τρέχουσα κατάσταση του. Για να θεωρείται η πώληση εξαιρετικά πιθανή, θα πρέπει να συντρέχουν 

σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

 να υπάρχει δέσμευση της διοίκησης αναφορικά με το σχέδιο πώλησης των περιουσιακών στοιχείων 

ή της ομάδας,  

 να έχει ενεργοποιηθεί πρόγραμμα εξεύρεσης αγοραστή ή/και ολοκλήρωσης της συναλλαγής,  
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 η προσφερόμενη τιμή πώλησης θα πρέπει να είναι σε λογική συσχέτιση με την τρέχουσα αγοραία 

αξία των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων ή της ομάδας περιουσιακών στοιχείων,  

 η πώληση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημέρα που το περιουσιακό 

στοιχείο ή ομάδα στοιχείων ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενα προς πώληση, εκτός ορισμένων 

εξαιρέσεων, και  

 οι ενέργειες που απαιτείται να γίνουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο πώλησης θα πρέπει να 

καταδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανόν να απαιτηθούν σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο ούτε ότι 

το σχέδιο θα ακυρωθεί.  

Οι ενέργειες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διανομή πρέπει να υποδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανόν να 

απαιτηθούν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή ή ότι η διανομή θα πρέπει να αποσυρθεί. Η διοίκηση πρέπει να 

έχει δεσμευτεί για την κατανομή, εντός ενός έτους από την ημερομηνία της κατάταξης. 

Η οντότητα αναγνωρίζει ζημία απομείωσης ή μεταγενέστερη υποτίμηση του περιουσιακού στοιχείου (ή της 

ομάδας διάθεσης) στην εύλογη αξία απομειωμένη κατά τα κόστη πώλησής του. Η οντότητα αναγνωρίζει κέρδος 

για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αύξηση της εύλογης αξίας απομειωμένης κατά το κόστος πώλησης ενός 

περιουσιακού στοιχείου, αλλά το οποίο δεν υπερβαίνει τη σωρευτική ζημία απομείωσης της αξίας του που έχει 

αναγνωριστεί είτε σύμφωνα με το ΔΠΧΑ5 είτε προγενέστερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 36. Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία (ή ομάδα διάθεσης) κατεχόμενα προς πώληση δεν αποσβένονται. 

2.8 Κόστος Δανεισμού 

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

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

να καταστούν έτοιμα προς χρήση. 

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

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

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

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

δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

2.9 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

2.9.1 Λογισμικό 

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

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

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

τους (1-5 χρόνια) με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης. 

2.9.2 Δικαιώματα μισθώσεων χώρων 

Τα δικαιώματα μισθώσεων χώρων περιλαμβάνουν εφάπαξ καταβολές προς ιδιοκτήτες, νέους και παλιούς 

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

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

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

δικαιώματα μισθώσεων χώρων αποσβένονται κατά την διάρκεια της μίσθωσης.  

2.10 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 

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

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

αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
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απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημία 

απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη 

αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την 

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

εκτίμηση της διοίκησης για τις μελλοντικές οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες). Ως εύλογη αξία θεωρείται 

το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα ανταλλασσόταν μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με επίγνωση 

και με τη θέληση τους σε μια συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης 

τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Μη 

χρηματοοικονομικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί απομείωση επανεκτιμώνται για πιθανή 

αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.  

Η λογιστική αξία ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου μετά τον αντιλογισμό της ζημίας απομείωσης δεν μπορεί 

να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το περιουσιακό στοιχείο αυτό εάν δεν είχε αναγνωρισθεί η ζημία 

απομείωσης. 

2.11 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

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

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

περιουσιακά στοιχεία. Η διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει 

την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

2.11.1 Ταξινόμηση 

Δάνεια και απαιτήσεις 

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

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

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

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

δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις και στα χρηματικά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

2.11.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση 

Δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην παρούσα αξία με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

2.11.3 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 

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

συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση.  

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

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

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

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

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

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

Για τον έλεγχο απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων βλέπε Σημ. 2.13 

2.11.4 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών εργαλείων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να συμψηφιστούν με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και 

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



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (25) από (62) 

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

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

μελλοντικό γεγονός και να δύναται να ασκηθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης καθώς και 

σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλόμενου. 

2.12 Αποθέματα 

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

Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου μηναίου σταθμικού κόστους ανά εγκατάσταση. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους 

δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

2.13 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

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

καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη 

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

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

που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. 

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

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

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

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

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

μελλοντικών ταμειακών ροών λαμβάνονται υπόψη και τυχόν εξασφαλίσεις τις οποίες έχει λάβει η Εταιρεία για την 

απαίτηση. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα και συμπεριλαμβάνεται στα 

«Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης».  

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

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

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

αποτελεσμάτων.  

2.14 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

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

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

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

ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.15 Μετοχικό κεφάλαιο 

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

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

2.16 Δανεισμός 

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

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

του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 

κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  
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Έξοδα δανείων που καταβάλλονται κατά την υπογραφή των νέων πιστώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα του 

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

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

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

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

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

αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι τραπεζικές 

υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στον ισολογισμό στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό και στην κατάσταση ταμειακών 

ροών στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 

2.17 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

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

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

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

Κεφάλαια». 

Το έξοδο/έσοδο φόρου για τη περίοδο είναι ο πληρωτέος φόρος που υπολογίζεται στο φορολογητέο αποτέλεσμα 

της περιόδου βάσει του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο στις μεταβολές στην 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση που αφορούν προσωρινές διαφορές ή μη χρησιμοποιημένες 

φορολογικές ζημίες.   

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

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

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

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

που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

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

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

των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

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

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

κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Αναβαλλόμενος φόρος λογίζεται επί της μεταφερόμενης φορολογικής ζημιάς προς συμψηφισμό  και επί της 

καθαρής δαπάνης τόκων μεταφερόμενης  προς συμψηφισμό (υποκεφαλαιοδότηση). 

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

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

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

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

συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

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

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

2.18 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης 

Η Εταιρεία έχει τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.  
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Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η εταιρεία 

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

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

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

προηγούμενες χρονικές περιόδους. 

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

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

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

αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων 

ή συμψηφισμός με μελλοντικές οφειλές. 

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

ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόμενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως 

εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των 

αποδοχών.  

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

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

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

ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας (projected 

unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των 

μελλοντικών χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπροθέσμων υψηλής 

πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικών ομολόγων που έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό 

πρόγραμμα.  

Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών αναγνωρίζεται στη κατάσταση 

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

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

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

έσοδα υπολογίζονται εφαρμόζοντας το επιτόκιο προεξόφλησης στο καθαρό υπόλοιπο της υποχρέωσης  

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού.  

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

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

προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

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

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

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

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

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

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

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

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

στην παρούσα αξία τους. 

2.19 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

επιμετρούνται σύμφωνα με το αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Οι 
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υποχρεώσεις ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες αν η πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Εάν όχι 

παρουσιάζονται μέσα στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

2.20 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία 

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

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

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

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

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

μπορεί να γίνουν για ενδεχόμενες μελλοντικές λειτουργικές ζημίες. 

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

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

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

του χρήματος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές με την υποχρέωση. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  αλλά γνωστοποιούνται, 

εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι 

ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται 

εφόσον η εισροή χρηματοοικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

2.21 Αναγνώριση εσόδων 

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

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

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

αναγνωρίζονται ως ακολούθως: 

(α) Πωλήσεις αγαθών  

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

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

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

(β) Παροχή υπηρεσιών 

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

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

ποσοστό των συνολικών υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά με βάση το χρόνο και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

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

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

πραγματικό επιτόκιο και κατανέμει την έκπτωση σαν έσοδο από τόκους.  

(δ) Μερίσματα 

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

Ο καθορισμός του κατά πόσο μία συναλλαγή εμπεριέχει μίσθωση ή όχι βασίζεται στην ουσία της συναλλαγής 

κατά την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης, δηλαδή στο κατά πόσο υπάρχει μια συμφωνία στην οποία 

ο εκμισθωτής μεταβιβάζει στο μισθωτή, έναντι ανταλλάγματος, το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου 

για μια συμφωνημένη περίοδο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

μίσθωσής τους. 

Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

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

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

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

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

2.23 Διανομή μερισμάτων 

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

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

των Μετόχων. 

2.24 Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

Όπως έχει αναφερθεί και στη Σημείωση 2.3 η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις τροποποιήσεις που 

συμπεριλαμβάνονται στον κύκλο βελτιώσεων 2014-2016 του ΣΔΛΠ για πρώτη φορά την οικονομική περίοδο που 

ξεκίνησε τη 1η Ιανουαρίου 2017. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε σημαντικές επιπτώσεις στις λογιστικές πολιτικές της 

Εταιρείας. 

2.25 Συγκριτικά στοιχεία 

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

παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης χρήσεως, για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης των οικονομικών 

καταστάσεων. Για το έτος 2016,  ποσό ύψους 4.155 χιλ € που αφορά προκαταβολές δασμών, αναταξινομήθηκε  

αυξάνοντας το κονδύλι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και το κονδύλι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.  

2.26 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική 

συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Η εύλογη αξία των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 
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προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από τη διοίκηση. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδομένα ή είναι αυτά περιορισμένα από ενεργές χρηματαγορές οι αποτιμήσεις των εύλογων αξιών 

έχουν προκύψει από την εκτίμηση της διοίκησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που υπάρχουν. 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας 

των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική επιμέτρησης: 

Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις, 

Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 

εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, 

Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη 

αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

 

3  Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

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

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

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

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

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

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

της Εταιρείας, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Σε γενικές γραμμές, τα θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία της 

Εταιρείας συνοψίζονται παρακάτω: 

Μακροοικονομικό Περιβάλλον: Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής ύφεσης μεταξύ του 2009-

2016, κατά την οποία το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 26%, η ελληνική οικονομία άρχισε να ανακάμπτει το 

2016 και συνέχισε την ανάπτυξή της το 2017 (+1,4%), σημειώνοντας για πρώτη χρονιά μετά το 2007 αύξηση 

μεγαλύτερη του 1%. Η οικονομική ανάκαμψη, η βελτίωση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, η 

ολοκλήρωση της δεύτερης και τρίτης αξιολόγησης της υλοποίησης του προγράμματος διάσωσης της ΕΕ, καθώς 

και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης που αντανακλάται στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων αλλά και 

στην έκδοση του νέου επταετούς κρατικού ομολόγου, συνέβαλαν στη βελτίωση του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος στη χώρα. Η ανάπτυξη της απασχόλησης (+2,1% το 2017) είχε θετικό αντίκτυπο στο εισόδημα και 

στην ιδιωτική κατανάλωση. Ωστόσο, η αύξηση του πληθωρισμού και των μισθών κινείται ακόμη σε χαμηλά 

επίπεδα. 

Η συνολική κατανάλωση καυσίμων μειώθηκε κατά 1,9% το 2017, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης στη 

ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης λόγω των ήπιων καιρικών συνθηκών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017 και 

των υψηλότερων τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων στα τέλη του έτους. Η ζήτηση καυσίμων κίνησης έπεσε στα 

επίπεδα του 2015 (μείωση κατά 1,2%) κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς η κατανάλωση βενζίνης ήταν αρκετά 

χαμηλότερη, αντισταθμίζοντας την υψηλότερη ζήτηση πετρελαίου κίνησης.  

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, η συνολική κατανάλωση καυσίμων μειώθηκε κατά 6,1%, κυρίως ως 

αποτέλεσμα της μείωσης στη ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης λόγω των ήπιων καιρικών συνθηκών και των 

υψηλότερων τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων κατά τους τρεις πρώτους μήνες του έτους. Η ζήτηση καυσίμων 

κίνησης, ωστόσο, αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017, καθώς η κατανάλωση τόσο 

βενζίνης όσο και πετρελαίου κίνησης ήταν υψηλότερη. 
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Παρά την οικονομική ανάκαμψη που σημειώθηκε το 2017, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη 

βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος και την κρατική χρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος διάσωσης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αξιολογήσεις κινδύνου και τη διαμόρφωση τιμών 

στις κεφαλαιαγορές. Οι οικονομικές εξελίξεις στη χώρα βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρείας, ωστόσο η 

διοίκηση της Εταιρείας αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις προκειμένου να 

διασφαλίσει τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις 

δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα. 

 

 (α)        Κίνδυνος αγοράς 

(ι) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

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

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

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

είναι σε ευρώ αλλά και λόγω του γεγονότος ότι οι αγορές για τις πωλήσεις εξωτερικού οι οποίες 

πραγματοποιούνται σε δολάρια γίνονται στο αντίστοιχο νόμισμα, ο συναλλαγματικός κίνδυνος εκτιμάται ότι είναι 

περιορισμένος και η Εταιρεία δεν διενεργεί επιπλέον πράξεις αντιστάθμισης.  

(ιι) Κίνδυνος διακύμανσης τιμής προϊόντων 

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

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

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

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

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

Ο κίνδυνος επιτοκίων προέρχεται από το γεγονός ότι στην πλειονότητα του δανεισμού της Εταιρείας 

χρησιμοποιούνται κυμαινόμενα επιτόκια. Στην περίπτωση αυτή  η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών, 

ενώ στην περίπτωση δανεισμού με σταθερό επιτόκιο η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης 

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

EURIBOR, έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρείας. Το ύψος της επιβάρυνσης εξαρτάται από 

το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 εάν τα επιτόκια των δανείων σε Ευρώ ήταν 

κατά 0,5% υψηλότερα, των λοιπών μεταβλητών τηρουμένων σταθερών, οι προ φόρων ζημίες της Εταιρείας θα 

ήταν υψηλότερες  κατά €1,1 εκ περίπου. 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

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

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

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

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

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

αποδεδειγμένη πιστοληπτική ικανότητα έχοντας πάρει συναλλαγματικές εγγυήσεων, εμπράγματες εξασφαλίσεις 

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

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

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

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

συγκεκριμένου πιστωτικού κινδύνου. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, τότε κατά 
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περίπτωση το Τμήμα Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη 

λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους. Η χρήση 

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

έγκριση των πιστωτικών ορίων είναι αποτέλεσμα μιας πιο αυστηρής διαδικασίας που εμπλέκει όλα τα επίπεδα της 

ανώτερης διοίκησης. Γι’ αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί η επιτροπή πιστώσεων της Εταιρείας, η οποία 

συναντάται και συζητά τους σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους της Εταιρείας. Όσον αφορά τα τραπεζικά 

ιδρύματα, οι καταθέσεις βρίσκονται στην πλειονότητα τους σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα έχουν βαθμό 

πιστοληπτικής ικανότητας ίσο  ή μεγαλύτερο του Caa3 (Οίκος Moody΄s). 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανομή των απαιτήσεων από πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες ( 

Σημ. 10) σε χιλ €:  

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες από εμπορικές 

δραστηριότητες 380.310 361.423

εκ του οποίου:

Πέραν της πιστωτικής περιόδου, αλλά μη απομειωμένο υπόλοιπο 67.274 76.857

Πέραν της πιστωτικής περιόδου, επισφαλές και απομειωμένο υπόλοιπο 128.897 114.757

Υπόλοιπο που δεν έχει υπερβεί την πιστωτική περίοδο μη απομειωμένο 184.139 169.809

380.310 361.423

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 128.897 114.757  

 

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

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

είσπραξης και έχει αξιολογηθεί  ότι θα καταλήξουν σε ζημία. 

Η ανάλυση ενηλικίωσης των απαιτήσεων από πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες, πέραν της πιστωτικής 

περιόδου αλλά μη απομειωμένων, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016, ακολουθεί παρακάτω (σε χιλ €) : 

 

Ανάλυση ενηλικίωσης απαιτήσεων από πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες, πέραν της πιστωτικής περιόδου αλλά μη απομειωμένα

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Λιγότερο από 30 ημέρες 22.873 12.318

30 έως 90 ημέρες 6.909 7.461

90 έως 120 ημέρες 145 1.613

Πάνω από 120 ημέρες 37.347 55.465

67.274 76.857  

Η ανάλυση ενηλικίωσης των απομειωμένων απαιτήσεων από πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες, αφορά 

ποσά άνω των 120 ημερών , τα οποία ανέρχονται σε €128,9 εκ το 2017 , έναντι €114,8 εκ το 2016. 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

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

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

γραμμών. 

Δεδομένων των εξελίξεων στην αγορά κατά τα τελευταία χρόνια, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι μεγαλύτερος και 

η διαχείριση των χρηματοροών έχει καταστεί πιο επιτακτική. Η Εταιρεία διατηρεί όλες τις γραμμές 

χρηματοδότησης που είχε στη διάθεσή της κατά τη διάρκεια της χρήσης και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (33) από (62) 

απαιτούνται για τις δραστηριότητές της. Στις 29 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ανανέωση της σύμβασης 

του Ομολογιακού Δανείου μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2017 με δικαίωμα ενιαυσίας περαιτέρω παράτασης έως και 

δύο φορές (1+1 έτος), ήτοι μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2019. Στις 31 Ιανουαρίου 2018 η Εταιρεία έκανε χρήση του 

δικαιώματος παράτασης της διάρκειας των Ομολογιακών δανείων μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2019.  

 

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

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

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

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

αξία τους καθώς η επιρροή της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.   

31 Δεκεμβρίου 2017 Εντός 1 έτος

Μεταξύ 1 

και 2 έτη

Μεταξύ 2 

και 5 έτη

Πάνω από 

5 έτη Σύνολο

Δανεισμός 255.523 - - - 255.523

Προμηθευτές και  λοιπές υποχρεώσεις 170.600 - - - 170.600

31 Δεκεμβρίου 2016

Δανεισμός 272.719 - - - 272.719

Προμηθευτές και  λοιπές υποχρεώσεις 177.687 - - - 177.687  

 

3.2 Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

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

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

λοιπούς ενδιαφερόμενους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

κόστος κεφαλαίου. 

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

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

περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της. 

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

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

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

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

μείoν «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα» . Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως 

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

Οι συντελεστές μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 
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31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Σύνολο δανεισμού 244.252 257.584

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα (67.283) (89.495)

Καθαρός Δανεισμός 176.969 168.089

Ίδια Κεφάλαια 331.735 330.090

Συνολικά αποσχολούμενα κεφάλαια 508.704 498.179

Συντελεστής μόχλευσης 34,8% 33,7%  

 

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

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

προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων 

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

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

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

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

επόμενη περίοδο αναφέρονται κατωτέρω. 

(α) Φόρος εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από τις τοπικές φορολογικές αρχές των διαφόρων χωρών όπου 

δραστηριοποιείται. Η διαδικασία προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος και της αναβαλλόμενης φορολογίας 

είναι πολύπλοκη και απαιτεί σε μεγάλο βαθμό να γίνουν εκτιμήσεις και να ασκηθεί κρίση. Υπάρχουν πολλές 

συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Σε περίπτωση 

που φορολογικά θέματα δεν έχουν διευθετηθεί με τις τοπικές αρχές, η διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνει υπόψιν 

την εμπειρία του παρελθόντος και τη συμβουλή ειδικών σε φορολογικά και νομικά θέματα προκειμένου να 

αναλύσει τα συγκεκριμένα γεγονότα και συνθήκες, να ερμηνεύσει τη σχετική φορολογική νομοθεσία, να 

εκτιμήσει τη θέση των φορολογικών αρχών σε αντίστοιχες υποθέσεις και να αποφασίσει εάν χρειάζεται να 

αναγνωρίσει σχετικές προβλέψεις ή να γνωστοποιήσει ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Όταν η Εταιρεία πρέπει να 

προβεί σε πληρωμές ποσών προκειμένου να προσφύγει κατά των φορολογικών αρχών, οι σχετικές πληρωμές 

καταγράφονται ως απαιτήσεις.   

Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει 

τον φόρο εισοδήματος και την αναβαλλόμενη φορολογία. 

 ( β)  Εκτίμηση αποµείωσης της αξίας των  απαιτήσεωv.  

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

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

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

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

υποκειμενικότητας και απαιτούν την κρίση της διοίκησης.  

   (γ)       Εκτίμηση αποµείωσης συμμετοχών και μη χρηματοοικονομικών και περιουσιακών στοιχείων 
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Η Εταιρεία εξετάζει ετησίως εάν οι συμμετοχές της και τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία 

έχουν υποστεί οποιαδήποτε απομείωση, σύμφωνα με τη λογιστική πρακτική (Σημ. 2.10). Εάν υπάρξουν ενδείξεις, 

η Εταιρεία εκτιμά την ανακτήσιμη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Για να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν σχετικές 

ενδείξεις, αλλά και για να καθοριστούν οι Μονάδες Παραγωγής Ταμειακών Ροών απαιτείται η άσκηση κρίσης.  

(δ)  Συνταξιοδοτικά προγράμματα  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

υποχρέωσης. 

 Άλλες σημαντικές παραδοχές των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται μερικώς στις τρέχουσες 

συνθήκες αγοράς. Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται στη Σημείωση 17 του παρόντος.  

 

(ε)  Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις  

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

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

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

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

ημερομηνία του Ισολογισμού.  

 

(στ)        Εκτίμηση απομείωσης ενσώματων παγίων  

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

ως έξοδο στο αποτέλεσμα.  H Εταιρεία παρακολουθεί την ανακτησιμότητα των παγίων στοιχείων της στα σημεία 

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

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

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

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

αναπόσβεστης αξίας των παγίων στα κλειστά σημεία πώλησης.  

Οι εκτιμήσεις εμπεριέχουν βαθμό υποκειμενικότητας και απαιτούν την άσκηση κρίσης της διοίκησης.   
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5 Ενσώματα πάγια  

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα και 

εξαρτήματα

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 21.817 39.968 132.926 2.748 27.677 - 225.136

Απορρόφηση  ΕΚΟ ΑΒΕΕ 31.812 89.317 164.516 11.928 31.581 489 329.643

Προσθήκες - 1.563 7.392 76 6.545 1.059 16.635

Πωλήσεις - - (1.980) (642) (934) - (3.557)

Μεταφορές - - 777 108 - (885) 0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 53.629 130.848 303.632 14.217 64.869 662 567.857

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 - 25.733 99.732 2.740 23.399 - 151.605

Απορρόφηση  ΕΚΟ ΑΒΕΕ - 51.586 137.042 11.210 27.176 3 227.018

Αποσβέσεις χρήσης - 7.495 11.455 117 3.112 - 22.180

Πωλήσεις - - (1.907) (642) (930) - (3.479)

Προβλέψεις απομείωσης παγίων - (410) 998 18 80 - 686

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 - 84.405 247.321 13.443 52.837 3 398.009

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 53.629 46.443 56.311 774 12.032 659 169.848             

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 53.629 130.848 303.632 14.217 64.869 662 567.857

Προσθήκες 490 4.472 10.581 544 8.887 206 25.180

Πωλήσεις - (199) (563) (459) (446) (3) (1.670)

Μεταφορές (177) 216 123 34 40 (350) (115)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 53.941 135.336 313.774 14.337 73.349 515 591.252

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 - 84.405 247.321 13.444 52.837 3 398.009

Αποσβέσεις χρήσης - 6.302 9.772 145 4.058 - 20.277

Πωλήσεις - (197) (513) (452) (446) - (1.608)

Προβλέψεις απομείωσης παγίων - (304) (371) (13) (84) (3) (774)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 - 90.206 256.208 13.124 56.366 - 415.904

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2017 53.941 45.130 57.565 1.213 16.984 515 175.348              
 

Οι αποσβέσεις καταχωρούνται στα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης (Σημ. 22) και κατά ένα μέρος στο Κόστος 

Πωληθέντων (Σημ. 20). Οι  συσσωρευμένες αποσβέσεις  των ενσώματων παγίων που εμφανίζονται στον 

ανωτέρω  πίνακα παρουσιάζονται μειωμένες κατά το ποσό των προβλέψεων απομείωσης παγίων που αναλύεται 

στον κατωτέρω πίνακα. 

 

Οι προσθήκες της χρήσης ύψους € 25.180 αφορούν κυρίως αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών 

μέσων και επίπλων σε ακίνητα τρίτων.  

 

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

υποχρεώσεων. 

 

Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.  



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (37) από (62) 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 η Εταιρεία δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων παγίων 

στοιχείων. 

 

Ανάλυση προβλέψεων απομείωσης παγίων 

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

εξαρτήματα

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 (13) (342) (2.554) - (75) - (2.984)

Απορρόφηση  ΕΚΟ ΑΒΕΕ (423) (3.033) (2.853) - (46) (224) (6.578)

Προβλέψεις χρήσης - (507) (2.725) (18) (278) - (3.528)

Αντιστροφές προβλέψεων - 917 1.727 - 198 - 2.842

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 (436) (2.965) (6.405) (18) (201) (224) (10.248)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 (436) (2.965) (6.405) (18) (201) (224) (10.248)

Προβλέψεις χρήσης - (13) (1.185) - (71) - (1.269)

Αντιστροφές προβλέψεων - 317 1.556 13 155 224 2.264

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 (436) (2.661) (6.034) (5) (117) 0 (9.253)  

Οι προβλέψεις απομείωσης παγίων του έτους 2016 και 2017 περιλαμβάνονται στα Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης 

(Σημ. 22)  και αφορούν πάγια πρατηρίων και εγκαταστάσεων, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται. Τα εν λόγω 

ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν στο ανακτήσιμο ποσό και ως μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών ορίστηκε το 

πρατήριο ή η εγκατάσταση. Για την απομείωση των υπαρχόντων σε μη χρήση παγίων περιουσιακών στοιχείων 

λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης αυτών  καθώς και το αναμενόμενο έσοδο (ανακτήσιμο 

ποσό) από την εκποίηση όσων τελικά δεν επαναχρησιμοποιηθούν. 

 

Ενσώματα πάγια κατεχόμενα προς πώληση 

 

Στις 19/12/2008 υπεγράφη  μεταξύ της ΕΚΟ ΑΒΕΕ και της εταιρείας Private Sea (αγοράστρια) προσύμφωνο 

πώλησης του ακινήτου που αναλυτικά περιγράφεται σ’ αυτό (Εγκατάσταση πρώην ΜΑΜΙΔΑΚΗ) . 

 

Το συγκεκριμένο ακίνητο,  λόγω  μη ορθής αποτύπωσής του στο συμβόλαιο εξαγοράς της ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ από 

την ΕΚΟ ΑΒΕΕ, δεν είχε μεταγραφεί στο κτηματολογικό γραφείο της Ελευσίνας  και ως  εκ τούτου δεν ήταν 

δυνατή  η σύναψη οριστικού συμβολαίου.  

 

Στις 19/7/2012 κατατέθηκαν στο κτηματολογικό γραφείο Ελευσίνας οι συμβολαιογραφικές πράξεις τόσο  

διόρθωσης του συμβολαίου εξαγοράς της ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ (στο οποίο μεταξύ άλλων, αποτυπώθηκε ορθώς το 

συγκεκριμένο ακίνητο)  όσο και   του αρχικού συμβολαίου εξαγοράς. Το ακίνητο μετεγράφη στη μερίδα της ΕΚΟ 

ΑΒΕΕ στο Κτηματολογικό γραφείο Ελευσίνας.  

 

Περαιτέρω όμως διαπιστώθηκαν  διαφορές στα γεωμετρικά όρια του ακινήτου εν σχέσει με την αποτύπωση του 

Κτηματολογίου και κατετέθη  σε συνεργασία με την  αγοράστρια,  αίτηση χωρικής μεταβολής στην 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, με σκοπό την διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων. Η αίτηση χωρικής μεταβολής, 

αρχικώς, δεν έγινε δεκτή από το   Κτηματολογικό  γραφείο  Ελευσίνας. Με την αλλαγή  των σχετικών διατάξεων  

σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείτο  να προηγηθεί η χωρική μεταβολή της  σύναψη  του  οριστικού συμβολαίου 

συνεργαστήκαμε με τους  αρμοδίους της Private Sea  και με την συμβολαιογράφο, ώστε να εκδοθούν τα 

απαραίτητα έγγραφα που απαιτούντο  για την  σύναψη του συμβολαίου . 

  

Ωστόσο μεσολάβησε η  διαδικασία συγχώνευσης της ΕΚ ΑΕΕ με την ΕΚΟ ΑΒΕΕ. Η τελευταία προέβη σε νέα 

αίτηση χωρικής μεταβολής  στο Κτηματολογικό γραφείο, η οποία έγινε δεκτή. Ήδη το συμβόλαιο της 

συγχώνευσης στο οποίο περιλαμβάνεται και το εν λόγω ακίνητο, μετεγράφη στο  Κτηματολογικό γραφείο 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (38) από (62) 

Ελευσίνας  και αναμένουμε  τα σχετικά πιστοποιητικά καταχώρησης. Κατόπιν αυτού, θα προχωρήσει και το 

οριστικό συμβόλαιο του συγκεκριμένου  ακινήτου  με την Private Sea. Στις 04/04/2018 η Ελληνικά Πετρέλαια 

ΑΕ, η οποία είναι η τελική μητρική εταιρεία της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας το 

επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη στις 03/04/2018 μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στους βασικούς μετόχους της 

ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ και Paneuropean Oil and Industrial Holdings SA για την από κοινού πώληση ποσοστού τουλάχιστον 

50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Κατόπιν 

αυτής της εξέλιξης στην μητρική εταιρεία,  η διαδικασία πώλησης του ακινήτου παραμένει σε εκκρεμότητα.  

 

Το εν λόγω ακίνητο ταξινομήθηκε ως κατεχόμενο προς πώληση πάγιο στοιχείο δεδομένου ότι η διοίκηση θεωρεί 

ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα σχετικά κριτήρια που απαιτούνται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 - - - -

Απορρόφηση  ΕΚΟ ΑΒΕΕ 181 178 345 704

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 181 178 345 704

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 181 178 345 704

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 181 178 345 704  

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (39) από (62) 

6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Κόστος 

Δικαιώματα 

μισθώσεων χώρων

Λογισμικό και λοιπές

Ασώματες 

Ακινητοποιήσεις Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 13.825 1.781 15.606

Απορρόφηση  ΕΚΟ ΑΒΕΕ 32.534 6.929 39.463

Προσθήκες - 568 568

Πωλήσεις (275) - (275)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 46.084 9.278 55.362

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 10.378 1.667 12.045

Απορρόφηση  ΕΚΟ ΑΒΕΕ 19.334 6.689 26.023

Αποσβέσεις χρήσης 3.119 240 3.359

Πωλήσεις (203) - (203)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 32.628 8.596 41.225

Καθαρή Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016 13.455 682 14.137

Κόστος 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 46.084 9.278 55.362

Προσθήκες 1.362 194 1.556

Πωλήσεις (52) - (52)

Μεταφορές - 115 115

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 47.394 9.587 56.981

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 32.628 8.596 41.225

Αποσβέσεις χρήσης 2.741 315 3.056

Πωλήσεις (37) - (37)

Προβλέψεις απομείωσης παγίων (83) 2 (81)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 35.249 8.914 44.163

Καθαρή Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017 12.145 673 12.818  

Οι αποσβέσεις καταχωρούνται στα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης (Σημ. 22). 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (40) από (62) 

Δικαιώματα μισθώσεων χώρων 

Τα δικαιώματα μισθώσεων χώρων  αφορούν εφάπαξ προκαταβολές σε νέους πρατηριούχους, με σκοπό να 

εξασφαλίσουν τη χρήση και τον έλεγχο των πρατηρίων, και ο χειρισμός τους γίνεται σύμφωνα με την λογιστική 

πολιτική που αναφέρεται στην σημείωση 2.8.2. 

 

7 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

  

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Αρχή περιόδου                                 34.569                                             -     

Απορρόφηση  ΕΚΟ ΑΒΕΕ                                          -                                       34.569 

Υπόλοιπο λήξεως                               34.569                                    34.569              

Επωνυμία

Κόστος 

συμμετοχής

Ποσοστό 

συμμετοχής

Χώρα 

εγκατάστασης

ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε. 81 49,0% ΕΛΛΑΔΑ

SAFCO A.E. 390 33,3% ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1.098 100,0% ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΕ 2.500 100,0% ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΟ - ΑΘΗΝΑ ΝΕ 2.500 100,0% ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΕ 2.500 100,0% ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΟ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΕ 12.000 100,0% ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΟ - ΗΡΑ ΝΕ 13.500 100,0% ΕΛΛΑΔΑ

Σύνολο 34.569  

Τα έσοδα από μερίσματα που έλαβε η Εταιρεία κατά τη χρήση 2017 προήλθαν από την εταιρεία SAFCO και 

ανήλθαν στο ποσό των  €0,6 εκ για  μέρισμα χρήσης 2016. (31.12.2016 : €1,88 εκ για μέρισμα χρήσης 2015). 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, η Εταιρεία προχώρησε σε έλεγχο απομείωσης των συμμετοχών στις θυγατρικές 

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΕ, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕ και ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕ λόγω ενδείξεων απομείωσης. Η λογιστική αξία των 

συμμετοχών ήταν μικρότερη από την ανακτήσιμη αξία και συνεπώς η Εταιρεία δεν προχώρησε σε απομείωση 

των εν λόγω συμμετοχών. Για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης των συμμετοχών, η ανακτήσιμη αξία 

καθορίστηκε από την Αξία Χρήσης, η οποία υπολογίστηκε βάσει των προβλεπόμενων ταμιακών ροών των 

θυγατρικών της. Το μέσο επιτόκιο προ φόρου που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των προβλεπόμενων 

ταμειακών ροών είναι 7,5%.  Ανάλυση ευαισθησίας των παραδοχών σε μεταβολές: Πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

ευαισθησίας στην θετική ή αρνητική μεταβολή του προεξοφλητικού επιτοκίου. Για τη ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕ, μια 

αύξηση στο προεξοφλητικό επιτόκιο κατά 5%, θα οδηγούσε σε απομείωση της αξίας της συμμετοχής. Για την 

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΕ, μια αύξηση στο προεξοφλητικό επιτόκιο κατά 2,5%, θα οδηγούσε σε απομείωση της αξίας της 

συμμετοχής. Για την ΑΘΗΝΑ ΑΝΕ, μια αύξηση στο προεξοφλητικό επιτόκιο κατά 0,5%, θα οδηγούσε σε 

απομείωση της αξίας της συμμετοχής. 

8 Προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Προπληρωθέντα ενοίκια                              32.772                                  33.672 

Δοθείσες εγγυήσεις 1.403 1.407

Παρακρατηθέντες φόροι 298                                       298 

Πάγιες πιστώσεις πελατών και διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων πελατών 31.368 31.692

Σύνολο 65.842 67.070  



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (41) από (62) 

Προπληρωθέντα ενοίκια 

Η Εταιρεία για την προώθηση των προϊόντων της ενοικιάζει με μακροχρόνιες μισθώσεις ακίνητα, τα οποία εν 

συνεχεία υπενοικιάζει σε εκμεταλλευτές, προκαταβάλλοντας μέρος ή το σύνολο των ενοικίων όλης της διάρκειας 

της μίσθωσης, διατηρώντας σταθερό το ποσό του μηνιαίου μισθώματος. Η Εταιρεία εξοδοποιεί  το συνολικό 

καταβληθέν ποσό,  μηνιαίως στη συνολική διάρκεια  της μίσθωσης. 

Πάγιες πιστώσεις 

Η Εταιρεία για διευκόλυνση των νέων συνεργατών της χορηγεί σε αυτούς πάγιες πιστώσεις αγοράς προϊόντων 

της, αποπληρωτέες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προς εξασφάλισή της η Εταιρεία λαμβάνει από τους πελάτες 

της συναλλαγματικές τακτής λήξης. 

Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων  

Η Εταιρεία σε περιπτώσεις πελατών με ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις συντάσσει κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας 

συμβάσεις διακανονισμού των απαιτήσεων αυτών. Τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν πέραν των 12 μηνών 

από την ημερομηνία ισολογισμού των διακανονισμών αυτών, καταχωρούνται στις λοιπές μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις. 

Οι πάγιες πιστώσεις και οι άτοκοι διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων έχουν προεξοφληθεί με επιτόκιο 

5%. Στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος έχουν καταχωρηθεί τα ακόλουθα ποσά όσον αφορά την 

προεξόφληση:  

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

(Ζημία) από την απομείωση που αναγνωρίστηκε

στην κατάσταση αποτελεσμάτων για τους άτοκους διακανονισμούς

και περιλαμβάνεται στις λοιπές (ζημιές) / κέρδη  (Σημ. 23) (912) (943)

(Ζημία)  από την απομείωση που αναγνωρίστηκε

στην κατάσταση αποτελεσμάτων για τις πάγιες πιστώσεις 

και περιλαμβάνεται στις στις λοιπές (ζημιές) / κέρδη  (Σημ. 23) (410) (335)

Δεδουλευμένα έσοδα τόκων από απομειωμένα

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (Σημ. 24) 1.572 3.536  

 

9    Αποθέματα 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Καύσιμα                                              28.091                              24.605 

Υγραέρια                                                   883                                   670 

Λιπαντικά                                                5.395                                5.212 

Αναλώσιμα και ανταλλακτικά                                                   163                                   134 

Αγορές υπό παραλαβή                                                1.322                                3.620 

Λοιπά προιόντα                                                   400                                   437 

Πρόβλεψη απαξίωσης (573) (231)

35.680 34.447  



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (42) από (62) 

Από τα ανωτέρω , η αξία των α΄υλών και ανταλλακτικών ανέρχεται σε €2,9 εκ (2016: €3,1 εκ), και των τελικών 

προϊόντων σε  €32,0 εκ (2016:€ 28,0εκ). 

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

για το 2017 ανέρχεται σε €1.865 εκ  (2016: € 1.381 εκ). 

10 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες                                                              360.412                            344.880 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη                                                                19.898                              16.543 

  Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (128.897) (114.757)

Καθαρές απαιτήσεις από πελάτες 251.413 246.666

Λοιπές απαιτήσεις                                                                82.679                              91.755 

  Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (17.156) (15.715)

Καθαρές λοιπές απαιτήσεις 65.523 76.040

Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 316.936 322.706  

 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται περαιτέρω στον παρακάτω πίνακα: 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Απαιτήσεις από φόρο προστιθέμενης αξίας                                                                16.651                              28.474 

Απιατήσεις από επίδικες υποθέσεις                                                                26.201                              24.119 

Διάφοροι χρεώστες                                                                11.692                              11.240 

Λοιπές απαιτήσεις από το Δημόσιο                                                                  9.640                                8.565 

Προκαταβολές προμηθευτών και μισθοδοσίας                                                                  4.748                                4.891 

Βραχυπρόθεσμες προκαταβολές ενοικίων                                                                  4.372                                4.150 

Απαιτήσεις από ενοίκια εισπρακτέα 2.646                                3.206 

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος εισπρακτέος 1.244                                1.244 

Προπληρωθέντα έξοδα και έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  711                                   993 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες 425                                   531 

Χρεώστες εκ πωλήσεως παγίων 64                                   187 

Προκαταβολές δασμών 4.285                                4.155 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 82.679 91.755  
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Η ανάλυση ενηλικίωσης υπολοίπων από εμπορικές δραστηριότητες έχει ως εξής: 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Λιγότερο από 30 ημέρες 22.873 12.318

30 έως 90 ημέρες 6.909 7.461

90 έως 120 ημέρες 145 1.613

Πάνω από 120 ημέρες 37.347 55.465

Πέραν της πιστωτικής περιόδου, επισφαλές και απομειωμένο υπόλοιπο 128.897 114.757

Υπόλοιπο που δεν έχει υπερβεί την πιστωτική περίοδο μη απομειωμένο 184.139 169.809

380.310 361.423  

Οι προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων πελατών αναλύονται ως ακολούθως: 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

1 Ιανουαρίου 114.757 47.865

Υπόλοιπα από ΕΚΟ ΑΒΕΕ - 55.726

Αύξηση πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων 15.800 12.238

Ακύρωση πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων πελατών (1.660) (1.071)

31 Δεκεμβρίου 128.897 114.757  

Η Εταιρεία στις 31/12/2017 προέβη σε εκχώρηση απαιτήσεων χωρίς αναγωγή ύψους € 8,6 εκ. (2016: € 5,9 εκ), 

που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι Πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες.  

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

Επί των απαιτήσεων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες διακανονίζονται σε 7 – 60 ημέρες.  

 

11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Διαθέσιμα στο ταμείο                                                           2.081                                  496   

Διαθέσιμα στην τράπεζα 65.201 88.999

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 67.283 89.495  

 

Το σταθμισμένο κατά μέσο όρο τρέχον επιτόκιο κατά την 31/12/2017, σε ευρώ, ήταν 0,05%  (31.12.2016: 

0,14%). 

Τα διαθέσιμα στην τράπεζα είναι εκφρασμένα σε ευρώ και τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με το 

ύψος της κατάθεσης και με βάση τα μηνιαία επιτόκια καταθέσεων των τραπεζών. Η τρέχουσα αξία των 

διαθεσίμων στην τράπεζα προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία λόγω των κυμαινόμενων επιτοκίων και των 

βραχυπρόθεσμων λήξεων τους.   
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12 Μετοχικό κεφάλαιο 

  

Αριθμός 

μετοχών

Μετοχικό 

Κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2016 1.884.213 188.421 26.864 215.285

Υπόλοιπα από ΕΚΟ ΑΒΕΕ 1.041.158 104.116                                          -   104.116

31 Δεκεμβρίου 2016 2.925.371 292.537 26.864 319.401

31 Δεκεμβρίου 2017 2.925.371 292.537 26.864 319.401  

Στις 23 Δεκεμβρίου 2015 συνήλθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και αποφάσισε 

ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €95 εκ  με καταβολή μετρητών και έκδοση 

950.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €100 έκαστη και τιμής διάθεσης €100. Μετά την 

ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα 

ανέρχεται σε €188.421.300, διαιρούμενο σε 1.884.213 μετοχές ονομαστικής αξίας €100 εκάστη. Για την 

καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε προθεσμία 4 μηνών και η καταβολή των μετρητών 

από τον μέτοχο έγινε στις 10/03/2016.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε την καταβολή κατά 

την συνεδρίαση της 30 Μαρτίου 2016.  

Με την από 9 Αυγούστου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το 

μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά €104.115.800  με την έκδοση 141.158 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 

100 εκάστη, το οποίο καλύφθηκε και καταβλήθηκε κατά ποσό μεν €104.115.779,10  με την εισφορά του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», το οποίο ανέρχονταν σε €104.115.779,10 , κατά το υπόλοιπο δε ποσό των €20,90  με την 

καταβολή μετρητών από τους μετόχους της ως άνω απορροφούμενης εταιρείας.  

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 

292.537.100 € διαιρούμενο σε 2.925.371 ονομαστικές μετοχές.  Η ονομαστική αξία μιας μετοχής της Εταιρείας 

είναι  € 100 (31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν  € 100). 

13 Αποθεματικά 

Τακτικό 

αποθεματικό

Ειδικά

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Λοιπά 

Αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016
12.884 (89)                            15.186                 (307) 27.674          

Υπόλοιπα από ΕΚΟ ΑΒΕΕ                                                10.057                         32.344 11.984                                         275 54.660            

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από 

συνταξιοδοτικά 

προγράμματα καθορισμένων παροχών -                                                    -                             -                                          (1.334) (1.334)            

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016                                              22.941                       32.254                      27.170              (1.366) 80.999

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από 

συνταξιοδοτικά -                                                    -                             -                            (1.272)              (1.272)            

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017                                              22.941                       32.254                      27.170              (2.638)            79.727  

Τα αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) από συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών αναφέρονται στις 

συνταξιοδοτικές παροχές της Σημ. 17, μειωμένες κατά το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου.  
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Τακτικό αποθεματικό 

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

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

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

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαγραφή ζημιών. Η Εταιρεία δε σχημάτισε τακτικό αποθεματικό στη χρήση 

2017 (2016: € 0)  δεδομένου ότι χρήση ήταν ζημιογόνα. 

Ειδικά αποθεματικά 

Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία κάθε 4 χρόνια τα γήπεδα-οικόπεδα και τα κτίρια υπόκεινται σε 

αναπροσαρμογές της αξίας τους όπως ορίζονται κατά περίπτωση. Αυτές οι αναπροσαρμογές παγίων στη συνέχεια 

κεφαλοποιήθηκαν. Στα ΔΠΧΑ οι αναπροσαρμογές αυτές  οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με το ΔΛΠ 16 

αντιστράφηκαν κατά την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ,  δημιουργώντας χρεωστικό αποθεματικό. Η Εταιρεία, σε 

περίπτωση πώλησης ακινήτου που έχει αναπροσαρμοσθεί φορολογικά και άρα έχει σχηματίσει υπόλοιπο σε αυτό 

το χρεωστικό αποθεματικό, μεταφέρει το υπόλοιπο αυτό στα αποτελέσματα εις νέον.  

Αφορολόγητα αποθεματικά 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν: 

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

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

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

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

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

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

ή μετατροπής τους σε μετοχικό κεφάλαιο. 

 

14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Εμπορικές υποχρεώσεις 23.751 45.278

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη                                            118.053 112.099

Σύνολο προμηθευτών                                          141.804                                           157.377 

Λοιπές υποχρεώσεις                                              28.796                                               20.310 

Σύνολο προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων                                          170.600                                           177.687 

Οι εμπορικές  υποχρεώσεις αναλύονται περαιτέρω στον παρακάτω πίνακα :

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Μεταφορείς ξηράς                                                6.077 5.712

Προμηθευτές έργων επισκευών-συντηρήσεων                                              13.953 8.815

Προμήθειες πωλήσεων                                                   543 737

Μεταφορείς θαλάσσης                                                7.398 5.690

Δασμοί πληρωτέοι                                                   110 16.866

Προμηθευτές πρώτων υλών και προιόντων                                            113.723 119.556

                                         141.804                                           157.377  
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Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται περαιτέρω στον παρακάτω πίνακα :

 31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 1.273 1.143

Δεδουλευμένα έξοδα 6.496 4.631

Προμηθευτές εξωτερικού 1.846 826

Προμηθευτές διαφήμισης                                                3.924 2.011

Προμήθειες τραπεζών                                                   352                                                    769 

Πρoμηθευτές ασφάλειας-φύλαξης εγκ/σεων                                                   443 412

Προκαταβολές πελατών                                                2.595 4.222

Λοιποί  προμηθευτές 10.244 4.572

Λοιποί φόροι 1.622 1.725

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων 28.796 20.310  

Οι εμπορικές υποχρεώσεις  δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε 0-90 ημέρες. 

 

15 Δάνεια 
 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Βραχυπρόθεσμος  δανεισμός

Τραπεζικός δανεισμός 98.252 68.584

Ομολογιακό δάνειο από συνδεδεμένα μέρη- Σημ. 32 138.000 138.000

Βραχυπρόθεσμα δάνεια από συνδεδεμένα μέρη -Σημ. 32 8.000 51.000

Σύνολο βραχυπροθέσμων δανείων 244.252 257.584  
 

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο για το 2017 ήταν euribor +5,69 % ( 2016:euribor +7,19%). 

Η ανάλυση ανά νόμισμα δανείων έχει ως εξής: 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Ευρώ 244.252 257.584

Σύνολο δανεισμού 244.252 257.584  

Δάνειο Hellenic Petroleum Finance (HPF) 

Το 2010 η Εταιρεία σύναψε δανειακή σύμβαση με όριο €300 εκ με την Hellenic Petroleum Finance Plc (HPF), 

θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια,  με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού 

και τη χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Από την ανωτέρω σύμβαση το ανεξόφλητο υπόλοιπο του 

δανείου  την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν στο ποσό των €8 εκ (31 Δεκεμβρίου 2016: €51 εκ). Το δάνειο 

ανανεώνεται μηνιαίως με επιτόκιο που κατά μέσο όρο το 2017 ανέρχονταν σε euribor + 7,11%.   

Ομολογιακό δάνειο από ΕΛΠΕ ΑΕ και DIAXON ABEE 

 Στις 31 Ιανουαρίου 2013 η Εταιρεία συνήψε Ομολογιακό δάνειο ύψους €137,9 εκ με την ΕΛΠΕ ΑΕ.          

Επίσης την ίδια ημερομηνία η Εταιρεία συνήψε Ομολογιακό δάνειο ύψους €0,1 εκ με την DΙΑΧΟΝ ΑΒΕΕ.    

Στις 31 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ανανέωση των  συμβάσεων  των ανωτέρω  Ομολογιακών Δανείων 

μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2017 με δικαίωμα ενιαυσίας περαιτέρω παράτασης έως και δύο φορές (1+1 έτος) , ήτοι 

μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2019. 
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Στις 31 Ιανουαρίου 2018 η Εταιρεία έκανε χρήση του δικαιώματος παράτασης της διάρκειας των Ομολογιακών 

δανείων μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2019. Το νέο επιτόκιο ορίστηκε σε  euribor + 5.1%. 

Το επιτόκιο για τα ανωτέρω ομολογιακά δάνεια στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονταν σε euribor + 6.35%.  

Δάνεια από εμπορικές τράπεζες 

Επιπρόσθετα η Εταιρεία έχει δανειακές συμβάσεις βραχυπρόθεσμου δανεισμού με εμπορικές τράπεζες 

εσωτερικού συνολικού ορίου  €110,3 εκατ. Από τις ανωτέρω συμβάσεις, το υπόλοιπο του βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονταν στο ποσό των €98,3 εκ (31 Δεκεμβρίου 2016:  €68,5 εκ).  To 

επιτόκιο των δανείων υπολογίζεται με τον τύπο euribor + 4,85% + 0,6%. Τα δάνεια αυτά ανανεώνονται αναλόγως 

με τις επιχειρηματικές ανάγκες τις Εταιρείας  ανά τρίμηνο.   

16 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 

δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 

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

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 56.458 44.797

Υπόλοιπο από ΕΚΟ ΑΒΕΕ -                                                7.857 

Πίστωση/(Χρέωση) αποτελεσμάτων χρήσης 7.112 5.362

Πίστωση/(Χρέωση) στα λοιπά συνολικά έξοδα 520 545

Ανάλωση πρόβλεψης ανέλεγκτων χρήσεων / Αναταξινομήσεις -μεταφορές 1.868 (2.104)

65.958 56.458  

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

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 18.631 18.417

Απομείωση ενσώματων παγίων 1.973 2.996

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (1.308) (1.401)

Προβλέψεις επισφάλειας πελατών 27.770 12.856

Προβλέψεις επισφάλειας χρεωστών 1.519 1.117

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 4.705 3.925

Λοιπές απαιτήσεις (510) (510)

Μεταφερόμενη φορολογική ζημιά προς συμψηφισμό 8.457 16.805

Καθαρή δαπάνη τόκων μεταφερόμενη προς συμψηφισμό (υποκεφαλαιοδότηση) 5.659 5.659

Λοιπές μεταβολές (938) (3.406)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 65.958 56.458

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (2.756) (5.317)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 68.714 61.775  

 

 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες προς 

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

φορολογικά κέρδη. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που αναγνωρίστηκαν για αχρησιμοποίητες 

φορολογικές ζημίες ανήλθαν σε €8,5 εκ την 31 Δεκεμβρίου του 2017 (31 Δεκεμβρίου 2016 €16,8 εκ), καθώς 

προβλέπεται ότι οι ζημίες αυτές θα συμψηφιστούν με μελλοντικά φορολογικά κέρδη. Με βάση το εγκεκριμένο 
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επιχειρηματικό πλάνο, ο Εταιρεία  κρίνει ως πιθανό τον συμψηφισμό των φορολογικών ζημιών με μελλοντικά 

φορολογικά κέρδη. 

Το 2014, οι διατάξεις του αρ. 49 του Ν. 4172 περί υποκεφαλαιοδότησης εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά 

σύμφωνα με τις οποίες, το όριο έκπτωσης των πλεοναζουσών δαπανών τόκων, ορίζεται ως συγκεκριμένο 

ποσοστό επί του φορολογικού EBITDA (60% για το 2014, 50% για το 2015 και 40% από 2016 και εξής). Η 

επίδραση  στο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ήταν  €5,7 εκ (2016: 

€5,7 εκ). Το ποσό αυτό μπορεί να συμψηφιστεί με μελλοντικά φορολογικά κέρδη. Το ποσό περιλαμβάνεται στον 

πίνακα μεταβολής φορολογικής απαίτησης στην κατηγορία Καθαρή δαπάνη τόκων μεταφερόμενη προς 

συμψηφισμό. 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 68.714 61.775

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (2.756) (5.317)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Aνακτήσιμες μετά από 12 μήνες 67.008 60.606

Aνακτήσιμες  εντός 12 μηνών 1.706 1.169

Σύνολο Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων 68.714 61.775

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Πληρωτέες  μετά από 12 μήνες (2.756) (5.317)

Πληρωτέες  εντός 12 μηνών                                                    -                                                               - 

Σύνολο Αναβαλλόμενων Φορολογικών Υποχρεώσεων (2.756) (5.317)

Γενικό Σύνολο 65.958 56.458  

 

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

Πάγια Προβλέψεις Φορολογική ζημιά χρήσης  Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 11.993 5.768 20.002 7.034 44.797

Υπόλοιπο από ΕΚΟ ΑΒΕΕ 8.160 4.870 - (5.173) 7.857

Χρέωση / (Πίστωση) στα αποτελέσματα 789 6.806 (3.196) 964 5.362

Αναταξινομήσεις / μεταφορές 471 (91) (1) (2.483) (2.104)

Κινήσεις στην Καθαρή Θέση - 545 - - 545

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 21.413 17.898 16.805 342 56.458

Χρέωση / (Πίστωση) στα αποτελέσματα (809) 15.576 (8.347) 693 7.113

Αναλώσεις / Αναταξινομήσεις / Μεταφορές - - - 1.868 1.868

Κινήσεις στην Καθαρή Θέση - 520 - - 520

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 20.604 33.994 8.457 2.902 65.958  
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17 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

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

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Υποχρεώσεις κατάστασης οικονομικής θέσης:

Συνταξιοδοτικές παροχές 17.337 14.632

Υποχρεώσεις κατάστασης οικονομικής θέσης: 17.337 14.632

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Χρεώσεις στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων:

Συνταξιοδοτικές παροχές 1.186 746

Σύνολο 1.186 746

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Χρεώσεις στη κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων:

Συνταξιοδοτικές παροχές 1.272 1.334

Σύνολο 1.272 1.334

                  Έτος που έληξε

                  Έτος που έληξε

 

  

Η μεταβολή στις υποχρεώσεις για συνταξιοδοτικές παροχές για το 2017 και το 2016 είναι η ακόλουθη: 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 4.504 3.890

Εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού (1.484) (1.336)

Έλλειμμα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 3.020 2.554

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 14.317 12.078

Υποχρέωση στη κατάσταση οικονομικής θέσης 17.337 14.632  

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

από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του κάθε εργαζομένου.  

Η μεταβολή στις υποχρεώσεις για συνταξιοδοτικές παροχές για το 2017 και το 2016 είναι η ακόλουθη: 
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Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων

Εύλογη αξία στοιχείων 

ενεργητικού Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 5.232 (1.078) 4.155

Υπόλοιπα από ΕΚΟ ΑΒΕΕ 8.205 (124) 8.081

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 280 - 280

Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) 465 (33) 432

Κόστος παλαιότερης απασχόλησης και (κέρδη)/ ζημίες από τακτοποιήσεις (3) - (3)

Σύνολο χρεώσεων στα λοιπά συνολικά έσοδα 742 (33) 709

Επαναμετρήσεις στις αναλογιστικές παραδοχές:

Απόδοση των στοιχείων ενεργητικού, εξαιρουμένου του ποσού που 

συμπεριλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) - 18 18

 - (Κέρδη)/Ζημίες από μεταβολή δημογραφικών παραδοχών - - -

 - (Κέρδη)/Ζημίες από μεταβολή χρηματοοικονομικών παραδοχών 1.568 - 1.568

 - (Κέρδη)/Ζημίες από εμπειρικές προσαρμογές 294 - 294

1.861 18 1.879

Καταβολές παροχών άμεσα από την εταιρεία/ εισφορές της εταιρείας στα στοιχεία 

ενεργητικού (3) (189) (192)

Καταβολές παροχών από τα στοιχεία ενεργητικού (70) 70 -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 15.968 (1.336) 14.632

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 15.968 (1.336) 14.632

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 766 - 766

Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) 428 (25) 403

Κόστος παλαιότερης απασχόλησης και (κέρδη)/ ζημίες από τακτοποιήσεις 17 - 17

Σύνολο χρεώσεων στα λοιπά συνολικά έσοδα 1.211 (25) 1.186  

Επαναμετρήσεις στις αναλογιστικές παραδοχές:

Απόδοση των στοιχείων ενεργητικού, εξαιρουμένου του ποσού που 

συμπεριλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) - 2 2

 - (Κέρδη)/Ζημίες από μεταβολή δημογραφικών παραδοχών - - -

 - (Κέρδη)/Ζημίες από μεταβολή χρηματοοικονομικών παραδοχών 1.240 - 1.240

 - (Κέρδη)/Ζημίες από εμπειρικές προσαρμογές 550 - 550

1.790 2 1.792

Καταβολές παροχών άμεσα από την εταιρεία/ εισφορές της εταιρείας στα στοιχεία 

ενεργητικού (63) (210) (273)

Καταβολές παροχών από τα στοιχεία ενεργητικού (84) 84 -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 18.821 (1.484) 17.337  

 

Οι μη προεξοφλημένες παροχές συνταξιοδότησης λήγουν ως ακολούθως: 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 Μέχρι ενός έτους

Μεταξύ ενός και δύο 

ετών

Μεταξύ δύο και 

πέντε ετών

Πάνω από 

πέντε έτη Σύνολο

Συνταξιοδοτικές παροχές 156 204 1.383 22.265 24.007  

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (51) από (62) 

Τα περιουσιακά στοιχεία των προγραμμάτων επενδύθηκαν ως ακολούθως:

2017 2016

Εισηγμένα Μη εισηγμένα Σύνολο % Εισηγμένα Μη εισηγμένα Σύνολο %

Ομόλογα

 - Κρατικά ομόλογα 214 - 214 14% 155 - 155 12%

 - Εταιρικά ομόλογα 1.205 - 1.205 81% 1.131 - 1.131 85%

- Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 65 - 65,332 4% 50 50 4%

Σύνολο 1.484 - 1.484 100% 1.336 - 1.336 100%  

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,00% 2,50%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,50% 0,50%

Πληθωρισμός 0,60% 0,50%  

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

σε αλλαγές στις κύριες σταθμισμένες παραδοχές είναι η ακόλουθη:

Μεταβολή της παραδοχής

Αύξηση παραδοχής Μείωση παραδοχής

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,50% -6,0%  6.0%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,50% +6,0% -6,0% 

Επίδραση στην υποχρέωση

 

 

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

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

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

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

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

χρηματοοικονομικής θέσης (παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στον προσωπικό με τη 

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

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

€ 185 χιλ για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2018. Η μέση σταθμισμένη διάρκεια των προγραμμάτων είναι 

14,9 χρόνια. 
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18 Προβλέψεις  

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Προβλέψεις για νομικές υποχρεώσεις 3.932 1.907

Λοιπές προβλέψεις 617 1.121

Ληφθείσες εγγυήσεις φιαλών υγραερίου ( Εγγυήσεις πελατών για τον χρησιδανεισμό φιαλών υγραερίου) 1.864 1.911

Ληφθείσες εγγυήσεις καλής τήρησης των όρων σύμβασης 3.823 3.470

Λοιπές εγγυήσεις 979 1.034

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 11.215 9.441  

 

Ανάλυση προβλέψεων 

Προβλέψεις για νομικές

 υποχρεώσεις

Προβλέψεις για έκτακτους 

οικονομικούς κινδύνους

Προβλέψεις για λοιπές

 υποχρεώσεις Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2016 582 1.637 - 2.219

Υπόλοιπο από ΕΚΟ ΑΒΕΕ - - 1.117 1.117

Χρεώσεις / (Πιστώσεις) στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

- Προσθήκες 1.325 - 3 1.328

- Μεταφορές - (1.637) - (1.637)

31 Δεκεμβρίου 2016 1.907 - 1.121 3.028

1 Ιανουαρίου 2016 1.907 - 1.121 3.028

Χρεώσεις / (Πιστώσεις) στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

- Προσθήκες 2.600 - - 2.600

 -Ποσά που έχουν χρησιμοποιηθεί (575) - (153) (728)

- Μεταφορές - - 4 4

 -Αντιλογισμός προβλέψεων - - (355) (355)

31 Δεκεμβρίου 2017 3.932 - 617 4.549  

 To ποσό των € 2.600 χιλ στις προσθήκες για νομικές υποχρεώσεις αφορά τελωνειακές υποθέσεις καθώς και 

νομικές υποθέσεις.  

19  Κύκλος Εργασιών 

Έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017  Πρατήρια Βιομηχανία Υγραέρια Αεροπορία Ναυτιλία Εξαγωγές Λοιπά Σύνολο 

Πωλήσεις 2.093.234 516.494 34.912 267.919 311.228 25.159 60.368 3.309.313

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (1.104.396) (124.339) (5.179) (1.304) (488) - (31.234) (1.266.941)

Καθαρός Κύκλος Εργασιών 988.837 392.155 29.733 266.615 310.740 25.159 29.133 2.042.372

Έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 Πρατήρια Βιομηχανία Υγραέρια Αεροπορία Ναυτιλία Εξαγωγές Λοιπά Σύνολο

Πωλήσεις 1.845.368 276.518 28.119 220.927 228.388 30.383 57.995 2.687.697

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (981.766) (107.573) (4.273) (926) (129) - (38.327) (1.132.995)

Καθαρός Κύκλος Εργασιών 863.601 168.945 23.846 220.001 228.258 30.383 19.667 1.554.702  

 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα των πρατηρίων αφορά την εμπορία βενζινών, πετρελαίου κίνησης και 

θέρμανσης και υγραερίου μέσω του δικτύου πρατηρίων με τα σήματα  ΕΚΟ και ΒΡ. Στον τομέα της βιομηχανίας 

η Εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες πελατών όπως βιομηχανίες, τεχνικές εταιρείες, ξενοδοχεία, στόλοι οχημάτων, 

υπηρεσίες δημόσιου τομέα και μεταπωλητές θέρμανσης. Στον τομέα υγραερίων η Εταιρεία προμηθεύει προϊόν 

για βιομηχανική , εμπορική, οικιακή χρήση καθώς και για υγραεριοκίνηση οχημάτων. Στο τομέα της αεροπορίας 
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η Εταιρεία εφοδιάζει με αεροπορικά καύσιμα μεγάλες εταιρείες του κλάδου μέσω του μεγαλύτερου δικτύου 

ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων στην Ελλάδα. Στον τομέα της ναυτιλίας η Εταιρεία εφοδιάζει πλοία 

ακτοπλοΐας, κρουαζιερόπλοια και πλοία με ξένη σημαία.  

20   Κόστος Πωληθέντων  

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Μεταβολή αποθεμάτων (4.937) (2.243)

Αγορές 1.864.636 1.381.258

Έξοδα προσωπικού 1.414 1.180

Ιδιοκαταναλώσεις 995 697

Αποσβέσεις - Σημ. 5 182 171

Λοιπά ΓΒΕ 1.068 1.506

Μεταφορικά 36.752 39.025

Προμήθειες 4.432 4.277

Συναλλαγματικές διαφορές (2.617) 1.280

Λοιπά μεταβλητά 7.536 459

Σύνολο 1.909.460 1.427.610

                        Έτος που έληξε

 

                                         

21 Παροχές σε εργαζομένους 

 

                        Έτος που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Μισθοδοσία 24.845 20.703

¨Εξοδα κοινωνικής ασφάλισης 5.760 5.019

Κόστος ασφαλιστικών προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης 2.336 2.107

Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους 1.834 1.575

Σύνολο 34.775 29.404  

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

διατροφής και λοιπές παροχές στο προσωπικό. 

 

22 Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Έξοδα διάθεσης 116.705 115.944

Έξοδα διοίκησης 22.903 20.200

Σύνολο 139.608 136.144

      Έτος που έληξε

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (54) από (62) 

Τα λειτουργικά έξοδα  (Διοίκησης και Διάθεσης) αναλύονται : 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Παροχές σε εργαζόμενους  32.191 27.508

Πρόβλεψη συνταξιοδότησης προσωπικού 1.133 716

Συντήρηση / Επισκευές 8.906 9.146

Υπηρεσίες υποστήριξης από τρίτους 7.589 6.307

Χρήση δικαιωμάτων                                                       3.355 3.334

Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών                                                       6.112 6.804

Διαφήμιση 8.369 9.589

Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων 21.127 20.460

Κοινόχρηστες δαπάνες 2.111 2.097

Προβλέψεις επισφάλειας πελατών 14.140 11.167

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων   20.095 22.008

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων   3.056 3.360

Έξοδα εξυπηρέτησης εγκαταστάσεων και λοιπά μεταβλητά έξοδα 8.200 8.843

Φόροι και Τέλη 4.300 4.119

Απομείωση / διαγραφή ενσώματων παγίων (1.076) 686

139.608 136.144

                  Έτος που έληξε

 

Οι αμοιβές μελών Δ.Σ. για το έτος 2017 ανήλθαν στο ποσό των €271,7 χιλ και περιλαμβάνονται στο κονδύλι 

Υπηρεσίες υποστήριξης προς τρίτους. 

 

23 Λοιπά έσοδα / (έξοδα)  

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Έσοδα από επιχορηγήσεις                                                              8                                             13 

Υπηρεσίες προς τρίτους και συνδεδεμένα μέρη 10.807 10.664

Έσοδα από εκμισθώσεις ακινήτων 12.412 12.319

Λοιπά (έξοδα) / έσοδα (4.421) (9.846)

Σύνολο 18.806 13.150

                        Έτος που έληξε

 

 

Οι υπηρεσίες προς τρίτους και συνδεδεμένα μέρη αφορούν κατά κύριο λόγο δανεισμό προσωπικού της Εταιρείας. 

Τα έσοδα από εκμισθώσεις ακινήτων αφορούν μισθώσεις ιδιόκτητων πρατηρίων καθώς και υπεκμισθώσεις 

μισθωμένων πρατηρίων. 

Τα λοιπά έξοδα αφορούν προβλέψεις για τελωνειακές υποθέσεις και διάφορους χρεώστες. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (55) από (62) 

24 Λοιπές (ζημίες) / κέρδη 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Κέρδη / (Ζημιά) από εκποίηση παγίων 23 225

Ζημιά από απομείωση διακανονισμών απαιτήσεων (1.323) (1.278)

Κέρδη / (Ζημιά)  από συναλλαγματικές διαφορές (979) 126

Σύνολο (2.278) (926)

                  Έτος που έληξε

 

 

25 Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Τόκοι Χρεωστικοί

Δάνεια Τραπεζών (7.096) (8.580)

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη - Σημ 32 (10.370) (15.029)

(17.466) (23.609)

Τόκοι πιστωτικοί 

Έσοδα από τόκους 1.242 1.410

Χρηματοοικονομικό έσοδο από αναστροφή της προεξόφλησης 1.572 3.536

2.814 4.946

Καθαρό Χρηματοοικονομικό κόστος (14.652) (18.663)

     Έτος που έληξε

 

 

26 Φόρος Εισοδήματος 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Φόρος εισοδήματος χρήσης                                                               - (1.656)

Αναβαλλόμενος φόρος 7.112 5.362

Σύνολο 7.112 3.706

            Έτος που έληξε

 

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

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



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (56) από (62) 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Ζημιές προ φόρων (4.195) (13.612)

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες συντελεστές 1.217 3.947

Έξοδα που δεν εκπίπτουν (3.801) (1.835)

Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο 172 545

Μεταβολές στο φόρο προηγουμένων ετών 9.776 1.148

Λοιπά (252) (98)

7.112 3.706

              Έτος που έληξε

 

 

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 2017 και για τη χρήση 2016 είναι 

29%.   

Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για τη χρήση 2017 ανέρχεται σε 169%. 

Για τις χρήσεις 2011 και εξής οι ελληνικές εταιρείες υπόκεινται σε ετήσιο φορολογικό έλεγχο από τους τακτικούς 

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

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

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

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

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

την οικεία διαχειριστική χρήση.  Η Εταιρεία ελέγχθηκε μέχρι και τη χρήση του 2016 και έλαβε πιστοποιητικό 

φορολογικής συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη.  

Η διοίκηση εκτιμά ότι δε θα προκύψουν σημαντικές επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις από τους 

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

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017. 

 

27 Μερίσματα 

Η Εταιρεία δεν διένειμε μέρισμα κατά την διάρκεια της χρήσης 2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στην 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (57) από (62) 

28 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Ζημιές  Χρήσης (4.195) (13.612)

Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων παγίων 5, 6 23.333 25.539

Έσοδα από μερίσματα (625) (1.880)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 25 17.466 23.609

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 25 (2.814) (4.946)

Προβλέψεις 19.977 22.170

(Κέρδη) / Ζημιές από εκποίηση παγίων 24 (23) (225)

Συναλλαγματικές διαφορές (πιστωτικές)/χρεωστικές 24 979 (126)

54.099 50.530

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Μείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων (1.806) 2.012

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (8.825) (18.623)

(Μείωση) / αύξηση  υποχρεώσεων (8.464) 21.539

(19.096) 4.928

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 35.003 55.457

Έτος που έληξε

 

 

29 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις 

α) Νομικές υποθέσεις: H Eταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες 

δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας, σχετικές με τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης. Η 

διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς 

σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας ή στα αποτελέσματα της 

λειτουργίας της. Σημειώνεται ότι μετά την απόσχιση των Κλάδων Αεροπορικών Καυσίμων, Ναυτιλιακών 

Καυσίμων και Λιπαντικών και την εισφορά τους στην BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΠ, μεταβιβάστηκαν στην τελευταία 

όλα τα επίδικα πράγματα και δικαιώματα κλπ που αφορούν τους εν λόγω κλάδους, στις σχετικές δε δίκες η 

Εταιρεία ενεργεί στο όνομά της αλλά κατ’ εντολή και λογαριασμό της απορροφήσασας τους κλάδους.  

β) Ανέλεγκτες χρήσεις – Επίδικες φορολογικές υποθέσεις:  

Οι δυο εταιρείες που συγχωνεύτηκαν κατά την διάρκεια του 2016 στην παρούσα Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια 

ΑΒΕΕ έχουν ελεγχθεί ως εξής: 

ι) H πρώην ΕΚΟ ΑΒΕΕ έχει ελεγχθεί έως και τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Την 31.12.2017 

βρισκόταν σε εξέλιξη έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για τις επόμενες χρήσεις έως και εκείνη που έληξε στις 

31 Δεκεμβρίου 2010. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 ελήφθησαν οι εκθέσεις των φορολογικών αρχών για τις 

χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2008, 31 Δεκεμβρίου 2009 και 31 Δεκεμβρίου 2010. Οι εκθέσεις αξιώνουν 

πρόσθετους φόρους και πρόστιμα για κονδύλια που αφορούν σε τέλος χαρτοσήμου συνολικού ύψους 7,6 εκ. Η 

Εταιρεία, αφού μελέτησε τις εκθέσεις των φορολογικών ελέγχων, αμφισβητεί τους επιβληθέντες επιπρόσθετους 

φόρους και πρόστιμα και έχει προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις ενέργειες και 

ένδικα μέσα προσφυγής κατά αυτών των ποσών. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (58) από (62) 

ιι) Η πρώην  Ελληνικά Καύσιμα ΑΕ έχει ελεγχθεί έως και τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ενώ σε 

εξέλιξη βρίσκονται έλεγχοι για τις επόμενες χρήσεις έως και εκείνη που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Οι πιο 

πρόσφατες Εκθέσεις Φορολογικού Ελέγχου για τις χρήσεις 2010 και 2011 παραδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 

και αξιώνουν πρόσθετους φόρους ύψους €1,6 εκατ. και πρόστιμα ύψους €1,9 εκατ. για κονδύλια που αφορούν σε 

τέλος χαρτοσήμου και άλλες προσαρμογές από λοιπές φορολογίες.  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι 

ακριβώς η ίδια με εκείνη που περιγράφεται παραπάνω για την πρώην ΕΚΟ ΑΒΕΕ και η Εταιρεία έχει ήδη 

προχωρήσει στις σχετικές νομικές ενέργειες. 

γ) Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων:  

Κατά την 31.12.2017, η Εταιρεία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές τραπεζών ύψους €3,8 εκ. περίπου ως εγγύηση 

στα κατά τόπους τελωνεία (31.12.2016 €3,9 εκ.). 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης υποχρεώσεων – Εθνική Τράπεζα 18.337 19.524

Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης υποχρεώσεων – Τράπεζα Πειραιώς 3.920 3.920

Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης υποχρεώσεων – Alpha Bank 12.016 5.064

Σύνολο 34.273 28.509  

 

Επιπλέον των ανωτέρω εγγυητικών , ποσό ύψους €129,1 εκ  έχει δοθεί ως εγγυητική επιστολή  στα τελωνεία υπέρ 

της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.  

 

Η διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς τελωνειακές υποθέσεις αναμένεται να 

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

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

αποτελεσμάτων. 

 

30 Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων 

Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων  της Εταιρείας λειτουργούντος ως μισθωτή. 

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

μισθώσεις έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης.  

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

εξής: 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (59) από (62) 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Μέχρι 1 έτος 22.339 20.155

Από 1-5 έτη 72.591 66.097

Μετά από 5 έτη 69.271 65.133

Σύνολο 164.201 151.385

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

ανέρχεται σε € 21.127  χιλ.  (2016: € 20.460 χιλ.) - Σημ 21

Έτος που έληξε

 

 

31 Λειτουργικές μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής  

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

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Μέχρι 1 έτος 6.126 11.857

Από 1-5 έτη 15.289 15.102

Μετά από 5 έτη 13.804 13.848

Σύνολο 35.218 40.807

Τα  ενοίκια που καταχωρήθηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια 

της χρήσης ήταν € 12.412  χιλ. (2016: €  12.319 χιλ.)

Έτος που έληξε

 

 

32 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Η μητρικές εταιρείες της Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ είναι η Hellenic Petroleum International AG με 

έδρα την Αυστρία, και η Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ  Η τελική μητρική εταιρεία είναι η Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ με 

έδρα την Ελλάδα.  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Eταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ.  

ι) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Πωλήσεις προϊόντων

Εταιρείες ομίλου 332.108 279.103

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 191.916 26.983

Πωλήσεις υπηρεσιών

Εταιρείες ομίλου 14.744 11.878

538.768 317.964

Δεν υπήρξε κέρδος (ζημιά)  από την πώληση παγίων. 

Οι πωλήσεις προιόντων και η παροχή συναφών υπηρεσιών καταχωρούνται στο κονδύλι Πωλήσεις, οι λοιπές πωλήσεις υπηρεσιών 

που δεν συμπληρώνουν ή εξυπηρετούν τους σκοπούς της δραστηριότητας της Εταιρείας καταχωρούνται στα  Λοιπά έσοδα / έξοδα.

Έτος που έληξε

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (60) από (62) 

ιι) Αγορές προϊόντων

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Αγορές προϊόντων

Εταιρείες ομίλου 1.820.432 1.352.531

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 4.286 4.345

Αγορές υπηρεσιών

Εταιρείες ομίλου 15.083 10.719

Συνδεδεμένες εταιρείες - -

1.835.515 1.363.249

Οι αγορές προιόντων καταχωρούνται στο κονδύλι Κόστος Πωληθέντων, οι δε αγορές υπηρεσιών στα έξοδα διοίκησης διάθεσης.

Έτος που έληξε

 

ιιι) Υπόλοιπα περιόδου που προκύπτουν από πωλήσεις / αγορές

 προϊόντων / υπηρεσιών

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

Εταιρείες ομίλου

    - Υπόλοιπα πελατών 19.898 16.543

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες

    - Υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη 26.380 8.112

46.277 24.655

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη

Εταιρείες ομίλου

    - Υπόλοιπα προμηθευτών 118.053 112.099

    -  Δάνειο από Hellenic Petroleum Finance 8.000 51.000

    -  Ομολογιακό δάνειο 138.000 138.000

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες

    - Υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη 522 64

264.575 301.163

Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη (218.297) (276.508)

Έτος που έληξε

 

Στις 31 Ιανουαρίου 2013 η εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ συνήψε ομολογιακό δάνειο   ύψους €138 εκ. με την ΕΛΠΕ ΑΕ 

και την DIAXON ABEE. Στις 29 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ανανέωση της σύμβασης του 

Ομολογιακού Δανείου μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2017 με δικαίωμα ενιαυσίας περαιτέρω παράτασης έως και δύο 

φορές (1+1 έτος) , ήτοι μέχρι την Ιανουαρίου 2019. Στις 31 Ιανουαρίου 2018 η Εταιρεία έκανε χρήση του 

δικαιώματος παράτασης της διάρκειας των Ομολογιακών δανείων μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2019. 

 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Ανάλυση δανείου από συνδεδεμένα μέρη (HPF)

Υπόλοιπο έναρξης 51.000 146.000

Δάνεια που χορηγήθηκαν στην χρήση - -

Δάνεια που αποληρώθηκαν στην χρήση (43.000) (95.000)

Υπόλοιπο λήξης 8.000 51.000  

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (61) από (62) 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Τόκοι δανείου 10.370 15.029

                        Έτος που έληξε

 

 

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

Εταιρεία για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους. 

Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τα εξής: 

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

 ι) ΕΛΠΕ ΑΕ. Οι συναλλαγές αφορούν αγορές πετρελαιοειδών προϊόντων και υπηρεσιών.  

ιι) EKO ΔΗΜΗΤΡΑ Ναυτική Εταιρεία, ΕΚΟ ΑΘΗΝΑ Ναυτική Εταιρεία, ΕΚΟ ΑΡΤΕΜΙΣ Ναυτική Εταιρεία. Οι 

συναλλαγές αφορούν ναύλωση δεξαμενοπλοίων για μεταφορά καυσίμων. 

ιιι) ΕΛΠΕ Διεθνής Συμβουλευτική. Οι συναλλαγές αφορούν παροχή υπηρεσιών.  

ιv) HELLENIC PETROLEUM FINANCE plc. Αφορά παροχή δανείου προς την Εταιρεία. 

v) Ελληνικά Πετρέλαια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες. Οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις  υπηρεσιών. 

vi) EKO Kαλυψώ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.  Οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις  πετρελαιοειδών προϊόντων  και 

υπηρεσιών. 

vii) AΣΠΡΟΦΩΣ ΑΕ Οι συναλλαγές αφορούν αγορά υπηρεσιών. 

β) Συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων που ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής 

θέσης: 

    Εταιρεία Αγωγού Καυσίμων Αεροδρομίου Αθηνών ΑΕ (ΕΑΚΑΑ) 

    Elpedison B.V. Oι συναλλαγές αφορούν αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

    Σπάτα Aviation Fuel Company S.A. (SAFCO) 

    Superlube ΑΕ 

    Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ (ΔΕΠΑ) 

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

Δημοσίου: 

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

 Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις πετρελαιοειδών. 

      δ)  Η Εταιρεία διοικείται  από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη 

του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΟ ΑΒΕΕ). Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν ή έχουν λογισθεί προς τους 

ανωτέρω ανήλθαν σε:  

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Σημειώσεις επί των χρηματοικονομικών καταστάσεων 

Σελίδα (62) από (62) 

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

Αμοιβές 272 147

Έτος που έληξε

 
 

33 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Εντός του Φεβρουαρίου 2018 διενεργήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο έλεγχος επί των αιτήσεων της Εταιρείας 

για επιστροφή ΦΠΑ περιόδου 01.01.2016- 30.09.2017 ποσού € 10.000 χιλ. Σε συνέχεια του ελέγχου το Ελληνικό 

Δημόσιο προχώρησε στην επιστροφή του παραπάνω ποσού ΦΠΑ και η Εταιρεία συμψήφισε τον Μάρτιο του 

2018 φορολογικές υποχρεώσεις της ποσού € 8.949 χιλ. ενώ μένει να  συμψηφίσει και το υπόλοιπο ποσό της 

επιστροφής € 1.051 χιλ. 


