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ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ 

«ΑΒΗΛ ΑΘΗΛΖΡΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

5η ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΣΟΖΠΖ 01η ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2018  – 31η ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2018 

 

Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Υξηζηφδνπινο Βαζηιαθάθεο 

ζέηεη πξνο έγθξηζε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο θαη ηελ Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο 

πνπ θαηαξηίζζεθε γηα ηελ Σξίηε εηαηξηθή ρξήζε 01.01.2018 - 31.12.2018. 

A. ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 κε ζθνπφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

αιινδαπή ζηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ θαη κε θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ αγνξά, 

πψιεζε, εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ παληφο είδνπο (νηθνπέδσλ, αγξνηεκαρίσλ, νηθνδνκψλ θ.ν.θ), 

θαηαζθεπή, κεηαζθεπή θαη αλακφξθσζε αθηλήησλ, αλάιεςε εξγνιαβηψλ θαη εθηέιεζε πάζεο θχζεσο 

ηερληθψλ έξγσλ, εθκεηάιιεπζε ζεκάησλ, δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, ηξφπσλ θαηαζθεπήο ζρεδίσλ θαη 

κεζφδσλ παξαγσγήο, αληηπξνζψπεπζε ζπλαθψλ νίθσλ ηεο αιινδαπήο θαη ηέινο ίδξπζε ή ζπκκεηνρή 

ζηελ ίδξπζε εηαηξεηψλ κε ζπλαθείο ζθνπνχο. 

 
Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηηο ρξήζεηο 2018 θαη 2017, παξαηίζεληαη θαησηέξσ: 

 

      
Ξοζοζηά επί ηος 

Θύκλος Δπγαζιών 

Κεηαβολή 
ποζοζηού 
επί ηος ΘΔ 

Ξοζά ζε σιλ. Δςπώ  31/12/2018  31/12/2017 2018 2017   

Θχθινο εξγαζηψλ 107 93 100,00% 100,00% 0,00% 

Θφζηνο πσιεζέλησλ 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Κεικηό αποηελέζμαηα 107 93 100,00% 100,00% 0,00% 

Έμνδα δηνίθεζεο (47) (42) (43,93%) (45,16%) 1,24% 

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα / 
(έμνδα) 

11 0 10,28% 0,00% 10,28% 

Κικηά Αποηελέζμαηα 71 51 66,36% 54,84% 11,52% 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Έζνδα απφ επελδχζεηο 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Θαθαπά κέπδη σπήζεωρ 
ππο θόπων 

71 51 66,36% 54,84% 11,52% 

Φφξνο εηζνδήκαηνο (25) (15) (23,36%) (16,13%) (7,20%) 

Θαθαπά κέπδη σπήζηρ 
μεηά από θόποςρ 

46 36 42,99% 38,71% 4,28% 

Ιοιπά ζςνολικά 
ειζοδήμαηα 

          

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ 

0 (20) 0,00% (21,51%) 21,51% 

Αλαινγηζηηθά Θέξδε/(Εεκηέο) 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Φφξνο επί ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
δελ αλαθαηαηάζζνληαη 

0 6 0,00% 6,45% (6,45%) 

Πύνολο λοιπών ζςνολικών 
ειζοδημάηων 

0 (14) 0,00% 15,05% 15,05% 

Πςγκενηπωηικό ζςνολικό 
ειζόδημα σπήζηρ 

46 22 42,99% 23,66% 19,33% 

 



2 
 

1. Ιειηοςπγικά έξοδα 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχλ ηνλ θχξην παξάγνληα δηακφξθσζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 

Ξοζά ζε σιλ. € 31/12/2018 31/12/2017 Κεηαβολή % 

Κηζζψκαηα βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 6 6 0% 

Φφξνη-Σέιε 4 5 (20%) 

Ινηπέο ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 6 15 (60%) 

Απνζβέζεηο 17 14 21% 

Ινηπά  14 2 600% 

Πύνολο 47 42 12% 

 

2. Φόποι 

  
1/1 - 

31/12/2018 

1/1 – 

31/12/2017 
Κεηαβολή 

% 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο 17 0 - 
Γηαθνξέο Φνξνινγηθνχ ειέγρνπ  πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο 
1 0 - 

Σέινο επηηεδεχκαηνο 1 0 - 

Πύνολο 19 0 - 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα 

απνηειέζκαηα 
6 15 (60%) 

 Πύνολο 6 15 (60%) 

Πύνολο 25 15 66% 

 

Γηα ηε ρξήζε 2018 πξνέθπςε θφξνο εηζνδήκαηνο € 18 ρηιηάδεο ελψ γηα ηε ρξήζε 2017 δελ έρεη 
πξνθχςεη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηελ ρξήζε 2018 είλαη ππνινγηζκέλνο κε 29%. 

Γηα ην 2018 πξνέθπςαλ δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ € 1 ρηιηάδεο απφ ηε δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 

ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία γηα ην 2018 πξνέθπςε έμνδν θφξνπ € 6 ρηιηάδεο ελψ γηα ην 2017 
πξνέθπςε έμνδν θφξνπ € 15 ρηιηάδεο. 

Βάζεη ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ λφκνπ 4579/2018 απφ ηελ 1.1.2019 ηα λνκηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαη 

κε ζπληειεζηή 28% γηα ην έηνο 2019, 27% γηα ην έηνο 2020, 26% γηα ην έηνο 2021 θαη 25% γηα ηα 
έηε 2022 θαη κεηά. 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο πξνθχπηεη αθνχ ππνινγηζηνχλ πάλσ ζην ινγηζηηθφ 

θέξδνο νη θάησζη θνξνινγηθέο επηδξάζεηο 
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Ξοζά ζε σιλ. € 1/1-31/12/2018 

Θέξδε πξν θφξσλ 71 

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο 21 
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγ. Υξήζεσλ 1 

Σέινο επηηεδεχκαηνο ρξήζεο 1 
Ινηπά 2 

Πύνολο 25 

 

Θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε πξνθχπηνπλ θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο χςνπο € 18 ρηιηάδεο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο γηα ην 2018. Αληίζηνηρα γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2017 δελ πξνθχπηεη θφξνο 

εηζνδήκαηνο ρξήζεο.  

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο απφ ηελ ίδξπζή ηεο. 

B. ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΖ ΞΝΟΔΗΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ 

Ζ Δηαηξεία ζπλερίδεη ηηο εκπνξηθέο  δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα 

ε Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο επελδχζεηο κε πξνζνδνθφξν ηξφπν θαζψο θαη ζηφρνο ηεο είλαη ε απφθηεζε 

λέσλ αθηλήησλ πνπ απνηεινχλ επελδπηηθέο επθαηξίεο. 

Γ. ΚΔΡΝΣΝΗ 

Ζ «ΑΒΗΛ ΑΘΗΛΖΣΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» είλαη ζπγαηξηθή θαηά κε πνζνζηφ 100% ηεο εηαηξίαο «Avin 

Oil ΑΒΔΛΔΠ», ε νπνία είλαη αλψλπκε εηαηξία, έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, κε έδξα ζην Καξνχζη, Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12Α, Σ.Θ. 151 24. Ζ AVIN OIL 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ θαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο αθνξά ηελ εκπνξία 

πξντφλησλ πεηξειαίνπ. 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 2.864 ρηιηάδεο απνηεινχκελν απφ 286.400 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζε ζηαζεξφ εηζφδεκα, νλνκαζηηθήο αμίαο € 10,00 ε θάζε 

κία. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θακία ελεξγή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

Γ. ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΞΝ ΔΣΝΛ ΠΚΒΔΗ ΔΩΠ ΠΖΚΔΟΑ 

Ζ εηαηξεία θαηά ηελ 16/04/2019 πξνέβε ζηελ αγνξά νηθνπέδνπ ζηελ Ρφδν κε αμία € 695ρηι. 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ. 

Πέξα απηνχ, δελ ππάξρεη άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο. 

Δ. ΘΟΗΔΠ ΞΖΓΔΠ ΑΒΔΒΑΗΝΡΖΡΑΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΩΛ ΔΘΡΗΚΖΠΔΩΛ 

Ζ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ, πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο 

απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο φπσο επίζεο θαη ην χςνο 
ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή 

ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, απνκείσζε αμίαο απαηηήζεσλ, 

αλνηρηέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο.  Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη 

ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ 
απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο.  



4 
 

Ε. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΗΛΓΛΩΛ 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη αμηνινγήζεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ 

Διιάδα. Γεληθφηεξα φπσο αλαθέξεηαη θαη θαησηέξσ ζηελ δηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο θηλδχλσλ, δελ 

ζεσξεί φηη ηπρφλ αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 

Ξαπάγονηερ σπημαηοοικονομικού κινδύνος 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (θίλδπλν ηακεηαθψλ 

ξνψλ θαη θίλδπλν ηηκψλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Σν γεληθφ πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.  

πλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη παξαθάησ: 

(α) Θίνδςνορ αγοπάρ 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο δηελεξγνχληαη ζην πξσηεχνλ 

λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο πνπ είλαη ην Δπξψ. πλεπψο ε εηαηξεία δελ είλαη 

εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 

(β) Θίνδςνορ ηαμειακών ποών 

Ζ Δηαηξεία ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έρεη ηδίξν αθφκα, δηαζέηεη κεηξεηά ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη 

απφ ηηο απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Γελ ζπληξέρεη ιφγνο δαλεηζκνχ θαη θίλδπλνο απφ ηε κεηαβνιή 

ησλ επηηνθίσλ γηα ηελ παξνχζα ρξήζε.  

(γ) Θίνδςνορ ηιμήρ 

Γελ πξνθχπηεη ηέηνηνο θίλδπλνο γηα ηελ εηαηξεία αλ ιεθζεί ππφςηλ θαη ε δξαζηεξηφηεηά ηεο. 

(δ) Ξιζηωηικόρ κίνδςνορ 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαζεζίκσλ, 

επηζεκαίλεηαη φηη ε Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κφλν κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ 

πςειφ δείθηε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. Δπηπιένλ ε εηαηξεία δελ δηαζέηεη πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηνπο πειάηεο  ηεο. 

(ε) Θίνδςνορ πεςζηόηηηαρ 

Γελ πξνθχπηεη γηα ηελ ρξήζε θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαζψο ε εηαηξεία δελ έρεη μεθηλήζεη ηελ 
δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ αλαγθψλ ηεο ρξεζηκνπνηεί ηα δηαζέζηκα απφ ηηο απμήζεηο 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

Ζ. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ - ΔΟΓΑΠΗΑΘΑ ΘΔΚΑΡΑ 

Ζ Δηαηξεία δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Δηαηξείαο έρεη αλαηεζεί ζε 
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.  

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη δε ζπληξέρεη θακία 

ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο γηα ζπκκφξθσζε ηεο κε πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο, πνπ λα έρεη επίπησζε 
ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο.  
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Θ. ΒΑΠΗΘΝΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΔΗΘΡΔΠ 

  31/12/2018 31/12/2017 

Απόδοζη Δνεπγηηικού (ROA) 

1,56% 1,26% 

Θαζαξά Θέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

Απόδοζη Ηδίων Θεθαλαίων (ROE) 

1,58% 1,27% 

Θαζαξά Θέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο 

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

Θεθαλαιακή Γιάπθπωζη 

6.501,70% 18.960,00%  

Ηδία Θεθάιαηα 

χλνιν Τπνρξεψζεσλ 

Αποδοηικόηηηα ιδίων Θεθαλαίων 

2,46% 1,79% 

Θαζαξά απνηειέζκαηα (δεκίεο) ρξήζεσο πξν 

θφξσλ 

Ίδηα Θεθάιαηα 

 

Η. ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔΡΑΜ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΩΛ ΚΔΟΩΛ 

Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ αλαιχνληαη θαησηέξσ. 

 

Πνζά ζε ρηι Δπξψ Απαιηήζειρ ποσπεώζειρ Ξωλήζειρ Αγοπέρ 

Κεηξηθή Δηαηξεία (Avin Oil ΑΒΔΛΔΠ) 0 1 6 7 

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 125 0 101 0 

  125 1 107 7 

 

Ξαποσέρ ππορ ηη διοίκηζη 

Γελ ππάξρνπλ παξνρέο πξνο ηελ δηνίθεζε. 

Πςναλλαγέρ Γιεςθςνηικών Πηελεσών 

Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο ή/ θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ. 

K. Γεγονόηα μεηά ηην πεπίοδο αναθοπάρ 

Ζ εηαηξεία θαηά ηελ 16/04/2019 πξνέβε ζηελ αγνξά νηθνπέδνπ ζηελ Ρφδν κε αμία € 695ρηι. 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ. 
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Καξνχζη, 10 Ηνπλίνπ 2019 

 

 

 Ν Ξπόεδπορ Γ.Π. &  
 Γιεςθύνων Πύμβοςλορ Ρα μέλη Γ.Π. 

 

 

 _____________________ _____________________ 

 Υξ. Γ. Βαζηιαθάθεο Π. Η. Εφξαπαο 

 

 

  _____________________ 

  Λ. Αλη. Γθηφθαο 

 

 

  _____________________ 

  Φ. Λ. Καιέξγνο 

 

 

  _____________________ 

  η. Η. Κάγεηξαο 


