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Καηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο   

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκείσζε 31/12/2010 31/12/2009

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6 54.500 25.937

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 17.169 -

Δπελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο 8 2.572.175 2.572.175

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 9 32.361 3.659

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 11 820.941 924.897

3.497.145 3.526.668

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 10 1.795.057 1.968.293

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 11 8.918.655 4.628.685

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 26.000 -

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 12 1.846.611 299.346

12.586.323 6.896.324

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 16.083.468 10.422.993

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο

Μεηνρηθφ θεθάιαην 13 7.547.000 7.547.000

Απνζεκαηηθά 14 31.748 31.748

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 821.561 19.795

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 8.400.309 7.598.543

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Υπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 15 36.050 37.817

36.050 37.817

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 16 7.366.579 2.736.104

Τξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 280.530 50.529

7.647.109 2.786.632

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 7.683.158 2.824.449

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 16.083.468 10.422.993  
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Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

εκείσζε 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Πσιήζεηο 159.841.771 -

Κφζηνο πσιεζέλησλ 17 (149.507.436) -

Μεηθηό θέξδνο 10.334.335 -

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 19 4.005.372 -

Έμνδα δηάζεζεο 17 (10.502.118) -

Έμνδα δηνίθεζεο 17 (2.084.921) -

Λνηπά θέξδε/ δεκηέο - θαζαξά 20 (512.034) 81.789

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 1.240.633 81.789

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 21 (100.566) -

Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 21 4.059 -

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ έζνδα - θαζαξά (96.507) -

Κέξδε πξν θόξσλ 1.144.127 81.789

Φφξνο εηζνδήκαηνο 22 (342.361) 3.659

Καζαξά θέξδε ρξήζεο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 801.766 85.448

Εεκίεο ρξήζεο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 24 - (16.925)

Καζαξά θέξδε ρξήζεο 801.766 68.523

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα - -

πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα ρξήζεο 801.766 68.523

Καζαξά θέξδε/ (δεκηέο) θαηαλεκεκέλα ζε :

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο 801.766 68.523

πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα θαηαλεκεκέλν ζε:

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο 801.766 68.523  
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Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ  

 

εκείσζε

Μεηνρηθό 

θεθάιαην 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 275.520 27.323 106.171 409.014

Καζαξά θέξδε ρξήζεσο - - 68.523 68.523

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεο - - 68.523 68.523

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 13 7.271.480 - - 7.271.480

Μεηαθνξά 14 - 4.426 (4.426) -

Μεξίζκαηα - - (150.474) (150.474)

7.271.480 4.426 (154.900) 7.121.006

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 7.547.000 31.748 19.795 7.598.543

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 7.547.000 31.748 19.795 7.598.543

Καζαξά θέξδε ρξήζεσο - - 801.766 801.766

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεο - - 801.766 801.766

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 7.547.000 31.748 821.561 8.400.309  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.



Shell & MOH Aviation Fuels A.E. 

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

31 Γεθεκβξίνπ 2010  

(Πνζά ζε Δπξώ) 

 

6 

 

 

Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

εκείσζε 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Καζαξά θέξδε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαθνπείζσλ 

δξαζηεξηνηήησλ) 801.766 68.523

Πξνζαξκνγέο γηα:

Φφξν εηζνδήκαηνο 22 342.361 52.658

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6 4.939 6.947

Έζνδα ηφθσλ 21 (4.059) (2.754)

Έμνδα ηφθσλ 21 100.566 7.037

Κέξδε εχινγεο αμίαο παξαγψγσλ (26.000) -

Έζνδα απφ κεξίζκαηα 19 (253.785) -

965.787 132.412
Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο

Αχμεζε απνζεκάησλ 173.237 (22.967)

Αχμεζε απαηηήζεσλ (4.186.014) (92.468)

Αχμεζε ππνρξεψζεσλ 4.630.475 117.458

Mείσζε πξνβιέςεσλ (1.767) (61.805)

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1.581.718 72.631

Καηαβιεζέληεο ηφθνη (100.566) (7.037)

Καηαβιεζήο θφξνο εηζνδήκαηνο (141.061) (519)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1.340.090 65.075

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (33.501) -

Αγνξέο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (17.169) -

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 253.785 -

Τφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 4.059 2.754

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 207.175 2.754

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα - (459.850)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - (459.850)

Καζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 1.547.265 (392.022)

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 299.346 691.368

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 12 1.846.611 299.347  

 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

 

1. Γεληθά 

Ζ Shell & MOH Aviation A.E. (ε «Δηαηξεία») (πξψελ Shell ΑΔ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Φεκηθψλ) 

δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιάδα ζηνλ θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ.  Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Δηαηξείαο αθνξά ηελ εκπνξία θαπζίκσλ αεξνπνξίαο.    

Μέρξη ηηο 30 Σεπηεκβξίνπ 2009, ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο ήηαλ ε ιεηηνπξγία πξαηεξίνπ πγξψλ 

θαπζίκσλ.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2009 ε Δηαηξεία ζηακάηεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξαηεξίνπ (βι.ζεκ.24).  

Σηε ζπλέρεηα, ε Δηαηξεία απνξξφθεζε ην θιάδν αεξνπνξηθψλ θαπζίκσλ ηεο εηαηξείαο Shell Hellas Α.Δ. κε 

θαηαρψξεζε ηεο απνξξφθεζεο ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2009 ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ.  Ζ εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη ε 31 Γεθεκβξίνπ 2009.    

Ωο απνηέιεζκα ηεο δηαθνπήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξαηεξίνπ θαη ηεο κεηέπεηηα απνξξφθεζεο ηνπ θιάδνπ 

αεξνπνξηθψλ θαπζίκσλ, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ρξήζεο 2009 δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεο.  Δπηπιένλ, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξαηεξίνπ παξνπζηάδνληαη σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο.   

Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ θνηλνχ απφ ηηο εηαηξείεο Shell Overseas Ltd (51%) θαη Μφηνξ Όηι (Διιάο) 

Γηπιηζηήξηα Κνξίλζνπ Α.Δ (49% κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Coral Α.Δ. (πξψελ Shell Hellas A.E.).     

Ζ Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Αηηηθή, ζην Γήκν Παιαηνχ Φαιήξνπ, ζηελ νδφ Αγίαο Κπξηαθήο 6-8 θαη Φαξίησλ.  Ζ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη ε www.shell-moh.com. 

Οη νηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο 

Δηαηξείαο ηελ 03/05/2011 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. 

 

2. ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

Πιαίζην θαηάξηηζεο  

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Shell & 

MOH Aviation A.E. γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010.  Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΦΑ»), φπσο έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΦΑ 1 “Πξψηε εθαξκνγή ησλ 

ΓΠΦΑ”, γηαηί απνηεινχλ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα 

ΓΠΦΑ αθνχ έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ζπληάζζνληαλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο Διιεληθέο 

Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο («ΓΠΛΑ»).  Οη ΓΠΛΑ δηαθέξνπλ ζε θάπνηα ζεκεία απφ ηα ΓΠΦΑ.  

Καηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Γηνίθεζε ηξνπνπνίεζε θάπνηεο απφ ηηο κεζφδνπο 

ινγηζηηθήο θαη απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ζχκθσλα κε ηηο ΓΠΛΑ ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ηα ΓΠΦΑ. Τα 

ζηνηρεία ηνπ 2009 παξνπζηάδνληαη αλαπξνζαξκνζκέλα βάζεη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ.  
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Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΦΑ 1 θαη ησλ άιισλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ, ε Δηαηξεία εθάξκνζε ηα ΓΠΦΑ 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ 1 Ηαλνπαξίνπ  

2009. 

Σπκθσλία θαη πεξηγξαθή ηεο επίδξαζεο ηεο κεηάβαζεο, απφ ηηο ΓΠΛΑ ζηα ΓΠΦΑ, ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηε Σεκείσζε 5. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα 

παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. 

Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα µε ηα ΓΠΦΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά 

ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή 

γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε µε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζµαηα κπνξεί 

ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο.   Οη πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ πεξίπινθεο ζπλαιιαγέο θαη 

εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο, ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε Σεκείσζε 4. 

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο  

Νέα πξόηππα,  ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: Σπγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο 

πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ 

ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011   

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Τν ΓΠΦΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΣΓΛΠ (Σπκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Τν ΣΓΛΠ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΠΦΑ 9 θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο 

αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Τν ΓΠΦΑ 9 νξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ 

κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν 

θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Τν ΓΠΦΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο 

απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΦΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα 

παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο 

εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο 

γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα 

αιιάμεη. Τα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα 

έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Τν ΓΠΦΑ 9 θαηαξγεί ηελ 
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εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, 

αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο 

αμίαο.  Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΦΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο. Τν ΓΠΦΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ε Δηαηξεία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΦΑ 9 

λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.  

ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011)  

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα 

κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. 

Σπγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη 

απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο 

φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα 

πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή.   

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2010) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη 

λα ηαμηλνκεζνχλ. Σπγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ 

απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο 

ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ((εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2011) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη ζπλερηδφκελε 

αλάκεημε.  Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε 

απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Τξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2010 ηνπ 

ΣΓΛΠ (Σπκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΦΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΣΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ 

Μάην 2010. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.  Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη 

ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο.  Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.   
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ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε 

ζηηο ζεκεηψζεηο.  

πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ 

Οη επηρεηξεκαηηθέο ζπλελψζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ εμαγνξάο. Τν θφζηνο θηήζεο είλαη ε 

εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηε 

ζπλαιιαγή. Τα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεηο θαη 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία εμαγνξά επηκεηξψληαη θαηά ηελ εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο 

ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. 

Δπελδύζεηο ζε θνηλνπξαμίεο  

Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί ηηο επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε θφζηνο 

θηήζεσο κείνλ απνκείσζε. 

πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

(α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα 

παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. 

(β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 

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

ηαθηνπνίεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε 

λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη 

ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο. 

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Τα ελζψκαηα πάγηα επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε.  Τν 

θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.  

Δπηπιένλ δαπάλεο πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή θαηαρσξνχληαη σο μερσξηζηφ 

πάγην κφλνλ εάλ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο 

κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.  Τν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 
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Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο 

ηνπο σο εμήο: 

- Μεηαθνξηθά κέζα 7 έηε 

- Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 5-7 έηε 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε 

ηέινο ρξήζεσο. 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά 

(απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

Τν θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ελφο παγίνπ δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζε ή απφζπξζή ηνπ φηαλ 

δελ αλακέλνληαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ.  Τα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πψιεζε πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πσιείηαη ή δηαγξάθεηαη. 

Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο - Ζ Δηαηξεία σο κηζζσηήο 

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

ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ζχκθσλα κε ηα κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα, θαζψο ζεσξείηαη πην 

αληηπξνζσπεπηηθφο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ.  

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Λνγηζκηθά 

Τα αγνξαδφκελα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο.  Οη 

απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε 

νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5 ρξφληα.  Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 

αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.   

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

(i) Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ καθξνπξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ 

γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε.  Όηαλ ε 

ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία 

απνκείσζήο ηνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε 

κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο. Δχινγε αμία κείνλ έμνδα 

πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηε πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο 

ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ 

αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε 

θαζαξή παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ πξφζνδν πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηε 

δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, 

ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν γηα ην νπνίν νη ηακεηαθέο ξνέο δχλαηαη 

λα πξνζδηνξηζηνχλ μερσξηζηά. 
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(ii) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί. 

Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο (εθφζνλ πθίζηαληαη 

ζρεηηθέο ελδείμεηο) είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην θφζηνο θηήζεσο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απνηηκψκελα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. 

Ζ αλαθηήζηκε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ζε θνηλνπξαμίεο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο γηα ηα κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Ζ αλαθηήζηκε/εηζπξάμηκε αμία ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνκείσζεο, πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ 

κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ είηε κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ 

εθάζηνηε ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ, ή κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απφδνζεο ελφο παξφκνηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ.  Οη πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο.  Ζ 

ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε επέλδπζε.  Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ 

ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. 

(α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο 

κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ή πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία απφ ηε Γηνίθεζε.  Σηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ εάλ θαηέρνληαη γηα εκπνξία ή 

αλακέλεηαη λα πνπιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ε Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

(β) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

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

ηα νπνία δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο ηνπο.  Πεξηιακβάλνληαη 

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

θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.  Τα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.   

Τα δάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. 

(γ) Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηε ιήμε 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο 

θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα θξαηήζεη σο ηε 

ιήμε ηνπο.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ε Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 
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(δ) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ 

ηελ θαηεγνξία, είηε δε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 

12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ε 

Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.  

Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη 

θαη ε εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν.  Οη επελδχζεηο αξρηθά 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ δαπαλψλ ζπλαιιαγήο, κε εμαίξεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία απνηηκψκελα ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ.  Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα 

ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο 

ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

Σηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε 

αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα 

ζηνηρεία απηά πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ απνκείσζε.  Καηά ηελ πψιεζε ή απνκείσζε, ηα θέξδε ή νη δεκηέο 

κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ 

αληηζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ. 

Τα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο 

εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε 

κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ. 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο.  Γηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία δε 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ 

απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη 

πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα 

απνηηκάηαη ζην θφζηνο θηήζεο.  

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε κειινληηθή δηαθχκαλζε ηηκψλ πεηξειαίνπ. 

Τα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πεξηιακβάλνπλ ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ηηκήο αγαζψλ (commodity 

swaps).  Απηά θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο θαη απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζηελ εθηηκεκέλε εχινγε αμία ηνπο.  Ζ 

εθηηκεκέλε εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε 

δεδνκέλα ηεο αγνξάο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.   

Τα παξάγσγα παξνπζηάδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ε εθηηκεκέλε εχινγε αμία ηνπο είλαη ζεηηθή θαη 

σο ππνρξεψζεηο φηαλ ε εθηηκεκέλε εχινγε αμία ηνπο είλαη αξλεηηθή. 

Οη αλαπξνζαξκνγέο ζηελ εχινγε αμία παξαγψγσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζηελ 

θαηεγνξία «Λνηπά θέξδε/ δεκηέο- θαζαξά». 

Απνζέκαηα 

Τα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο 

αμίαο. Τν θφζηνο ζπκπεξηιακβάλεη ηα άκεζα πιηθά θαη, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηα άκεζα εξγαηηθά θφζηε 
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θαη ηα αλαινγνχληα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ηα απνζέκαηα 

ζηελ παξνχζα ηνπο ζέζε θαη θαηάζηαζε. Τν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν FIFO. Ζ θαζαξή 

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

ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο.  

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο.  Οη 

δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο.  Τν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο 

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

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Τν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο 

θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

Σακεηαθά δηαζέζηκα  

Τα ηακεηαθά δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 

κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.   

ηνηρεία κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε θαη 

δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 

Ζ Δηαηξεία ηαμηλνκεί έλα καθξνπξφζεζκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ζαλ ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε, αλ ε αμία ηνπο αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί θαηά θχξην 

ιφγν κέζσ δηάζεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη φρη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπο. 

Ακέζσο πξηλ ηελ αξρηθή ηαμηλφκεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο νκάδαο ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ σο 

θαηερφκελσλ πξνο πψιεζε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα) απνηηκψληαη κε βάζε ηα ηζρχνληα ζε θάζε πεξίπησζε ΓΠΦΑ. 

Τα καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ή νη νκάδεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ) πνπ 

ηαμηλνκνχληαη ζαλ θαηερφκελα πξνο πψιεζε απνηηκψληαη (κεηά ηελ αξρηθή ηαμηλφκεζε σο αλσηέξσ) ζηελ 

ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο αμίαο  πνπ απηά θέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηεο εχινγεο αμίαο 

ηνπο κεησκέλεο θαηά ηα άκεζα έμνδα δηάζεζεο, θαη νη πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο.  Όπνηα πηζαλή αχμεζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ζα 

θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο αιιά φρη γηα πνζφ κεγαιχηεξν ηεο αξρηθά θαηαρσξεζείζαο δεκίαο 

απνκείσζεο. 

Απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία έλα καθξνπξφζεζκν (απνζβελφκελν) πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή ηα 

καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ) ηαμηλνκείηαη ζαλ θαηερφκελν πξνο πψιεζε, δελ ινγίδνληαη απνζβέζεηο επί ησλ ελ ιφγσ 

καθξνπξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Μεηνρηθό θεθάιαην 

Τν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Οη θνηλέο κεηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζηα 

ίδηα θεθάιαηα. 

Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε 

κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο.  
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Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ δαπάλε 

γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη  βάζεη ησλ  θεξδψλ ηεο 

Δηαηξείαο φπσο αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη 

πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλνπο ή 

νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο  

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

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ.  Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία 

φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.   

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη 

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

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. 

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο  

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία θαη απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζχκθσλα 

κε ηε κέζνδν ηνπ αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Παξνρέο ζην πξνζσπηθό κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

(α) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν 

θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.   

Τν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηε ρξήζε πνπ 

αθνξά. 

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

παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη 

δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ 

αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit 

credit method).  

Τα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα 

θαηαρσξνχληαη εμ’νινθιήξνπ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Τν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα 

ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ 

ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο 

θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο. 
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Τν πνζφ ηεο ππνρξέσζεο απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο αληηπξνζσπεχεη ηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο κεησκέλε θαηά ηελ εχινγε 

αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

(β) Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο 

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

ζπληαμηνδνηήζεσο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ 

απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα 

απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία απνρψξεζε. Παξνρέο 

ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο πξνεμνθινχληαη. 

Σηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο θαη φπνπ ππάξρεη αδπλακία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε 

απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε. 

Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα 

παξειζνληηθψλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο 

θαη ην απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.  Οη πξνβιέςεηο επηκεηξνχληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή 

εθηίκεζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε Γηνίθεζε ζε φηη αθνξά ζην θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ 

ηεο ππνρξέσζεο.   

Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Τα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ θαπζίκσλ ζε αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ 

γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Πσιήζεηο 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη 

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

(β) Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ 

Τα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην 

νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.   

(γ) Έζνδα από ηόθνπο 

Τα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

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

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

πξαγκαηηθφ επηηφθην θαη θαηαλέκεη ηελ έθπησζε ζαλ έζνδν απφ ηφθνπο.  

(δ) Μεξίζκαηα 

Τα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 
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Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Γηαλνκή κεξίζκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. 

 

3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Ζ Eηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ θαη 

θίλδπλν ηηκψλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Τν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο 

Δηαηξείαο επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.  

 

Σπλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη θαησηέξσ. 

 (α) Κίλδπλνο αγνξάο 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα.  Λφγσ απηνχ ππάξρεη θίλδπλνο απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ο θίλδπλνο πξνθχπηεη θπξίσο απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη 

απαηηήζεηο/ ππνρξεψζεηο  ζε μέλν λφκηζκα.  Ζ ζρεηηθή ηζνηηκία Γνιάξην ΖΠΑ/Δπξψ είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγσλ ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ηεο Δηαηξείαο. Γελ δηελεξγνχληαη πξάμεηο πξνζηαζίαο ζπλαιιαγκαηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

Κίλδπλνο ηηκήο 

Λφγσ ηεο ρξήζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ Platt’s ζε Γνιάξηα ΖΠΑ θαη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο, ησλ αεξνπνξηθψλ θαπζίκσλ, ππάξρεη έθζεζε θηλδχλνπ απφ ηε ρξνληθή δηαθνξά αγνξάο / 

πψιεζεο ηνπ πξντφληνο. Ζ αγνξά ηνπ πξντφληνο είλαη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ελψ ε πψιεζε βαζίδεηαη ζε 

κεζνζηαζκηθέο ηηκέο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο ή πξνεγνχκελνπ κήλα. Ζ Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζε ελέξγεηεο 

πξνο αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ (hedging) γηα κέξνο απηφ ησλ πσιήζεψλ ηεο κέζσ ζπκβάζεσλ αληαιιαγήο 

ηηκήο αγαζψλ (commodity swaps).  Ζ Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκεζεο. 

 (β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ.  Πξηλ ηελ απνδνρή ησλ φξσλ 

ζπλεξγαζίαο, ε Δηαηξεία δηελεξγεί αμηνιφγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε. Όπνπ είλαη 

εθηθηφ έρεη επίζεο σο πνιηηηθή ηελ ιήςε εγγπεηηθψλ ηξαπέδεο.  

Σηε ζπλέρεηα, ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ ηεο θαη ηηο απνθιίζεηο απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο. Σε πεξίπησζε απφθιηζεο θαη κέρξη απνπιεξσκήο, ν πειάηεο πιεξψλεη κε κεηξεηά ή 

πξνπιεξψλεη. Αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ παξαηίζεηαη ζηε Σεκείσζε 11. 

Σε ζρέζε κε πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαζεζίκσλ, επηζεκαίλεηαη φηη ε 

Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κφλν κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ πςειφ δείθηε πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο. 
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 (γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ζ Δηαηξεία ζπληάζζεη θαη παξαθνινπζεί ζε κεληαία βάζε πξφγξακκα ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν 

ηηο ιεηηνπξγηθέο φζν θαη ηηο επελδπηηθέο ρξεκαηνξνέο.  

Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο 

θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε.   

Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

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

απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζην κέιινλ θαη λα δηαηεξήζεη ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο θεθαιαίνπ. 

Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ίδηα θεθάιαηα 

ησλ κεηφρσλ.  Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο 

Δηαηξείαο, κε ζηφρν ηελ ηζνξξνπία ζηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε.  Ζ Δηαηξεία δελ έρεη δαλεηζκφ θαηά ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2010.   

Πξνζδηνξηζκόο ησλ επιόγσλ αμηώλ 

 

Τελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε Δηαηξεία είρε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία (commodity swaps) χςνπο 

€26.000 ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζην Δπίπεδν 2. 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο αγνξέο 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο («Δπίπεδν 2»). 

 

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 

πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη 

εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο 

ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο: 

(α) Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

δηφηη ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη 

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

γηα ην εάλ ζα επηβιεζνχλ επηπιένλ θφξνη.  Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην 

αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία ηεο ρξήζεο. 

(β) πληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

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

ηε ρξήζε αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη παξαδνρψλ, φπσο ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

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

επηηφθην πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο, ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ην επηηφθην ησλ 4,5%.  

 

Οη ινηπέο παξαδνρέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί παξνπζηάδνληαη ζηε Σεκείσζε 15. 

 

5. Μεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ 

Τν ΓΠΦΑ 1 απαηηεί φπσο ε Δηαηξεία θαζνξίζεη ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΦΑ θαη λα ηηο  

εθαξκφζεη αλαδξνκηθά γηα λα αλακνξθψζεη ηνλ θαηά ΓΠΦΑ ηζνινγηζκφ έλαξμεο θαηά ηελ εκεξνκελία 

κεηάβαζεο (1 Ηαλνπαξίνπ 2009).   

Τν ΓΠΦΑ 1 παξέρεη νξηζκέλεο πξναηξεηηθέο απαιιαγέο θαζψο θαη ππνρξεσηηθέο εμαηξέζεηο ζηελ αξρή ηεο 

αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο. Οη απαιιαγέο θαη εμαηξέζεηο πνπ έρνπλ ηζρχ γηα ηελ Δηαηξεία παξνπζηάδνληαη  

παξαθάησ. 

5.1    Απαιιαγέο από ηελ πιήξε αλαδξνκηθή εθαξκνγή πνπ απνθάζηζε ε Δηαηξεία 

Οη απαιιαγέο δελ έρνπλ ηζρχ γηα ηελ Δηαηξεία. 

5.2   Δμαηξέζεηο από ηελ πιήξε αλαδξνκηθή εθαξκνγή πνπ αθνινύζεζε ε Δηαηξεία 

Αποαναγνώπιση  χπηματοοικονομικών στοιχείων ενεπγητικού και παθητικού 

Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απναλαγλσξίζηεθαλ πξηλ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, δελ αλαγλσξίδνληαη 

μαλά ζχκθσλα κε ηα ΓΠΦΑ. 

Εξαίπεση εκτιμήσεων  

Τν ΓΠΦΑ 1 απαγνξεχεη ηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 γηα 

δηφξζσζε εθηηκήζεσλ πνπ είραλ γίλεη θάησ απφ ηηο Διιεληθέο ΓΠΛΑ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα δηφξζσζε ιαζψλ.   

Ζ Δηαηξεία αλαπξνζάξκνζε ππνινγηζκνχο θαη εθηηκήζεηο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπο δελ 

ήηαλ ζχκθσλε κε ηα ΓΠΦΑ ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία πνπ ήηαλ δηαζέζηκα θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο.  
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5.3   πκθσλίεο κεηαμύ ησλ ΓΠΥΑ θαη ΓΠΛΑ 

5.3.1  πκθσλία ηδίσλ θεθαιαίσλ Δηαηξείαο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

1/1/2009 31/12/2009

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ κε βάζε ηηο ΓΠΛΑ 302.843 7.656.023

Γηαγξαθή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ησλ 

ΓΠΦΑ - (78.625)

Αληηινγηζκφο κεξηζκάησλ 2008 150.474 -

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία - 3.659

Πξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο (44.303) (64.303)

Αληηινγηζκφο ησλ κε πξαγκαηνπνηεζέλησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ - 81.789

ύλνιν αλακνξθώζεσλ 106.171 (57.480)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ κε βάζε ηα ΓΠΥΑ 409.014 7.598.543  

 

5.3.2  πκθσλία θαζαξώλ θεξδώλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2009 

1/1 - 

31/12/2009

Κέξδε πξηλ ηε θνξνινγία ζύκθωλα κε ΓΠΛΑ 118.018

Γηαγξαθή άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ δελ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα αλαγλώξηζεο ησλ 

ΓΠΦΑ (78.625)

Γηαγξαθή ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ ζηα απνηειέζκαηα 81.789

Κέξδε πξίλ ηε θνξνινγία ζύκθωλα κε ηα ΔΠΧΑ (ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο) 121.182

Φόξνο εηζνδήκαηνο (56.318)

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 3.659

Καζαξά θέξδε ρξήζεο ζύκθωλα κε ηα ΔΠΧΑ 68.523  
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6. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά 

κέζα  

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε ύλνιν

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 180 81.667 38.115 - 119.963

Απνξξφθεζε θιάδνπ αεξνπνξηθψλ θαπζίκσλ (ζεκ. 23) - 25.000 - - 25.000

Απφζρηζε θιάδνπ πξαηεξίνπ (ζεκ. 24) (180) (81.667) (7.761) - (89.608)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 - 25.000 30.354 - 55.354

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 - 25.000 30.354 - 55.354

Πξνζζήθεο - - 665 32.837 33.501

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 - 25.000 31.019 32.837 88.856

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 180 66.427 35.330 - 101.937

Απνζβέζεηο - 5.715 1.232 - 6.947

Απφζρηζε θιάδνπ πξαηεξίνπ (ζεκ. 24) (180) (72.142) (7.145) - (79.467)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 - - 29.417 - 29.417

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 - - 29.417 - 29.417

Απνζβέζεηο 3.750 1.189 - 4.939

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 - 3.750 30.606 - 34.356

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 - 25.000 937 - 25.937

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 - 21.250 413 32.837 54.500
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7. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Λνγηζκηθό

Κόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 1.520

Πξνζζήθεο 17.169

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 18.689

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 1.520

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 1.520

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 -

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 17.169  
 

 

8. Δπελδύζεηο ζε θνηλνπξαμίεο  

31/12/2010 31/12/2009

Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο 2.572.175 -

Απνξξόθεζε θιάδνπ αεξνπνξηθώλ θαπζίκσλ (ζεκ.23) - 2.572.175

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο 2.572.175 2.572.175  

 

Οη επελδχζεηο ζηηο θνηλνπξαμίεο απνηεινχλ ηηο επελδχζεηο ζηηο εηαηξείεο Safco (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 25%) θαη 

Gissco (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 50%) πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ηεο απνξξφθεζεο ηνπ θιάδνπ αεξνπνξηθψλ 

θαπζίκσλ (ζεκ. 23).   

Ζ Safco είλαη εηαηξεία εθνδηαζκνχ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Αεξνδξνκίνπ Σπάησλ, ελψ ε Gissco είλαη 

εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ εθνδηαζκνχ αεξνζθαθψλ ζε ειιεληθνχο αεξνιηκέλεο (εθνδηαζκφ αεξνζθαθψλ κε 

θαχζηκα, ιηπαληηθά, θαζψο θαη απνζήθεπζε θαπζίκσλ).   

 

9. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη λνκηθφ δηθαίσκα λα 

ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 

φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.  Τα ζπκςεθηζκέλα πνζά είλαη 

ηα παξαθάησ: 

31/12/2010 31/12/2009

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: (32.361) (3.659)  

Τα κεηθηά πνζά αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 



Shell & MOH Aviation Fuels A.E. 

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

31 Γεθεκβξίνπ 2010  

(Πνζά ζε Δπξώ) 

 

23 

 

31/12/2010 31/12/2009

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:

Αλαθηήζηκεο κεηά απφ 12 κήλεο (18.612) (23.288)

Αλαθηήζηκεο εληφο 12 κελψλ (21.072) -

(39.683) (23.288)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο:

Πιεξσηέεο κεηά απφ 12 κήλεο 1.343 -

Πιεξσηέεο εληφο 12 κήλεο 5.980 19.629

7.323 19.629

(32.361) (3.659)  

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ: 

31/12/2010 31/12/2009

Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο (3.659) -

Πίζησζε θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (ζεκ. 22) (28.701) (3.659)

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο (32.361) (3.659)  

 

Οη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπκςεθηζκφο ησλ ππνινίπσλ εληφο ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο αξρήο είλαη νη 

παξαθάησ: 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:

Γηαγξαθή άπισλ 

ζηνηρείσλ

Πξνβιέςεηο γηα 

παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο

Γεδνπιεπκέλα 

έμνδα ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 - - - -

Πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (15.725) (7.563) - (23.288)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 (15.725) (7.563) - (23.288)

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 (15.725) (7.563) - (23.288)

Φξέσζε/ (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο 4.323 353 (21.072) (16.395)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 (11.402) (7.210) (21.072) (39.683)  
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Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο:

Λνηπά ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 - -

Φξέσζε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο 19.629 19.629

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 19.629 19.629

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 19.629 19.629

Πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (12.307) (12.307)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 7.323 7.323  

 

10. Απνζέκαηα 

31/12/2010 31/12/2009

Έηνηκα πξντφληα - 286

Δκπνξεχκαηα 1.795.057 1.968.007

ύλνιν 1.795.057 1.968.293  

 

 

11. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 
 

31/12/2010 31/12/2009

Πειάηεο 1.831.429 3.450.273

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο πειαηψλ (24.596) (1.773.065)

Σειηθέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 1.806.833 1.677.208

Πξνθαηαβνιέο - 151.188

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ.27) 3.960.935 2.596.512

ΦΠΑ εηζπξαθηέν 2.958.571 -

Πξνπιεξσκέο εμφδσλ 1.008.805 1.106.859

Λνηπέο απαηηήζεηο 4.452 21.815

ύλνιν 9.739.596 5.553.582

Με θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 820.941 924.897

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 8.918.655 4.628.685

9.739.596 5.553.582  
 

 

 

Ζ αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζην ηέινο ηεο παξνχζαο ρξήζεο έρεη σο αθνινχζσο: 
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31/12/2010

ύλνιν 1.806.833

Με ιεμηπξφζεζκα θαη κε απνκεησκέλα θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο 1.688.641

Δίλαη απνκεησκέλα θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο 24.596

Έρεη δεκηνπξγεζεί πξφβιεςε γηα ην πνζφ ησλ: (24.596)

-

Γελ έρνπλ απνκεησζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο 

αιιά είλαη ιεμηπξφζεζκα θαηά ηηο αθφινπζεο πεξηφδνπο:

< 30 κέξεο 103.971

30-60 κέξεο 2.030

60-90 κέξεο 241

90-180 κέξεο 11.845

180 + κέξεο 105

118.192

1.806.833  
 

 

 

 

 

Ζ κεηαβνιή ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 8.775

Πξφβιεςε απνκείσζεο 27.237

Γηαγξαθή εηζπξαθηέσλ κέζα ζηε ρξήζε (15.372)

Απφ απνξξφθεζε θιάδνπ αεξνπνξηθψλ θαπζίκσλ 1.752.424

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 1.773.065

Πξφβιεςε απνκείσζεο 27.161

Γηαγξαθή εηζπξαθηέσλ κέζα ζηε ρξήζε (1.761.764)

Με ρξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο πνπ αλαζηξάθεθαλ (13.867)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 24.596

 

Οη πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηα εμήο λνκίζκαηα:  

31/12/2010 31/12/2009

Δπξψ (EUR) 5.750.801 2.897.276

Γνιιάξηo (USD) 3.988.795 2.656.306

9.739.596 5.553.582  
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12. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Τα ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

31/12/2010 31/12/2009

Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 1.846.611 299.346  

 

Τα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη ζηα εμήο λνκίζκαηα: 

31/12/2010 31/12/2009

Δπξώ 1.568.807 299.346

Γνιιάξην ΗΠΑ 277.804 -

1.846.611 299.346  

13. Μεηνρηθό θεθάιαην 

Αμία 

κεηνρώλ Σύλνιν

Υπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 275.520 275.520

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - Ινπλίνο 2009 24.480 24.480

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - Γεθέκβξηνο 2009 (ζεκ. 23) 7.247.000 7.247.000

Υπόινηπν 31 Δεθεκβξίνπ 2009 7.547.000 7.547.000

Υπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ θαη 31 Δεθεκβξίνπ 2010 7.547.000 7.547.000  

Τελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απνηειείην απφ 9.184 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 

€30 ε θαζεκηά.  Τνλ Απξίιην 2009 ε Δηαηξεία κεηαηξάπεθε απφ ΜΔΠΔ ζε Αλψλπκε Δηαηξεία κε κεηνρηθφ 

θεθάιαην 30.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €10 ε θαζεκηά.  Τνλ Γεθέκβξην 2009 ην κεηνρηθφ θεθάιαην 

απμήζεθε θαηά 724.700 κεηνρέο σο αληάιιαγκα γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ θιάδνπ αεξνπνξηθψλ θαπζίκσλ 

(ζεκ. 23). 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 754.700 κεηνρέο 

νλνκαζηηθήο αμίαο €10 ε θαζεκηά. 
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14. Απνζεκαηηθά 

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθν

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 22.733 4.590 27.323

Μεηαθνξά 4.426 - 4.426

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 27.159 4.590 31.748

Υπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ θαη 31 Δεθεκβξίνπ 2010 27.159 4.590 31.748  

 

Τν Ταθηηθφ Απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο (Ν.2190/20, 

άξζξα 44 θαη 45) θαηά ηελ νπνία πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 5% ησλ εηεζίσλ θαζαξψλ (κεηά θφξσλ) θεξδψλ, 

είλαη ππνρξεσηηθφ λα κεηαθεξζεί ζην Ταθηηθφ Απνζεκαηηθφ κέρξη ην χςνο ηνπ λα θζάζεη ην έλα ηξίην ηνπ 

θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Τν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δεκηψλ 

κεηά απφ απφθαζε ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ δε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν.  

 

 

 

 

15. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

31/12/2010 31/12/2009

Τπνρξεώζεηο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο γηα :

Μαθξνπξφζεζκν κέξνο 36.050 37.817

Βξαρππξφζεζκν κέξνο - -

36.050 37.817  

Τα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ έρνπλ σο εμήο: 

Χξεώζεηο ζηα απνηειέζκαηα

Απνδεκηώζεηο απνρσξήζεσλ (ζεκ. 29) 63.491 0  

 

Ζ κεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο έρεη σο εμήο: 
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31/12/2010 31/12/2009

Yπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο 37.817 -

Απνξξφθεζε θιάδνπ αεξνπνξηθψλ θαπζίκσλ (ζεκ. 23) - 37.817

Σχλνιν ρξέσζεο/ (πίζησζεο) ζηα απνηειέζκαηα (ζεκ.29) 63.491 -

Πιεξσζείζεο εηζθνξέο (65.259) -

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο 36.049 37.817  

 

Οη βαζηθέο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο είλαη νη εμήο: 

2010

Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην 4,50%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζώλ 2,00%  

16. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

31/12/2010 31/12/2009

Πξνκεζεπηέο 3.256.930 606.928

Δγγπήζεηο πειαηψλ 131.443 146.220

Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ.27) 3.695.249 1.790.239

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 150.729 14.724

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαη ινηπνί θφξνη/ ηέιε 34.414 398

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 97.814 177.595

ύλνιν 7.366.579 2.736.104

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο - -

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.366.579 2.736.104

7.366.579 2.736.104  

Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηα εμήο λνκίζκαηα:  

31/12/2010 31/12/2009

Δπξψ (EUR) 5.846.152 922.358

Γνιιάξηo (USD) 1.520.426 1.813.746

7.366.579 2.736.104  
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17. Έμνδα αλά θαηεγνξία 

1/1 - 31/12/2010

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (ζεκ. 18) 473.638

Κόζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν ζην θόζηνο πσιεζέλησλ 149.507.436

Απνζβέζεηο ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 4.939

Πξνκήζεηεο πσιήζεσλ 629.635

Απνζήθεπηξα 3.093.674

Μεηαθνξηθά πιηθώλ 5.745.834

Έμνδα εμππεξέηεζεο αεξνδξνκίσλ 866.965

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 1.267.444

Λνηπά 504.911

Σύλνιν 162.094.475

Καηαλνκή αλά ιεηηνπξγία:

  Κόζηνο πσιεζέλησλ 149.507.436

  Έμνδα δηάζεζεο 10.502.118

  Έμνδα δηνίθεζεο 2.084.921

162.094.475  

18. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

1/1 - 31/12/2010

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 343.414

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 66.733

Σπληαμηνδνηηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 63.491

ύλνιν 473.638  

 

19. Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα  

1/1 - 31/12/2010

Έζνδα από κεξίζκαηα 253.785

Έζνδα πξνκεζεηώλ 107.115

Λνηπά έζνδα από ηξίηνπο 772.195

Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ ζηα αεξνδξόκηα 2.870.205

Λνηπά 2.072

Σύλνιν 4.005.372
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20. Λνηπά θέξδε/ (δεκηέο) – θαζαξά 

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) από παξάγσγα (35.420) -

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (476.614) 81.789

Σύλνιν (512.034) 81.789  

 

21. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) - θαζαξά 

1/1 - 31/12/2010

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

Τόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

-Τξαπεδηθά δάλεηα 65.640

- Δγγπεηηθέο 34.926

100.566

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

Έζνδα ηόθσλ (4.059)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) - θαζαξά 96.507  
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22. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Φφξνο ρξήζεο 371.062 -

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (28.701) (3.659)

ύλνιν 342.361 (3.659)
 

 

Ο θφξνο, επί ησλ δεκηψλ πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν ζπληειεζηή θφξνπ, επί ηνπ θέξδνπο ηεο Δηαηξείαο. Ζ δηαθνξά έρεη σο 

εμήο: 

1/1 - 31/12/2010

Κέξδε πξν θόξσλ 1.144.127

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο 274.590

Δηζφδεκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν (75.571)

Έμνδα  πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 141.215

Γηαθνξέο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 2.126

342.361  

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009.  Παξακέλεη αλέιεγθηε ε ρξήζε 2010. 

 

23. Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλελώζεηο 
 

Απνξξφθεζε θιάδνπ αεξνπνξηθψλ θαπζίκσλ ηεο εηαηξείαο Shell Hellas Αλψλπκνο Δηαηξεία πεηξειαηνεηδψλ 

θαη Φεκηθψλ Πξντφλησλ «Shell Hellas Α.Δ.» 

 

Με ηηο απνθάζεηο ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2009 ησλ Δθηάθησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ ηεο «Shell 

Hellas Α.Δ.» θαη ηεο Δηαηξείαο, εγθξίζεθε ε απφζρηζε ηνπ θιάδνπ αεξνπνξηθψλ θαπζίκσλ απφ ηε Shell Hellas 

A.E. κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν1297/1972 θαη ε εηζθνξά ηνπ ζηελ εηαηξεία Shell & MoH Aviation A.E.  Ζ 

απνξξφθεζε θαηαρσξήζεθε ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2009 ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ελψ ε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη ε 31 Γεθεκβξίνπ 2009. 

 

Με ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην απμήζεθε θαηά €7.247.000 κε ηελ έθδνζε 724.700 λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ  νλνκαζηηθήο αμίαο 

€10 ε θαζεκία.  

Οη ινγηζηηθέο θαη εχινγεο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ θιάδνπ αεξνπνξηθψλ 

θαπζίκσλ θαηά ηελ απνξξφθεζε παξαηίζεληαη θαησηέξσ:   
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Ελεξγεηηθό

Λνγηζηηθέο 

αμίεο Εύινγεο αμίεο

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - 25.000

Δπελδύζεηο ζε θνηλνπξαμίεο 740.000 2.572.175

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 5.363.886 5.363.886

Απνζέκαηα 1.968.293 1.968.293

8.072.179 9.929.354

Υπνρξεώζεηο

Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 37.817 37.817

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 2.627.772 2.627.772

Πξνβιέςεηο 16.902 16.902

Σύλνιν ππνρξεώζεωλ 2.682.491 2.682.491

Καζαξή ζέζε 5.389.688 7.246.863  

 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο θαη εχινγεο αμίαο αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηηο επελδχζεηο ζε δχν 

θνηλνπξαμίεο: ηε Safco (€1.635.760) θαη ηε Gissco (€936.415). 

 

24. Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 

Μέρξη ηηο 30 Σεπηεκβξίνπ 2009, ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο ήηαλ ε ιεηηνπξγία πξαηεξίνπ πγξψλ 

θαπζίκσλ.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2009 ε Δηαηξεία ζηακάηεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξαηεξίνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε Δηαηξεία απνξξφθεζε ην θιάδν αεξνπνξηθψλ θαπζίκσλ ηεο εηαηξείαο Shell 

Hellas Α.Δ. (ζεκ. 23).   

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξαηεξίνπ γηα ηε ρξήζε 2009 παξνπζηάδεηαη σο δηαθνπείζα.   Τα ζπλνπηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

1/1 - 31/12/2009

Πσιήζεηο 6.353.788

Έμνδα (6.314.396)

Κέξδε πξν θόξσλ από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 39.393

Φφξνο εηζνδήκαηνο (56.317)

Εεκηά ρξήζεο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο (16.925)  

 

Οη ηακεηαθέο ξνέο απφ ηε δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα έρνπλ σο αθνινχζσο: 

Τακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 65.075

Τακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 2.754

Τακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (459.850)

ύλνιν ηακεηαθώλ εθξνώλ (392.022)  
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25. Γεζκεύζεηο 

Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο – Δηαηξεία σο κηζζσηήο 

Τα κειινληηθά ειάρηζηα κηζζψκαηα, κε βάζε ηηο ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

31/12/2010 31/12/2009

Έσο 1 έηνο 19.200 -

Απφ 2-5 έηε 102.220 -

Πέξαλ ησλ 5 εηψλ 116.346 -

237.766 -  

 

26. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο/ Δθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

H  Δηαηξεία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη άιια ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο 

επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

Δθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

 

Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ δελ έρεη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο.
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27. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε: 

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ:

Πξνο κεηξηθή Coral AE (πξψελ Shell Hellas AE) - 7.888

Πξνο θνηλνπξαμίεο 128.797 -

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 687.420 198.465

816.216 206.353  

Αγνξέο  ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ:

Απφ κεηξηθή Coral AE (πξψελ Shell Hellas AE) 970.262 5.626.317

Απφ κεηξηθή Μνηνξ Όηι 24.410.410 -

Απφ θνηλνπξαμίεο 3.744.176 -

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 428.057 -

29.552.904 5.626.317  
 

Έζνδα από κεξίζκαηα:

Απφ θνηλνπξαμίεο 253.785 -
 

Τα ππφινηπα ηέινπο ρξήζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο: 
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31/12/2010 31/12/2009

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε: 

Απφ θνηλνπξαμίεο 11.224 14.949

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 3.949.711 2.581.563

3.960.935 2.596.512

Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε: 

Πξνο κεηξηθή Coral AE (πξψελ Shell Hellas AE) 64.077 -

Πξνο κεηξηθή Μνηνξ Όηι 1.372.029 -

Πξνο θνηλνπξαμίεο 684.423 -

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 1.574.718 1.790.239

3.695.249 1.790.239  

 

28. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζέζεο 
 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζέζεο. 

 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ζηηο 3 Μαίνπ 2011 
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