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Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος 

 

Ποσά	  σε	  χιλ.	  Ευρώ	   Σημείωση	  
1/1	  -‐	  

31/12/2011	  
1/1	  -‐	  

31/12/2010	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Πωλήσεις	   4	  	  	   243.487.183	  	  	   159.841.771	  

Κόστος	  πωληθέντων	   5	  	  	   (227.814.208)	   (149.507.436)	  

Μεικτό	  κέρδος	   	  	   15.672.975	  	  	   10.334.335	  

Άλλα	  λειτουργικά	  έσοδα	   7	  	  	   4.066.314	  	  	   3.751.587	  

Έξοδα	  διάθεσης	   5	  	  	   (11.957.135)	   (10.502.118)	  

Έξοδα	  διοίκησης	   5	  	  	   (2.315.682)	   (2.084.921)	  

Λοιπά	  κέρδη/	  (ζημιές)	   8	  	  	   978.760	  	  	   (512.034)	  

Αποτελέσματα	  εκμετάλλευσης	   	  	   6.445.232	  	  	   986.848	  	  

Χρηματοοικονομικά	  έξοδα	   9	  	  	   (179.984)	   (100.566)	  

Χρηματοοικονομικά	  έσοδα	   9	  	  	   226.621	  	   257.845	  	  

Χρηματοοικονομικά	  έξοδα/	  έσοδα	  	   	  	   46.637	  	   157.279	  	  

Κέρδη	  προ	  φόρων	   	  	   6.491.869	  	  	   1.144.127	  	  

Φόρος	  εισοδήματος	   10	  	  	   (879.555)	   (342.361)	  

Καθαρά	  κέρδη	  χρήσης	  	   	  	   5.612.314	  	  	   801.766	  	  

Λοιπά	  συνολικά	  εισοδήματα	   	  	   0	  	  	   0	  	  	  

Συγκεντρωτικό	  συνολικό	  εισόδημα	  χρήσης	   	  	   5.612.314	  	  	   801.766	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Καθαρά	  κέρδη/	  (ζημιές)	  κατανεμημένα	  σε	  :	   	  	   	  	   	  	  

	  Μετόχους	  της	  μητρικής	  	   	  	   5.612.314	  	  	   801.766	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Συγκεντρωτικό	  συνολικό	  εισόδημα	  κατανεμημένο	  σε:	   	  	   	  	  

	  Μετόχους	  της	  μητρικής	  	   	  	   5.612.314	  	  	   801.766	  	  
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων 

 

 
Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης   

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	   Σημείωση	   31/12/2011	   31/12/2010	  
Μη	  κυκλοφορούν	  ενεργητικό	   	  	   	  	   	  	  
Ενσώματα	  πάγια	  περιουσιακά	  στοιχεία	   11	  	   47.562	   54.500	  
Άϋλα	  περιουσιακά	  στοιχεία	   12	  	   13.185	   17.169	  
Επενδύσεις	  σε	  συνδεδεμένες	   13	  	   2.722.175	   2.572.175	  
Αναβαλλόμενες	  φορολογικές	  απαιτήσεις	   19	  	   90.567	   -‐	  
Μακροπρόθεσμες	  απαιτήσεις	   15	  	   714.285	   820.941	  
	  	   	  	   3.587.774	   3.464.784	  
Κυκλοφορούν	  ενεργητικό	   	  	  

	   	  Αποθέματα	   14	  	   1.547.072	   1.795.057	  
Πελάτες	  και	  λοιπές	  απαιτήσεις	   15	  	   17.830.801	   8.918.655	  
Παράγωγα	  χρηματοοικονομικά	  εργαλεία	   	  	   32.089	   26.000	  
Ταμειακά	  διαθέσιμα	  και	  ισοδύναμα	   16	  	   3.159.026	   1.846.611	  
	  	   	  	   22.568.988	   12.586.323	  
Σύνολο	  ενεργητικού	   	  	   26.156.762	   16.051.107	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
ΙΔΙΑ	  ΚΕΦΑΛΑΙΑ	   	  	   	  	   	  	  
Ίδια	  κεφάλαια	  αποδιδόμενα	  στους	  μετόχους	   	  	   	  	   	  	  
Μετοχικό	  κεφάλαιο	   17	  	   7.547.000	   7.547.000	  
Αποθεματικά	   18	  	   436.538	   31.748	  
Αποτελέσματα	  εις	  νέον	   	  	   5.274.085	   821.561	  
Σύνολο	  ιδίων	  κεφαλαίων	   	  	   13.257.623	   8.400.309	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	   	  	   	  	   	  	  
Μακροπρόθεσμες	  υποχρεώσεις	   	  	   	  	   	  	  
Αναβαλλόμενες	  φορολογικές	  υποχρεώσεις	   19	  	   0	  	  	   77.639	  	  	  
Υποχρεώσεις	  παροχών	  προσωπικού	  λόγω	  
εξόδου	  	  
από	  την	  υπηρεσία	   20	  	   49.193	   36.050	  
	  	   	  	   49.193	   113.689	  
Βραχυπρόθεσμες	  υποχρεώσεις	   	  	   	  	   	  	  
Προμηθευτές	  και	  λοιπές	  υποχρεώσεις	   21	  	   10.431.574	   7.366.579	  
Τρέχουσες	  φορολογικές	  υποχρεώσεις	   	  	   743.115	   170.531	  
Δάνεια	   	  	   1.675.257	   -‐	  
	  	   	  	   12.849.946	   7.537.109	  
Σύνολο	  υποχρεώσεων	   	  	   12.899.139	   7.650.798	  
Σύνολο	  ιδίων	  κεφαλαίων	  και	  υποχρεώσεων	   	  	   26.156.762	   16.051.107	  
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  
 

 

	  	   Σημείωση	  
Μετοχικό	  
κεφάλαιο	  	  

Λοιπά	  
αποθεματικά	  

Αποτελέσματα	  
εις	  νέον	  

Σύνολο	  
ιδίων	  

κεφαλαίων	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Υπόλοιπο	  1	  Ιανουαρίου	  
2010	   	  	   7.547.000	   31.748	   19.795	   7.598.543	  
Καθαρά	  κέρδη	  χρήσεως	   	  	   0	  	   0	   801.766	   801.766	  
Συγκεντρωτικά	  συνολικά	  
εισοδήματα	  χρήσης	   	  	   0	  	   0	   801.766	   801.766	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   0	  	   0	  	   0	  	   0	  	  
Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  2010	   7.547.000	   31.748	   821.561	   8.400.309	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Υπόλοιπο	  1	  Ιανουαρίου	  
2011	   	  	   7.547.000	   31.748	   821.561	   8.400.309	  
Καθαρά	  κέρδη	  χρήσεως	   	  	   0	  	   0	   5.612.314	   5.612.314	  
Συγκεντρωτικά	  συνολικά	  
εισοδήματα	  χρήσης	   	  	   0	  	   0	   5.612.314	   5.612.314	  
Μεταφορά	  στα	  αποθεματικά	   18	   0	  	   404.790	   (404.790)	   0	  	  
Μερίσματα	   	  	   0	  	   0	  	   (755.000)	   (755.000)	  
	  	   	  	   0	  	   404.790	   (1.159.790)	   (755.000)	  
Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  2011	   7.547.000	   436.538	   5.274.085	   13.257.623	  
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων.  
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

 Ποσά	  σε	  χιλ.	  Ευρώ	   1/1	  -‐	  31/12/2011	   1/1	  -‐	  31/12/2010	  

	  	  
	   	  Καθαρά	  κέρδη	  	   5.612.314	   801.766	  

Προσαρμογές	  για:	  
	   	  Φόρο	  εισοδήματος	   879.555	   342.361	  

Αποσβέσεις	  ενσώματων	  παγίων	  περιουσιακών	  στοιχείων	   7.942	   4.939	  

Αποσβέσεις	  άϋλων	  περιουσιακών	  στοιχείων	   4.384	   0	  	  

Έσοδα	  τόκων	   (6.287)	   (4.059)	  

Έξοδα	  τόκων	   179.984	   100.566	  

Συναλλαγματικές	  διαφορές	   232.796	   0	  	  

Κέρδη	  εύλογης	  αξίας	  παραγώγων	   (6.089)	   (26.000)	  

Έσοδα	  από	  μερίσματα	   (220.334)	   (253.785)	  

	  	   6.684.265	   965.787	  

Μεταβολές	  κεφαλαίου	  κίνησης	  
	   	  (Αύξηση)/Μείωση	  αποθεμάτων	   247.984	  	   173.237	  	  

(Αύξηση)/Μείωση	  απαιτήσεων	   (8.805.490)	   (4.186.014)	  

Αύξηση/(Μείωση)	  υποχρεώσεων	   3.064.995	  	   4.630.475	  	  

Αύξηση/(Μείωση)	  προβλέψεων	   13.144	  	   (1.767)	  

Ταμειακές	  ροές	  από	  λειτουργικές	  δραστηριότητες	   1.204.898	   1.581.718	  

Καταβληθέντες	  τόκοι	   (158.984)	   (100.566)	  

Καταβληθής	  φόρος	  εισοδήματος	   (475.179)	   (141.061)	  

Καθαρές	  ταμειακές	  ροές	  από	  	  
λειτουργικές	  δραστηριότητες	   570.735	   1.340.091	  

Ταμειακές	  ροές	  από	  επενδυτικές	  δραστηριότητες	  
	   	  Αγορές	  ενσώματων	  παγίων	  περιουσιακών	  στοιχείων	   (1.004)	   (33.502)	  

Αγορές	  άϋλων	  περιουσιακών	  στοιχείων	   (400)	   (17.169)	  

Αύξηση	  Συμμετοχών	   (150.000)	   0	  	  

Μερίσματα	  εισπραχθέντα	   220.334	   253.785	  

Τόκοι	  που	  εισπράχθηκαν	   6.287	   4.059	  

Καθαρές	  ταμειακές	  ροές	  από	  	  
επενδυτικές	  δραστηριότητες	   75.217	  	  	   207.175	  	  	  

Ταμειακές	  ροές	  από	  χρηματοδοτικές	  	  
δραστηριότητες	  

	   	  Εισπράξεις	  από	  αναληφθέντα	  /	  εκδοθέντα	  δάνεια	   30.040.853	   0	  	  

Εξοφλήσεις	  δανείων	   (28.619.389)	   0	  	  

Μερίσματα	  πληρωθέντα	   (755.000)	   0	  	  

Καθαρές	  ταμειακές	  ροές	  από	  
	  χρηματοδοτικές	  δραστηριότητες	   666.463	   0	  	  

	  	  
	   	  Καθαρή	  μείωση	  στα	  ταμειακά	  διαθέσιμα	  και	  ισοδύναμα	   1.312.415	   1.547.265	  

Ταμειακά	  διαθέσιμα	  και	  ισοδύναμα	  στην	  αρχή	  της	  χρήσης	   1.846.611	   299.346	  

Ταμειακά	  διαθέσιμα	  και	  ισοδύναμα	  στο	  τέλος	  της	  χρήσης	   3.159.026	   1.846.611	  
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
 

1. Γενικά 

Η Shell & MOH Aviation A.E. (η «Εταιρεία») (πρώην Shell ΑΕ Πετρελαιοειδών και Χηµικών) 
δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα στον κλάδο των πετρελαιοειδών.  Η κύρια δραστηριότητα της 
Εταιρείας αφορά στην εµπορία καυσίµων αεροπορίας.    

Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2009, η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας ήταν η λειτουργία πρατηρίου 
υγρών καυσίµων.  Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου του 2009 η Εταιρεία σταµάτησε τη 
λειτουργία του πρατηρίου. Στη συνέχεια, η Εταιρεία απορρόφησε το κλάδο αεροπορικών καυσίµων 
της εταιρείας Shell Hellas Α.Ε. µε καταχώρηση της απορρόφησης στις 3 Δεκεµβρίου 2009 στο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.  Η ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού είναι η 31 Δεκεµβρίου 
2009.    

Η Εταιρεία ελέγχεται από κοινού από τις εταιρείες Shell Overseas Ltd (51%) και Μότορ Όιλ (Ελλάς) 
Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε (49% µέσω της θυγατρικής εταιρείας Coral Α.Ε., πρώην Shell Hellas A.E.).     

Η Εταιρεία εδρεύει στην Αττική, στο Δήµο Χαλανδρίου, στην οδό Ηρακλείτου 3.  Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Εταιρείας είναι η www.shell-moh.com. 

Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το Διοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας την 15/03/2012 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

 

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

Πλαίσιο κατάρτισης  

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Shell 
& MOH Aviation A.E. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεµβρίου 2011.  Οι οικονοµικές καταστάσεις 
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), και τις 
διερµηνείες των ΔΠΧΑ (IFRIC) που είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB) και την Επιτροπή Διερµηνειών των ΔΠΧΑ (IFRIC) αντίστοιχα και τα οποία έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση. 

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για την συγκριτική περίοδο που έληξε την 31 Δεκεµβρίου 
2010 υπόκεινται στις διατάξεις του ΔΠΧΑ 1 “Πρώτη εφαρµογή των ΔΠΧΑ”, γιατί αποτελούν τις 
πρώτες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ αφού έως την 31 
Δεκεµβρίου 2009 συντάσσονταν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά 
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές («ΓΠΛΑ»).  Οι ΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποια σηµεία από τα ΔΠΧΑ.  Κατά 
τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, η Διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους 
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λογιστικής και αποτίµησης που χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τις ΓΠΛΑ ώστε να συνάδουν µε τα 
ΔΠΧΑ.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 1 και των άλλων σχετικών προτύπων, η Εταιρεία εφάρµοσε τα 
ΔΠΧΑ που ισχύουν για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεµβρίου 2010 στα οικονοµικά στοιχεία από 1 
Ιανουαρίου 2009. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων 
σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία 
εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που 
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 
ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και 
τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το 
γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε 
τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από 
αυτούς τους υπολογισµούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εµπεριέχουν µεγάλο 
βαθµό υποκειµενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές 
καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 4.  

Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας την 31η Δεκεµβρίου 2011 ανερχόταν σε 9 
άτοµα (31η Δεκεµβρίου 2010: 6 άτοµα) 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, 
τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2012. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την 
επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις – Μεταβιβάσεις 
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία η 
Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη.  Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των 
απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε 
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 
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συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου 
να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα 
µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την 
γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα 
συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, 
Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για 
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται 
σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών 
για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική 
οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η 
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.   

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2010 του ΣΔΛΠ (Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ 
ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που 
δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν 
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011.  Επίσης, 
εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.   

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της 
εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας.  Συγκεκριµένα η τροποποίηση απαιτεί 
γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων.  Η 
τροποποίηση αυτή αφορά σε πρόσθετες γνωστοποιήσεις  οι οποίες και παρέχονται κατά περίπτωση. 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων.  

ΔΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το τροποποιηµένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής σε 
θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το 
λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της 
απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Συµπληρωµατικά η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις 
των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να 
εφαρµόζονται µελλοντικά. Όλες οι ανωτέρω αλλαγές του προτύπων θα εφαρµοστούν µελλοντικά και 
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θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Η Εταιρεία θα 
εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές,  από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή, εφόσον βεβαίως προκύψει 
περίπτωση εφαρµογής των σχετικών προτύπων. 

ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της 
επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή για 
την εταιρεία. 

Πρότυπα υποχρεωτικά από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2012 

 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και των ενδιάµεσων σε 
αυτές περιόδους) 

Η τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση  πληροφοριών σχετικά µε το δικαίωµα συµψηφισµού των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων που υπόκεινται σε εκτελεστές κύριες συµφωνίες συµψηφισµού ή 
παρόµοιες συµφωνίες.  

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Οι τροποποιήσεις αφορούν την αναβολή της ηµεροµηνίας εφαρµογής του ΔΠΧΑ 9, για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015 µε το δικαίωµα προγενέστερης 
εφαρµογής και αποκλείουν την διόρθωση στις προηγούµενες περιόδους κατά την αρχική εφαρµογή 
του ΔΠΧΑ 9.  

Ειδικότερα, η οικονοµική οντότητα οφείλει να γνωστοποιήσει τις αλλαγές στην ταξινόµηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της, 
παρουσιάζοντας  ξεχωριστά τις αλλαγές στις λογιστικές αξίες µε βάση τις κατηγορίες  επιµέτρησής 
τους, σύµφωνα µε το ΔΛΠ 39, και τις αλλαγές στις  λογιστικές αξίες που προκύπτουν από την αλλαγή 
των χαρακτηριστικών επιµέτρησης  κατά τη µετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. 

Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που θα 
αναταξινοµηθούν ώστε να επιµετρηθούν στο αποσβεσµένο κόστος τους, η οικονοµική οντότητα 
πρέπει να γνωστοποιεί: α) την εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, β) την εύλογη αξία του 
κέρδους ή της ζηµιάς που θα είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο αναφοράς, εάν 
τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν επαναταξινοµηθεί, γ) το πραγµατικό επιτόκιο 
που καθορίστηκε κατά την ηµεροµηνία επαναταξινόµησης, και δ) τα αναγνωρισµένα έσοδα ή έξοδα 
από τόκους. 

Επιπλέον, αν µια οικονοµική οντότητα, κατά την ηµεροµηνία της πρώτης εφαρµογής του ΔΠΧΑ 9, 
επιµετρά την εύλογη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µιας 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο αποσβεσµένο κόστος της, τότε το πραγµατικό επιτόκιο που 
καθορίζεται κατά την ηµεροµηνία της επαναταξινόµησης και το επιτόκιο των αναγνωρισµένων εσόδων 
ή εξόδων από τόκους πρέπει να γνωστοποιούνται για κάθε περίοδο αναφοράς µετά την 
επαναταξινόµηση, µέχρι την παύση αναγνώρισης του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. 
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συµβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην 
περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη 
αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση 
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του 
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από 
σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην 
προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα 
επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι 
επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση 
έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς 
εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα 
χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας 
δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για 
τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για 
το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας.  Η Εταιρεία 
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το 
ΔΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ΔΠΧΑ 9 
νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.  

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, 
που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο βασίζεται στην έννοια του ελέγχου ως 
καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να 
ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις σχετικά µε τα τρία στοιχεία που 
προσδιορίζουν την έννοια του ελέγχου σε µία οικονοµική οντότητα, και που υπαγορεύουν τους 
διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει 
µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Επίσης ορίζει τις αρχές για την κατάρτιση των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα 
πρότυπα που περιλαµβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού 
συµφωνίες και τις γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση 
συµµετοχής  σε άλλες οικονοµικές οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις (2011)» 
και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες (2011)». 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
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Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και παρέχει µια πιο ρεαλιστική 
αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας περισσότερο στα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών 
περιορίζονται σε δύο: 1) Από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και 2 ) Κοινοπραξίες. Η µέθοδος της 
αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν 
υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 

Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα 
πρότυπα που περιλαµβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού 
συµφωνίες και τις γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» , ΔΠΧΑ 12 
«Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις 
(2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες (2011)». 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες 
των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές 
επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, 
από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες. 

Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 
γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του ή τα 
υπόλοιπα πρότυπα που περιλαµβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση: 
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες» , ΔΛΠ 27 
«Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες (2011)». 

 

ΔΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 
παρέχουν διευκρινήσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται 
υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και 
οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, 
ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012)  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι 
πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Επιπλέον, διατηρεί τις αλλαγές που έγιναν 
στο ΔΛΠ 1 το 2007, οι οποίες απαιτούν τα αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως και τα λοιπά συνολικά 
εισοδήµατα να εµφανίζονται µαζί. Τέλος, απαιτείται ο φόρος να εµφανίζεται χωριστά για κάθε µια από 
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τις δυο κατηγορίες του λοιπού συνολικού εισοδήµατος. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων 
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν 
επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις 
σε ακίνητα». Σύµφωνα µε το ΔΛΠ 12, η επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από 
τον τρόπο που η οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της 
χρήσης του ή µέσω της πώλησης.  Λόγω της δυσκολίας και υποκειµενικότητας στον καθορισµό του 
τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το 
ΔΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί 
εξ’ολοκλήρου µέσω της πώλησης.  Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο 
αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός επιχειρηµατικού µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν 
τα οικονοµικά οφέλη που εµπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι µέσω 
της πώλησης.  Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η 
αξία των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω πώλησης.   Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της 
µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι 
βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην 
αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα 
αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο 
ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές 
σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει 
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Οι απαιτήσεις για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
περιλαµβάνονται τώρα στο ΔΠΧΑ 10 « Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις». 

Το Πρότυπο απαιτεί από µια οικονοµική οντότητα κατά την κατάρτιση των ατοµικών της οικονοµικών 
καταστάσεων, την λογιστικοποίηση των επενδύσεών της σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού 
ελεγχόµενες εταιρείες, είτε στο κόστος, είτε σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ΔΠΧΑ 9 
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». 

Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα 
πρότυπα που περιλαµβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού 
συµφωνίες και τις γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 
«Από Κοινού Συµφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» και 
ΔΛΠ 28« Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες (2011)». 
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ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις». Σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό 
χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για 
την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ΔΠΧΑ 11. 

Το Πρότυπο δίνει την έννοια του όρου «σηµαντική επιρροή» και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο µε τον 
οποίο πρέπει να εφαρµόζεται η  µέθοδος της καθαρής θέσης, (συµπεριλαµβάνονται και εξαιρέσεις από 
την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης σε ορισµένες περιπτώσεις). Επίσης, ορίζει τον τρόπο 
µε τον οποίο οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες θα πρέπει να ελέγχονται  για 
αποµείωση. 

Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα 
πρότυπα που περιλαµβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού 
συµφωνίες και τις γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 
«Από Κοινού Συµφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» και 
ΔΛΠ 27 «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις (2011)». 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Η τροποποίηση αφορά  το ΔΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Το τροποποιηµένο πρότυπο διευθετεί  
ανακολουθίες στην συνήθη πρακτική κατά την εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ΔΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 
Παρουσίαση».  

Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Οι επιχειρηµατικές συνενώσεις λογιστικοποιούνται βάσει της µεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης 
είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και των 
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα 
συνδεδεµένου µε τη συναλλαγή. Τα περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων άυλων 
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία εξαγορά 
επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. 

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες  

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε κοινοπραξίες στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις σε κόστος 
κτήσεως µείον αποµείωση. 

Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το 
νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. 
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(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη 
µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες 
κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, 
θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 
εύλογης αξίας. 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµείωση.  Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την 
απόκτηση των στοιχείων.  

Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή καταχωρούνται ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν αναµένεται να επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία και 
το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που πραγµατοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής τους ως εξής: 

 

- Μεταφορικά µέσα 7 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5-7 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
κάθε τέλος χρήσεως. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Το κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή απόσυρσή 
του όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση του.  Τα κέρδη ή 
οι ζηµιές που προκύπτουν κατά την πώληση περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης που 
πωλείται ή διαγράφεται. 

Λειτουργικές µισθώσεις - Η Εταιρεία ως µισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.  Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης σύµφωνα µε τα µισθωτήρια συµβόλαια, καθώς θεωρείται 
πιο αντιπροσωπευτικός τρόπος αναγνώρισης των εν λόγω εξόδων.  
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισµικά 

Τα αγοραζόµενα λογισµικά προγράµµατα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις.  Οι 
αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων 
αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.  Δαπάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση 
λογισµικών προγραµµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται.   

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

(i) Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων µακροπρόθεσµου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης 
όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι 
ανακτήσιµη.  Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό 
του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η 
ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της 
αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία µείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη 
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα 
µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου 
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή 
χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη 
διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της 
αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι 
ταµειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. 

 

 

(ii) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος τα δεδοµένα αναφορικά µε το κατά πόσον ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχει αποµειωθεί. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης (εφόσον 
υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο κόστος κτήσεως και 
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος. 

Η ανακτήσιµη αξία των συµµετοχών σε κοινοπραξίες προσδιορίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως για τα µη 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Η ανακτήσιµη/εισπράξιµη αξία των λοιπών χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών στοιχείων προκειµένου 
να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι αποµείωσης, προσδιορίζεται βάσει της παρούσας αξίας των 
εκτιµώµενων µελλοντικών χρηµατοροών, προεξοφληµένων είτε µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο 
προεξόφλησης του εκάστοτε στοιχείου ή οµάδας στοιχείων, ή µε τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης 
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ενός παρόµοιου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου.  Οι προκύπτουσες ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.  
Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.  Η Διοίκηση 
προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 
τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την πώληση 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ή που έχουν ταξινοµηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη Διοίκηση.  
Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν 
κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της 
κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές, τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης 
τους.  Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 
12 µηνών από την ηµεροµηνία της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης.  Τα τελευταία 
συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.   

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

(γ) Επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες 
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα 
κρατήσει ως τη λήξη τους.  Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής 
της κατηγορίας. 

(δ) Διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται 
σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. 
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την 
πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία της κατάστασης 
χρηµατοοικονοµικής θέσης.  Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής 
της κατηγορίας.  
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Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που 
είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.  Οι 
επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, µε 
εξαίρεση τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.  Οι 
επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή 
µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 
συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων 
µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν αποµείωση.  Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα κέρδη 
ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.  Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα 
αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές 
της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 
τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που 
προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε 
χρηµατιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές αγοράς.  Για τα στοιχεία τα οποία 
δε διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση 
τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που 
διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Στις περιπτώσεις που η εύλογη αξία δεν 
µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα αποτιµάται στο κόστος κτήσης.  

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία για να αντισταθµίσει τους κινδύνους 
που συνδέονται µε τη µελλοντική διακύµανση τιµών πετρελαίου. 

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα περιλαµβάνουν συµβάσεις ανταλλαγής τιµής αγαθών 
(commodity swaps).  Αυτά καταχωρούνται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης αρχικά στην 
εύλογη αξία τους την ηµεροµηνία της συναλλαγής και αποτιµώνται µεταγενέστερα στην εκτιµηµένη 
εύλογη αξία τους.  Η εκτιµηµένη εύλογη αξία προσδιορίζεται από τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και 
παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της 
κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης.   

Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν η εκτιµηµένη εύλογη αξία τους είναι 
θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιµηµένη εύλογη αξία τους είναι αρνητική. 

Οι αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία παραγώγων καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων στην κατηγορία «Λοιπά κέρδη/ ζηµιές- καθαρά». 

Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος συµπεριλαµβάνει τα άµεσα υλικά και, όπου συντρέχει περίπτωση, 
τα άµεσα εργατικά κόστη και τα αναλογούντα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατοποιούνται 
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προκειµένου να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα τους θέση και κατάσταση. Το κόστος 
προσδιορίζεται µε τη µέθοδο FIFO. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες 
τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των 
τυχόν εξόδων πώλησης.  

Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και 
των ζηµιών αποµείωσης.  Οι ζηµιές 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.  Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων 
και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το 
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Ταµειακά διαθέσιµα  

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

Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού που κατέχονται προς πώληση 
και διακοπείσες δραστηριότητες 

Η Εταιρεία ταξινοµεί ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων σαν στοιχεία που κατέχονται προς πώληση, αν η αξία τους αναµένεται να ανακτηθεί 
κατά κύριο λόγο µέσω διάθεσης των στοιχείων και όχι µέσω της χρήσης τους. 

Αµέσως πριν την αρχική ταξινόµηση του περιουσιακού στοιχείου ή της οµάδας στοιχείων και 
υποχρεώσεων ως κατεχόµενων προς πώληση το περιουσιακό στοιχείο (ή όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
και οι υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στην οµάδα) αποτιµώνται µε βάση τα ισχύοντα σε κάθε 
περίπτωση ΔΠΧΑ. 

Τα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία (ή οι οµάδες περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) 
που ταξινοµούνται σαν κατεχόµενα προς πώληση αποτιµώνται (µετά την αρχική ταξινόµηση ως 
ανωτέρω) στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της αξίας  που αυτά φέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
και της εύλογης αξίας τους µειωµένης κατά τα άµεσα έξοδα διάθεσης, και οι προκύπτουσες ζηµίες 
αποµείωσης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως.  Όποια πιθανή αύξηση της εύλογης αξίας σε 
µεταγενέστερη αποτίµηση θα καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως αλλά όχι για ποσό 
µεγαλύτερο της αρχικά καταχωρηθείσας ζηµίας αποµείωσης. 

Από την ηµέρα κατά την οποία ένα µακροπρόθεσµο (αποσβενόµενο) περιουσιακό στοιχείο (ή τα 
µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων) ταξινοµείται σαν κατεχόµενο προς πώληση, δεν λογίζονται αποσβέσεις επί των εν 
λόγω µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων. 

Μετοχικό κεφάλαιο 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές 
περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 
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Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος της τρέχουσας και προηγούµενων περιόδων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στο βαθµό που 
δεν έχει ακόµα εξοφληθεί και ως απαίτηση στο βαθµό που τα ποσά από φορολογικές ζηµιές 
ξεπερνούν τον οφειλόµενο φόρος. Το όφελος που προκύπτει από τυχόν φορολογική ζηµιά µπορεί να 
αναγνωριστεί ως απαίτηση. Τα ποσά των φορολογικών υποχρεώσεων ή των περιουσιακών στοιχείων 
θα πρέπει να υπολογίζονται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που θα ισχύουν το χρόνο 
πραγµατοποίησης τους και έχουν θεσµοθετηθεί ή ουσιαστικά θεσµοθετηθεί την ηµέρα σύνταξης της 
κατάστασης οικονοµικής θέσης.  

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 
από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν 
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 
φορολογικό κέρδος ή ζηµία.   

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί 
την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η 
υποχρέωση, λαµβάνοντας υπ΄όψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που  
έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις /υποχρεώσεις δεν προεξοφλούνται. 

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 την 
ίδια φορολογική αρχή.   

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος που συσχετίζεται µε κονδύλια που αναγνωρίζονται απευθείας 
στην Καθαρή Θέση, αντίστοιχα χρεώνεται/ πιστώνεται απευθείας στην Καθαρή Θέση.  

Εµπορικές υποχρεώσεις  

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιµώνται µεταγενέστερα 
σύµφωνα µε τη µέθοδο του αναπόσβεστου κόστους µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
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Παροχές στο προσωπικό µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν προγράµµατα καθορισµένων παροχών.   

Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών καταχωρείται ως έξοδο στη 
χρήση που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα 
αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης 
παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της 
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά 
δεδοµένα καταχωρούνται εξ’ολοκλήρου στα αποτελέσµατα της χρήσης. Το κόστος προϋπηρεσίας 
καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του 
προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην 
περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο 
µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την 
ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν 
τερµατίζει την απασχόληση εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν 
υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία 
αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία 
της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης προεξοφλούνται

Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως 
αποτέλεσµα παρελθοντικών γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον 
διακανονισµό της δέσµευσης και το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.  Οι προβλέψεις 
επιµετρούνται στην καλύτερη δυνατή εκτίµηση στην οποία καταλήγει η Διοίκηση σε ότι αφορά στο 
κόστος που θα προκύψει για τον διακανονισµό της υποχρέωσης.   
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Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων καυσίµων σε αεροπορικές εταιρείες και 
παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις προϊόντων και εµπορευµάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν τα προϊόντα και 
εµπορεύµατα έχουν παραδοθεί και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους έχει µεταβιβαστεί.  

 (β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το 
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων 
υπηρεσιών.   

 (γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας 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 µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

Διανοµή µερισµάτων 

Διανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 

 

3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 
δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 
γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους 
επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής: 
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(α) Φόρος εισοδήµατος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος και αναβαλλόµενη 
φορολογία διότι υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του 
φόρου είναι αβέβαιος.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους 
που αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγµατοποιηθούν ή 
οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν, όπως αυτοί (οι µελλοντικοί 
φορολογικοί συντελεστές) είναι γνωστοί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. Οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί 
την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση και επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.  Mε 
βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι η ακρίβεια της εκτίµησης της αναβαλλόµενης φορολογίας, 
εξαρτάται από σειρά παραγόντων που είτε βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρείας (π.χ. µεταβολή 
φορολογικών συντελεστών, µεταβολές στη φορολογική νοµοθεσία που ενδεχοµένως επηρεάζουν τη 
φορολογική βάση των περιουσιακών στοιχείων, ή τις κατηγορίες των προσωρινών διαφορών), είτε 
βασίζονται σε προβλέψεις για την µελλοντική πορεία της επιχείρησης που εξ ορισµού ενέχουν 
σηµαντικό κίνδυνο. Η αναβαλλόµενη φορολογία επανεκτιµάται σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος 
ισολογισµού και τυχόν ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της αντίστοιχης χρήσης. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από φόρους στο έτος αναφοράς.  Εάν το τελικό αποτέλεσµα του 
ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 
εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της χρήσης. 

 (β) Συνταξιοδοτικά προγράµµατα 

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε ένα αριθµό παραγόντων που 
προσδιορίζονται µε τη χρήση αναλογιστικών µεθόδων και παραδοχών, όπως το επιτόκιο 
προεξόφλησης για τον υπολογισµό του κόστους παροχής. 
 
Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης.  Αυτό ορίζεται ως 
το επιτόκιο που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των µελλοντικών 
ταµειακών ροών που αναµένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των 
συνταξιοδοτικών προγραµµάτων.  Για τον καθορισµό του επιτοκίου προεξόφλησης, η Εταιρεία 
χρησιµοποιεί το επιτόκιο των 4,7 %.  
 
Οι λοιπές παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί παρουσιάζονται στη Σηµείωση 15. 
 
(γ) Επίδικες Υποθέσεις 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει των στοιχείων από τη Νοµική 
Υπηρεσία της. 
 
 
 
 



Shell & MOH Aviation Fuels A.E. 

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ 
31 Δεκεµβρίου 2011  

(Ποσά σε Ευρώ) 

 

25 
 

 
 

4. Κύκλος εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι: 
 

	  

1/1	  -‐	  
31/12/2011	  

1/1	  -‐	  
31/12/2010	  

Πωλήσεις:	  
	   	  Εμπορευμάτων	   243.487.183	   159.841.771	  

Σύνολο	   243.487.183	   159.841.771	  
	  

	   	  

	   	   	  

	   	   	  
	   	   	  

 
 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει µία ανάλυση των πωλήσεων ανά γεωγραφική αγορά 
(εσωτερικό – εξωτερικό): 

	  
1/1/-‐31/12/2011	   1/1/-‐31/12/2010	  

Πωλήσεις	  
εσωτερικού	   32.368.291	  	   15.843.428	  	  
Πωλήσεις	  
εξωτερικού	   211.118.892	  	   144.589.180	  	  

	  
243.487.183	   160.432.608	  
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5. Εξοδα ανά κατηγορία 

 

 

6. Παροχές σε εργαζοµένους 
 
 
 

	  	   1/1	  -‐	  31/12/2011	   1/1	  -‐	  31/12/2010	  

	  	   	  	   	  	  

Μισθοί	  και	  ημερομίσθια	   398.535	   343.414	  
Εργοδοτικές	  εισφορές	   241.591	   66.733	  
Συνταξιοδοτικό	  κόστος	  προγραμμάτων	  	  
καθορισμένων	  παροχών	   13.144	   63.491	  

Έξοδα	  ανά	  κατηγορία

1/1	  -‐	  31/12/2011 1/1	  -‐	  31/12/2010

Παροχές	  σε	  εργαζομένους	  (σημ.	  6) 813.270 473.638Κόστος	  αποθεμάτων	  αναγνωρισμένο	  στο	  κόστος	  
πωληθέντων 227.814.208 149.507.436

Αποσβέσεις	  ενσώματων	  περιουσιακών	  στοιχείων 7.942 4.939

Αποσβέσεις	  άϋλων	  περιουσιακών	  στοιχείων 4.384 -‐

Προμήθειες	  πωλήσεων 818.254 629.635

Αποθήκευτρα 3.295.999 3.093.674

Πρόβλεψη	  για	  επισφαλείς	  απαιτήσεις 750.852 27.161

Μεταφορικά	   6.357.728 5.745.834

Έξοδα	  εξυπηρέτησης	  αεροδρομίων 797.918 866.965

Αμοιβές	  &	  έξοδα	  τρίτων 1.043.455 1.267.444

Λοιπά	   383.015 477.750

Σύνολο 242.087.025 162.094.475

Κατανομή	  ανά	  λειτουργία:
	  	  Κόστος	  πωληθέντων 227.814.208 149.507.436
	  	  Έξοδα	  διάθεσης 11.957.135 10.502.118
	  	  Έξοδα	  διοίκησης 2.315.682 2.084.921

242.087.025 162.094.475
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Προβλέψεις	  αμοιβών	  προσωπικού	   160.000	   0	  	  	  

Σύνολο	   813.270	   473.638	  
 

7. Άλλα λειτουργικά έσοδα  
 

	  	   1/1	  -‐	  31/12/2011	   1/1	  -‐	  31/12/2010	  

Έσοδα	  προμηθειών	   119.939	   107.115	  

Λοιπά	  έσοδα	  από	  τρίτους	   1.177.796	   772.195	  
Έσοδα	  από	  παροχή	  υπηρεσιών	  στα	  
αεροδρόμια	   2.768.579	   2.870.205	  

Λοιπά	   0	  	  	   2.072	  

Σύνολο	   4.066.314	   3.751.587	  
 
 
 

8. Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές)-καθαρά 
 
 

	  	  
1/1	  -‐	  

31/12/2011	  
1/1	  -‐	  

31/12/2010	  
	  	   	  	   	  	  
Κέρδη/	  (ζημιές)	  από	  πώληση	  ενσώματων	  
παγίων	  στοιχείων	  	   	  	   	  	  
Καθαρά	  κέρδη	  /	  (ζημιές)	  από	  παράγωγα	   58.245	   (35.420)	  
Κέρδη/	  (ζημιές)	  από	  πώληση	  άυλων	  
περιουσιακών	  στοιχείων	   	  	   	  	  
Καθαρά	  κέρδη	  /	  (ζημιές)	  από	  συναλλαγματικές	  
διαφορές	   920.515	   (476.614)	  
Λοιπά	   	  	   	  	  

Σύνολο	   978.760	   (512.034)	  

	   	   	   
 
 

9. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/ (έσοδα) - καθαρά 
	  	   1/1	  -‐	  31/12/2011	   1/1	  -‐	  31/12/2010	  

Χρηματοοικονομικά	  έξοδα	   	  	   	  	  

-‐Τόκοι	  και	  συναφή	  έξοδα	   135.704	   65.640	  

-‐	  Εγγυητικές	   44.280	   34.926	  
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	  	   179.984	   100.566	  

Χρηματοοικονομικά	  έσοδα	   	  	   	  	  

Έσοδα	  από	  Μερίσματα	   (220.334)	   (253.785)	  

Έσοδα	  τόκων	   (6.287)	   (4.059)	  

	  	   (226.621)	   (257.845)	  
Χρηματοοικονομικά	  έξοδα/	  (έσοδα)	  -‐	  καθαρά	   (46.637)	   (157.279)	  

10. Φόρος εισοδήµατος 

 

	  	   1/1	  -‐	  31/12/2011	   1/1	  -‐	  31/12/2010	  

	  	   	  	   	  	  

Φόρος	  χρήσης	   1.047.761	   371.062	  

Αναβαλλόμενος	  φόρος	   (168.206)	   (28.701)	  

Σύνολο	   879.555	   342.361	  

 

Ο φόρος εισοδήµατος για τη χρήση 1.1.2011-31.12.2011, οικονοµικό έτος 2012 είναι υπολογισµένος 
µε το φορολογικό συντελεστή 20%, ενώ για τη χρήση 1.1.2010-31.12.2010, οικονοµικό έτος 2011, 
µε το φορολογικό συντελεστή 24%. Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης προκύπτει αφού υπολογιστούν 
πάνω στο λογιστικό κέρδος, οι κάτωθι φορολογικές επιδράσεις.: 

	  	   1/1	  -‐	  31/12/2011	   1/1	  -‐	  31/12/2010	  

Κέρδη	  προ	  φόρων	   6.491.869	  	   1.144.127	  	  
	  	   	  	   	  	  
Φόρος	  υπολογισμένος	  με	  βάση	  ισχύοντες	  
φορολογικούς	  συντελεστές	   1.298.374	   274.590	  
Εισόδημα	  που	  δεν	  υπόκειται	  σε	  φόρο	   (220.334)	   (75.571)	  
Έξοδα	  	  που	  δεν	  εκπίπτουν	  για	  
φορολογικούς	  σκοπούς	   6.795	   141.215	  

Διαφορές	  φορολογικών	  συντελεστών	   (205.280)	   2.126	  

	  	   879.555	   342.361	  
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11. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

	  

Μεταφορκά	  
μέσα	  

Έπιπλα	  και	  
λοιπός	  

εξοπλισμός	  
Ακινητοποιήσεις	  
υπό	  εκτέλεση	   Σύνολο	  

Κόστος	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Υπόλοιπο	  1	  Ιανουαρίου	  
2010	   25.000	   30.354	   0	  	  	   55.354	  
Προσθήκες	   0	  	  	   665	   32.837	   33.502	  
Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  
2010	   25.000	   31.019	   32.837	   88.856	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Υπόλοιπο	  1	  Ιανουαρίου	  
2011	   25.000	   31.019	   32.837	   88.856	  
Προσθήκες	   0	  	  	   683	   0	  	  	   683	  
Ανακατανομές	   0	  	  	   32.838	   (32.516)	   322	  
Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  
2011	   25.000	   64.540	   321	   89.861	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Συσσωρευμένες	  αποσβέσεις	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Υπόλοιπο	  1	  Ιανουαρίου	  
2010	   0	  	  	   29.417	   0	  	  	   29.417	  
Αποσβέσεις	   3.750	  	  	   1.189	   0	  	  	   4.939	  
Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  
2010	   3.750	   30.606	   0	  	  	   34.356	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Υπόλοιπο	  1	  Ιανουαρίου	  
2011	   3.750	   30.606	   0	  	  	   34.356	  
Αποσβέσεις	   5.000	   2.943	   0	  	  	   7.943	  
Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  
2011	   8.750	   33.549	   0	  	  	   42.299	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Αναπόσβεστη	  αξία	  στις	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  Δεκεμβρίου	  2010	   21.250	   413	   32.837	   54.499	  
Αναπόσβεστη	  αξία	  στις	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  Δεκεμβρίου	  2011	   16.250	   30.991	   321	   47.562	  
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12. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

 

 

13. Επενδύσεις σε συνδεδεµένες 

 

	  	   31/12/2011	   31/12/2010	  
	  	   	  	   	  	  
Υπόλοιπο	  έναρξης	  χρήσης	   2.572.175	   2.572.175	  
Αύξηση	  Συμμετοχής	  σε	  SAFCO	   150.000	   0	  	  

Υπόλοιπο	  τέλους	  χρήσης	   2.722.175	   2.572.175	  

Τα ποσοστά συµµετοχής στις συνδεδεµένες εταιρείες κατά την 31/12/2011 αναλύονται ως 
ακολούθως: 

Επωνυμία	   Έδρα	  
Ποσοστό	  
συμμετοχής	   Δραστηριότητα	  

Λογισμικό

Κόστος
Υπόλοιπο	  1	  Ιανουαρίου	  2010 1.520
Προσθήκες 17.169
Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  2010 18.689

Υπόλοιπο	  1	  Ιανουαρίου	  2011 18.689
Προσθήκες 400
Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  2011 19.089

Συσσωρευμένες	  αποσβέσεις
Υπόλοιπο	  1	  Ιανουαρίου	  2010 1.520
Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  2010 1.520

Υπόλοιπο	  1	  Ιανουαρίου	  2011 1.520
Αποσβέσεις 4.384
Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  2011 5.904

Αναπόσβεστη	  αξία	  στις	  31	  Δεκεμβρίου	  2010 17.169
Αναπόσβεστη	  αξία	  στις	  31	  Δεκεμβρίου	  2011 13.185
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Gissco	  Α.Ε.	   ΕΛΛΗΝΙΚΟ	   50%	   Παροχή	  υπηρεσίων	  εφοδιασμού	  αεροσκαφών	  

Safco	  A.E.	   ΣΠΑΤΑ	   33%	  
Εφοδιασμός	  και	  παροχή	  υπηρεσιών	  Αεροδρομίου	  
Σπάτων	  

14. Αποθέµατα 

 

  

 

 

15. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας κατά την 31/12/2011 αποτελούνται κυρίως από απαιτήσεις 
από την πώληση αγαθών. Στις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες γίνεται πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις σύµφωνα µε εκτίµηση της διοίκησης της εταιρείας για της αµφίβολης ανακτησιµότητας ποσά από 
πώληση αγαθών.  

Η  ανάλυση των πελατών και λοιπών απαιτήσεων έχει ως ακολούθως: 

 

	  	   31/12/2011	   31/12/2010	  
	  	   	  	   	  	  
Πελάτες	   3.732.074	   1.831.429	  
Μείον:	  Προβλέψεις	  απομείωσης	  πελατών	   (775.377)	   (24.596)	  
Τελικές	  εμπορικές	  απαιτήσεις	   2.956.697	   1.806.833	  
Απαιτήσεις	  από	  συνδεδεμένα	  μέρη	  (σημ.24)	   7.782.011	   3.960.935	  
ΦΠΑ	  εισπρακτέο	   6.819.206	   2.958.571	  
Προπληρωθέντα	  έξοδα	   982.948	   1.008.805	  
Λοιπές	  απαιτήσεις	  	   4.224	   4.452	  
Σύνολο	   18.545.086	   9.739.596	  

	   	   	  	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  
Μη	  κυκλοφορούν	  ενεργητικό	  	  (προπληρωθέντα	  
έξοδα)	   714.285	   820.941	  
Κυκλοφορούν	  ενεργητικό	   17.830.801	   8.918.655	  
	  	   18.545.086	   9.739.596	  
	  	   	  	   	  	  

 

31/12/2011 31/12/2010

Εμπορεύματα 1.547.072 1.795.057

Σύνολο 1.547.072 1.795.057
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Η µέση πιστωτική πωλήσεων που δίνεται επί των πωλήσεων αγαθών είναι περίπου 16 ηµέρες. 

 

 

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

 

	  	   31/12/2011	   31/12/2010	  
	  	   	  	   	  	  
Ευρώ	  (EUR)	   2.443.426	   5.750.801	  
Δολλάριo	  (USD)	   8.295.282	   3.988.795	  
	  	   10.738.708	  	   9.739.596	  	  

	   	   	  Ανάλυση	  παλαιότητας	  υπολοίπων	  
πελατών	   	  	  

	  	  	   	  	  
	  <	  30	  μέρες	   160.047	   103.971	  

30-‐60	  μέρες	   79.447	   2.030	  
60-‐90	  μέρες	   295.351	   241	  
90-‐180	  μέρες	   38.857	   11.845	  
180	  +	  μέρες	   17.656	   105	  
	  	   591.358	   118.192	  

 

Για τις ανωτέρω ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις συνολικής αξίας  591.358, δεν έχει γίνει κάποια πρόβλεψη, 
καθώς θεωρούνται ανακτήσιµες. 

Η µεταβολή της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

Υπόλοιπο	  1	  Ιανουαρίου	  2010 1.773.065
Πρόβλεψη	  απομείωσης 27.161
Διαγραφή	  εισπρακτέων	  μέσα	  στη	  χρήση (1.761.764)
Μη	  χρησιμοποιηθείσες	  προβλέψεις	  που	  αναστράφηκαν (13.867)
Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  2010 24.596

Πρόβλεψη	  απομείωσης 750.852
Διαγραφή	  εισπρακτέων	  μέσα	  στη	  χρήση (71)
Μη	  χρησιμοποιηθείσες	  προβλέψεις	  που	  αναστράφηκαν
Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  2011 775.377
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16. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, περιλαµβάνουν τα εξής: 

	  	   31/12/2011	   31/12/2010	  

	  	   	  	   	  	  

Διαθέσιμα	  σε	  τράπεζες	   3.159.026	   1.846.611	  

 

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

 

 

 

17. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

	  	  
Αριθμός	  
μετοχών	   	  	  

Αξία	  
μετοχών	   Σύνολο	  

Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  2010	   754.700	   	  	   7.547.000	   7.547.000	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Υπόλοιπο	  1	  Ιανουαρίου	  και	  31	  Δεκεμβρίου	  2011	   754.700	   	  	   7.547.000	   7.547.000	  

 

 

Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2010 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 754.700 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €10 η καθεµιά. Κατά τη διάρκεια του 2011 δεν υπήρξε µεταβολή στο µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας. 

31/12/2011 31/12/2010

Ευρώ 3.117.093 1.568.807
Δολλάριο	  ΗΠΑ 41.933 277.804

3.159.026 1.846.611
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18. Αποθεµατικά 

	  	  
Τακτικό	  

αποθεματικο	  
Ειδικά	  

αποθεματικά	  
Αφορολόγητα	  
αποθεματικά	   Σύνολο	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Υπόλοιπο	  1	  Ιανουαρίου	  
2010	   27.159	   -‐	   4.589	   31.748	  
Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  
2010	   27.159	   -‐	   4.589	   31.748	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Υπόλοιπο	  1	  Ιανουαρίου	  	  
και	  31	  Δεκεμβρίου	  2011	   27.159	   -‐	   4.589	   31.748	  

Μεταφορά	   242.944	   92.319	   69.527	   404.790	  
Υπόλοιπο	  31	  Δεκεμβρίου	  
2011	   270.103	   92.319	   74.116	   436.538	  

 

 

 

 (α) Τακτικό αποθεµατικό 

Το Τακτικό Αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
(Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων καθαρών 
(µετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό µέχρι το ύψος του 
να φθάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων, και ως εκ τούτου δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

(β) Ειδικά αποθεµατικά 

Ειδικά είναι τα αποθεµατικά τα οποία σχηµατίζονται έχοντας συγκεκριµένο προορισµό όπως λχ. το 
αποθεµατικό για διανοµή µερισµάτων στους µετόχους, το αποθεµατικό για την κάλυψη µελλοντικών 
ζηµιών από επισφαλείς πελάτες κτλ. Ο ειδικός προσδιορισµός του αποθεµατικού καθορίζεται από το 
όργανο εκείνο που επέβαλε το σχηµατισµό του. Ήτοι από το νόµο, την γενική συνέλευση των 
µετόχων. Δύναται βεβαίως και ο φορολογικός νοµοθέτης να επιβάλει ή να επιτρέψει το σχηµατισµό 
ειδικού αποθεµατικού όπως είναι το αποθεµατικό από «κέρδη από την πώληση χρεογράφων» . 
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(γ) Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 

Παρακολουθούνται τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία µε βάση ειδικές 
διατάξεις αναπτυξιακών νόµων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν φορολογούνται, γιατί χρησιµοποιήθηκαν 
για την απόκτηση νέου πάγιου παραγωγικού εξοπλισµού. Δηλαδή, σχηµατίζονται από καθαρά κέρδη 
για τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος. 

Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό 
τρόπο 

Περιλαµβάνεται το µέρος των αδιανέµητων καθαρών κερδών κάθε χρήσης που προέρχεται από 
απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο µε 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

Τα ανωτέρω αποθεµατικά µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεµηθούν (αφού ληφθούν υπόψη 
οι περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά) µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων.  Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανοµής υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος µε τον 
τρέχοντα φορολογικό συντελεστή. 

 

19. Αναβαλλόµενη φορολογία 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι κυριώτερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία που 
λογιστικοποιήθηκαν και οι κινήσεις των χρήσεων 2010 και 2011. 

	  
31/12/2011	   31/12/2010	  

Αναβαλόμενες	  φορολογικές	  
υποχρεώσεις	   -‐116.418	   -‐117.323	  
Αναβαλόμενες	  φορολογικές	  
απαιτήσεις	   206.985	   39.684	  

Σύνολο	   90.567	   -‐77.639	  

	   	   	  
Ο αναβαλλόµενος φόρος είναι υπολογισµένος µε 20%. Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο 
εισοδήµατος είναι η παρακάτω για την περίοδο 1/1/2011 µε 31/12/2011 και 1/1/2010 µε 31/12/2010. 

Αναβαλλόμενη	  
	  φορολογία	  από:	  

Υπόλοιπο	  	  
1η	  Ιανουαρίου	  

2010	  

Χρέωση	  /	  
(Πίστωση)	  

στη	  
	  κατάσταση	  
συνολικού	  
εισοδήματος	  

Υπόλοιπο	  	  
31	  Δεκεμβρίου	  

2010	  

Χρέωση	  /	  
(Πίστωση)	  	  

στη	  
κατάσταση	  
συνολικού	  
εισοδήματος	  

Υπόλοιπο	  	  
31	  

Δεκεμβρίου	  
2011	  

Διαφορά	  λογιστικής	  και	  
	  φορολογικής	  βάσης	  των	  παγίων	  
περιουσιακών	  στοιχείων	   15.725	   (4.323)	   11.402	   (6.521)	   4.881	  

Αποζημειώσεις	  αποχώρισης	  
	  προσωπικού	  βάσει	  Ν.	  2112	   7.563	   -‐353	   7.210	   2.630	   9.840	  

Δεδουλευμένα	  έξοδα	   -‐	   21.072	   21.072	   171.192	   192.264	  
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Λοιπές	  προσωρινές	  διαφορές	  	  
μεταξύ	  φορολογικής	  και	  
λογιστικής	  βάσης	   (19.629)	   (97.694)	   (117.323)	   905	   (116.418)	  

Σύνολο	   3.659	   (81.298)	   (77.639)	   168.206	   90.567	  

 

 

 

 

20. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Για τον υπολογισµό των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους εργαζοµένους της αναφορικά µε τη µελλοντική 
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας τους, διενεργήθηκε αναλογιστική µελέτη. Η 
υποχρέωση προσµετράται και απεικονίζεται κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση το 
αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου. Το ποσό του δεδουλευµένου 
δικαιώµατος παρουσιάζεται προεξοφλούµενο στην παρούσα αξία του σε σχέση µε το προβλεπόµενο χρόνο 
καταβολής του. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση σύµφωνα µε το Ν.2112/20, για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία. 

Οι πιο πρόσφατες αναλογιστικές εκτιµήσεις του ενεργητικού της παρούσης αξίας της συνολικής υποχρέωσης 
καθορισµένων παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης, έγιναν την 31η Δεκεµβρίου 2011 από ανεξάρτητο εγκεκριµένο αναλογιστή. Η παρούσα αξία 
της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών και τα συναφή κόστη τρεχουσών και παραχθεισών υπηρεσιών 
υπολογίστηκαν µε τη µέθοδο «projected unit credit method». 

Κύριες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν: 

 31.12.2011 31.12.2010 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,70% 4,50% 

Επιτόκιο απόδοσης 2,00% 2,00% 

Αύξηση αποδοχών προσωπικού 2,00% 2,00% 

 

  

	  	   31/12/2011	   31/12/2010	  
Υποχρεώσεις	  κατάστασης	  χρηματοοικονομικής	  θέσης	  για	  :	   	  	  
Μακροπρόθεσμο	  μέρος	   49.193	   36.050	  
	  	   49.193	   36.050	  
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων έχουν ως εξής: 

 

 

 

 

Η κίνηση της υποχρέωσης για την αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης αναλύεται ως 
εξής: 

	  	   31/12/2011	   31/12/2010	  

Έναρξη	  υποχρέωσης	  καθορισμένων	  παροχών	   36.049	   37.817	  

Σύνολο	  χρέωσης/	  (πίστωσης)	  στα	  αποτελέσματα	   13.144	   63.491	  

Πληρωθείσες	  εισφορές	   0	  	  	   (65.259)	  

Υπόλοιπο	  τέλους	  χρήσης	   49.193	   36.049	  

 

 

 

 

21. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

	  	   31/12/2011	   31/12/2010	  
	  	   	  	   	  	  

Προμηθευτές	   3.557.605	   5.392.033	  

Εγγυήσεις	  πελατών	   187.380	   131.443	  

Ποσά	  οφειλόμενα	  σε	  συνδεδεμένα	  μέρη	  (σημ.24)	   5.642.665	   1.560.146	  

Δεδουλευμένα	  έξοδα	   961.322	   150.729	  

Ασφαλιστικοί	  οργανισμοί	  και	  λοιποί	  φόροι/	  τέλη	   39.261	   34.414	  

Λοιπές	  υποχρεώσεις	   43.341	   97.814	  

Σύνολο	   10.431.574	   7.366.579	  

	  	   	  	   	  	  
Βραχυπρόθεσμες	  υποχρεώσεις	   10.431.574	   7.366.579	  

	  	   10.431.574	   7.366.579	  

Χρεώσεις	  στα	  αποτελέσματα
Αποζημιώσεις	  αποχωρήσεων 13.144 63.491
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Οι προµηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως αγορές και λειτουργικά κόστη. 

Η µέση πιστωτική περίοδος για τις αγορές είναι περίπου 16 ηµέρες ενώ για το 2010 ήταν 17ηµέρες. 

Η διοίκηση της εταιρίας εκτιµά ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων που απεικονίζεται 
στις οικονοµικές καταστάσεις προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  

 

 

 

Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

 

	  	   31/12/2011	   31/12/2010	  
	  	   	  	   	  	  
Ευρώ	  (EUR)	   2.749.903	   5.846.152	  
Δολλάριo	  (USD)	   7.681.671	   1.520.427	  

	  	   10.431.574	   7.366.579	  

 

 

 

 

22. Δεσµεύσεις 

Δεσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις – Εταιρεία ως µισθωτής 

Κατά την 31/12/2011 και την 31/12/2010, η Εταιρία είχε αναληφθείσες δεσµεύσεις από συµβάσεις 
λειτουργικών µισθώσεων χωρίς την δυνατότητα ή χωρίς να προτίθεται να ακυρώσει τα σχετικά 
µισθωτήρια, οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής: 

 

 
Δεσμεύσεις	  από	  λειτουργικές	  μισθώσεις	  -‐	  Εταιρεία	  ως	  μισθωτής	   	  	  

 
	  	   31/12/2011	   31/12/2010	  

 
	  	   	  	   	  	  

2012 Έως	  1	  έτος	   121.947	   19.200	  
2013-
2016 Από	  2-‐5	  έτη	   22.194	   102.220	  

>2017 Πέραν	  των	  5	  ετών	   0	  	   116.346	  

 
	  	   144.141	   237.766	  
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23. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις/ Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις 

 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις που σχετίζονται µε εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και άλλα 
θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναµένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις 
 
Η Εταιρεία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν έχει εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 και 2011. Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία 
εφαρµόζει τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου 3842/2010 (ΠΟΛ.1159/2011), σύµφωνα µε το 
οποίο η Εταιρεία υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από το Νόµιµο Ελεγκτή της. Μέχρι την ηµεροµηνία 
σύνταξης του παρόντος, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2011 δεν έχει ολοκληρωθεί, από τον 
οποίο όµως δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις. 
 

 

24. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: 

	  	  
1/1	  -‐	  

31/12/2011	  
1/1	  -‐	  

31/12/2010	  
Πωλήσεις	  υπηρεσιών	  και	  αγαθών:	   	  	   	  	  
Προς	  μητρική	  Coral	  AE	   58.266	   0	  
Προς	  μητρική	  Μοτορ	  Όιλ	   2.671	   0	  
Προς	  κοινοπραξίες	   89.601	   128.797	  
Προς	  λοιπά	  συνδεδεμένα	  μέρη	   869.531	   687.420	  
	  	   1.020.069	   816.217	  

	  	   	  	   	  	  
Αγορές	  	  υπηρεσιών	  και	  αγαθών:	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  
Από	  μητρική	  Coral	  AE	  (πρώην	  Shell	  Hellas	  AE)	   764.504	   970.262	  
Από	  μητρική	  Μοτορ	  Όιλ	   104.453.202	   24.410.410	  
Από	  κοινοπραξίες	   4.093.917	   3.744.176	  
Από	  λοιπά	  συνδεδεμένα	  μέρη	   3.826.043	   428.057	  
	  	   113.137.666	   29.552.905	  

	  	   	  	   	  	  
Έσοδα	  από	  μερίσματα:	   	  	   	  	  

Από	  κοινοπραξίες	   220.334	   253.785	  
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Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται 
σύµφωνα µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη.  Τα λοιπά συνδεδεµένα 
µέρη αφορούν κυρίως σε συγγενείς εταιρείες και εταιρείες στις οποίες συµµετέχει και ασκεί ουσιώδη 
επιρροή ο βασικός µέτοχος της Εταιρείας. 

 

 

 

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη έχουν ως 
εξής: 

 

	  	   31/12/2011	   31/12/2010	  
Απαιτήσεις	  από	  συνδεδεμένα	  μέρη:	  	   	  	   	  	  
Από	  κοινοπραξίες	   9.372	   11.224	  
Από	  λοιπά	  συνδεδεμένα	  μέρη	   7.772.639	   3.949.711	  
	  	   7.782.011	   3.960.935	  
	  	   	  	   	  	  
Υποχρεώσεις	  προς	  συνδεδεμένα	  μέρη:	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  
Προς	  μητρική	  Coral	  AE	   106.440	   64.077	  
Προς	  μητρική	  Μοτορ	  Όιλ	   2.496.676	   1.372.029	  
Προς	  κοινοπραξίες	   531.320	   684.423	  
Προς	  λοιπά	  συνδεδεμένα	  μέρη	   2.508.229	   1.574.718	  
	  	   5.642.665	   3.695.249	  

 

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τη χρήση του 2011, ποσό ύψους € 379 χιλιάδων καταβλήθηκε ως αµοιβή µελών Δ.Σ. και 
διευθυντικών στελεχών στην Εταιρεία. Το αντίστοιχο ποσό για την χρήση που έληξε την 31 
Δεκεµβρίου 2010 ήταν € 306 χιλιάδες. Άλλες δαπάνες της χρήσεως 1/1-31/12/2011 που αφορούν 
διευθυντικά στελέχη ανέρχονται σε € 29 χιλιάδες. Δεν υπάρχει υπόλοιπο υποχρέωσης προς τα µέλη 
της διοίκησης ούτε την 31/12/2011 ούτε και κατά την συγκριτική περίοδο. 
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25. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  

 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Eταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές 
επιτοκίων και κίνδυνο τιµών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα 
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση 
της µεταβλητότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας.  

 
Συνοπτικά, οι µορφές χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. 
 
 
 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία πραγµατοποιεί συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα.  Λόγω αυτού υπάρχει κίνδυνος από τις 
διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από εµπορικές 
συναλλαγές και απαιτήσεις/ υποχρεώσεις  σε ξένο νόµισµα.  Η σχετική ισοτιµία Δολάριο ΗΠΑ/Ευρώ 
είναι ένας σηµαντικός παράγων των περιθωρίων κέρδους της Εταιρείας. Δεν διενεργούνται πράξεις 
προστασίας συναλλαγµατικού κινδύνου. 

Κίνδυνος τιµής 

Λόγω της χρήσης των διεθνών τιµών Platt’s σε Δολάρια ΗΠΑ και λόγω της ιδιαιτερότητας του τοµέα 
δραστηριότητας, των αεροπορικών καυσίµων, υπάρχει έκθεση κινδύνου από τη χρονική διαφορά 
αγοράς / πώλησης του προϊόντος. Η αγορά του προϊόντος είναι σε τρέχουσες τιµές ενώ η πώληση 
βασίζεται σε µεσοσταθµικές τιµές προηγούµενης εβδοµάδας ή προηγούµενου µήνα. Η Εταιρεία έχει 
προβεί σε ενέργειες προς αντιστάθµιση του κινδύνου (hedging) για µέρος αυτό των πωλήσεών της 
µέσω συµβάσεων ανταλλαγής τιµής αγαθών (commodity swaps).  Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει λογιστική 
αντιστάθµησης. 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο από τις απαιτήσεις των πελατών.  Πριν την αποδοχή των 
όρων συνεργασίας, η Εταιρεία διενεργεί αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του υποψήφιου 
πελάτη. Όπου είναι εφικτό έχει επίσης ως πολιτική την λήψη εγγυητικών τραπέζης.  

Στη συνέχεια, η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των πελατών της και τις αποκλίσεις από τις 
συµβατικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση απόκλισης και µέχρι αποπληρωµής, ο πελάτης πληρώνει 
µε µετρητά ή προπληρώνει. Ανάλυση των εµπορικών απαιτήσεων παρατίθεται στη Σηµείωση 15. 
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Σε σχέση µε πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίµων, επισηµαίνεται 
ότι η Εταιρεία συνεργάζεται µόνο µε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που έχουν υψηλό δείκτη 
πιστοληπτικής ικανότητας. 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία συντάσσει και παρακολουθεί σε µηνιαία βάση πρόγραµµα ταµειακών ροών που 
περιλαµβάνει τόσο τις λειτουργικές όσο και τις επενδυτικές χρηµατοροές.  

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.   

Διαχείριση κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 
απρόσκοπτης λειτουργίας της στο µέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 

Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα και ίδια 
κεφάλαια των µετόχων.  Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κεφαλαιακή 
διάρθρωση της Εταιρείας, µε στόχο την ισορροπία στην κεφαλαιακή διάρθρωση.  Η Εταιρεία δεν έχει 
δανεισµό κατά την 31 Δεκεµβρίου 2010.   

Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 
 
Την 31 Δεκεµβρίου 2011 η Εταιρεία είχε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (commodity swaps) 
ύψους € 32.089 τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 2. 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δε διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της 
αγοράς κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης («Επίπεδο 2»). 

 

26. Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Οι συνολικές αµοιβές, κατά το οικονοµικό έτος 2011, του νόµιµου ελεγκτικού γραφείου για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 30.000. 

 

27. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης 
χρηµατοοικονοµικής θέσης 

 
Δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης 
χρηµατοοικονοµικής θέσης. 

 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συµβουλίου στις 7 Μαρτίου 2012 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
Δ/ΝΤΗΣ 

 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Δ/ΝΤΡΙΑ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜ. 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

         

         

         

         

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΔΤ 
Ν950154 

 ΖΟΡΑΠΑΣ 
ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΤ  
ΑΒ521981 

 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ            

ΑΔΤ ΑΒ 050936 

 ΒΑΔΕΣΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ    
ΑΔΤ Π035849   

Α.Μ.Α/Ο.Ε.Ε.Λ0034752, 
Α τάξη 

 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ   
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΑΔΤ Τ 082320  
ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 

2396  
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