
 
 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2820/01ΑΤ/Β/86/321/96 
Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
«AVIN OIL – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2820/01ΑΤ/Β/86/321/96 
Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής 

                        



 2 
 
 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
 

 Σελίδες 

1. Κατάσταση αποτελεσµάτων για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. 3 

2. Ισολογισµός της 31 ∆εκεµβρίου 2005. 4 

3. Κατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. 5 

4. Κατάσταση ταµειακών ροών για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. 6 

5. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005. 7-29 

6. Πίνακες προσαρµογών Εταιρίας µεταξύ Ελληνικών και ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 30-31 

7. Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 32 
 
 
 
 
 
 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, σελ. 3 έως και 31 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρίας τη Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2006 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 
 
 
 

ΒΑΡ∆ΗΣ Ι. 
ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. 
ΣΕΡΑΦΕΙΜΑΚΗΣ 

 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 

 
 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ Ι.          
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

 
 
 



 3 
 
 

 
 
 

                       AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ 
 

 
                       Κατάσταση αποτελεσµάτων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  ΣΗΜ.  

  
1.1.2005-

31.12.2005 
1.1.2004-

31.12.2004 
    
Κύκλος εργασιών 4 705.283      578.073 
Κόστος πωληθέντων  (661.492) (536.404) 
Μικτά αποτελέσµατα  43.791 41.669 
Έξοδα διάθεσης       (32.325) (30.689) 
Έξοδα διοίκησης        (7.906) (7.482) 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 5  4.275  3.999 
Κέρδη εκµεταλλεύσεως 6 7.835 7.497 
Έσοδα επενδύσεων 7 701 821 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 8 (2.171) (2.089) 
Κέρδη προ φόρων  6.365 6.229 
Φόροι εισοδήµατος 9 (1.971) (2.263) 

 Καθαρά κέρδη µετά από φόρους   4.394  3.966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρίας. 
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           AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ 
 

                    Ισολογισµός της 31 ∆εκεµβρίου 2005 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΣΗΜ  
  31.12.2005 31.12.2004 
Πάγιο ενεργητικό   
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 11 2.682 1.711
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 12 35.886 30.744
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες εταιρίες 13 1.953 1.814
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14 10.996 10.382
Σύνολο παγίου ενεργητικού  51.517 44.651
   
Κυκλοφορούν ενεργητικό   
Αποθέµατα 15 6.438 6.910
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 16 89.563 63.874
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 17  2.471  2.173
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  98.472 72.957
Σύνολο ενεργητικού  149.989 117.608
   
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   
∆άνεια τραπεζών 18 30.000 30.003
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού 28 3.363 3.202
Αναβαλλόµενοι φόροι 19 611 478
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  1.185 1.044
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  35.159 34.727
   
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 20 54.600 40.957
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού  28 122 0
Φόροι  479 622
∆άνεια τραπεζών  18 41.792 23.860
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  96.993 65.439
   
Σύνολο υποχρεώσεων  132.152 100.166
   
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Μετοχικό κεφάλαιο 21 5.200 4.400
Αποθεµατικά 22 2.724 2.536
Αποτελέσµατα εις νέο 23 9.913 10.506
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  17.837 17.442
Σύνολο παθητικού  149.989 117.608

 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρίας.
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               AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ 
 

 
               Κατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005 
 

 
 Μετοχικό  Αποτελέσµατα  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κεφάλαιο Αποθεµατικά εις νέο Σύνολο 
     

Έναρξη Χρήσεως 01.01.2004 4.400 2.315 11.761 18.476
Κέρδη Χρήσεως 3.966 3.966
Μερίσµατα (5.000) (5.000)
Λοιπές Κινήσεις 221 (221) 0
Λήξη Χρήσεως 31.12.2004 4.400 2.536 10.506 17.442

  
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου απο 
κεφαλαιοποίηση αποτελεσµάτων είς νεο 800 (800) 0
Κέρδη Χρήσεως 4.394 4.394
Μερίσµατα (4.000) (4.000)
Λοιπές Κινήσεις 188 (188) 0
Στρογγυλοποιήσεις 0 1 1
Λήξη Χρήσεως 31.12.2005 5.200 2.724 9.913 17.837

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρίας. 
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 AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ 
 
 

Κατάσταση ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005  
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  

 1.1 -31.12.2005 1.1 -31.12.2004 
Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων  6.365 6.229 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις  3.442 4.311 
Προβλέψεις  783 415 
Συναλλαγµατικές διαφορές  (158) 47 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας  208 (1.090) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  2.171 2.089 
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για 
µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  473 (935) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (27.623) 8.699 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών)  13.884 (14.859) 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα  (2.138) (2.079) 

Καταβληµένοι φόροι (1.975) (3.961) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α)  (4.568) (1.134) 

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων  (138) 0 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  (9.986) (8.163) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και 
άϋλων παγίων  360 115 
Τόκοι εισπραχθέντες  548 709 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  153 112 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (9.063) (7.227) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 
δάνεια  251.496 312.815 

Εξοφλήσεις δανείων  (233.567) (299.099) 

Μερίσµατα πληρωθέντα  (4.000) (5.000) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  13.929 8.716 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης  
(α) + (β) + (γ) 298 355 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης χρήσης  2.173 1.818 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
χρήσης  2.471 2.173 

 
 

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρίας. 
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η “Αvin Oil Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Ναυτιλιακή Εταιρία Πετρελαιοειδών” (η Εταιρία) είναι ανώνυµη 
Εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο εµπορίας πετρελαιοειδών και έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, µε έδρα στο Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24. Η “Avin Oil 
ΑΒΕΝΕΠ” είναι θυγατρική κατά 100% της “Μότορ Όϊλ (Ελλάς) ∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε” η οποία είναι 
ανώνυµη Εταιρία, έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, µε έδρα στο 
Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24 και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η “Μότορ Όϊλ 
(Ελλάς)" δραστηριοποιείται στον κλάδο των πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες αφορούν τη διύλιση 
και την εµπορία προϊόντων πετρελαίου. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού 
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία.  Εκµεταλλεύσεις εξωτερικού δεν υπάρχουν. 

Η Εταιρία δεν προετοιµάζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς είναι 100% θυγατρική, δεν 
διαπραγµατεύονται οι µετοχές της ή άλλα χρεόγραφα έκδοσής της σε κάποια δηµόσια αγορά και 
συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής της, “ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε” που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 
 
O αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας την 31η ∆εκεµβρίου 2005 ήταν 212 άτοµα (2004: 209 
άτοµα). 
 
 
2. Επεξηγήσεις για την µετάβαση στα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί για πρώτη φορά σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης “∆.Π.Χ.Π.” (International Financial Reporting Standards “IFRSs”) που 
έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards 
Board “IASB”) καθώς και τις σχετικές ∆ιερµηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Interpretations Committee 
“IFRIC”) και τα οποία είναι σχετικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρίας και ισχύουν για λογιστικές περιόδους 
που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
H παροχή πληροφόρησης που απαιτείται από το ∆.Π.Χ.Π. 1 σε ότι αφορά στην µετάβαση από τα 
προγενέστερα γενικά αποδεκτά Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα δηλαδή τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και 
του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου στα ∆.Π.Χ.Π. που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εισαχθεί στην Έλλάδα µε το Ν. 3229/2004 παρέχεται από τη σελίδα 30 έως τη 
σελίδα 31 που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
  
Οι τελευταίες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αφορούσαν την χρήση 
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2004. Η ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. ήταν η 1 Ιανουαρίου 2004. 
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3. Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών 

 

Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) για πρώτη φορά.   
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση την 
αποτίµηση των γηπέδων και κτιρίων για τα οποία έχει χρησιµοποιηθεί η τεκµαρτή αξία κτήσεως όπως 
προβλέπεται από το ∆.Π.Χ.Π. 1.  Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι παρακάτω: 

 

Συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
 
Θυγατρική είναι η επιχείρηση που ελέγχεται από την Εταιρία. Ο έλεγχος ασκείται όπου η Εταιρία έχει τη 
δυνατότητα να καθορίζει  την οικονοµική και επιχειρησιακή πολιτική µιας επιχείρησης, έτσι ώστε να αποκτά 
οφέλη από τις δραστηριότητές της. 
 
Συνδεδεµένη είναι η επιχείρηση στην οποία η Εταιρία ασκεί σηµαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού 
έλεγχο, µέσω συµµετοχής στις διοικητικές και λειτουργικές αποφάσεις της επιχείρησης στην οποία συµµετέχει. 

 
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης τους 
και υπόκεινται σε έλεγχο για πίθανη αποµείωση της αξίας τους. 

 

Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα επιµετρούνται στην εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και 
αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα αγαθά και υπηρεσίες που τυχόν παρέχονται κατά την 
κανονική ροή της λειτουργίας της Εταιρίας, καθαρά από εκπτώσεις, ΦΠΑ  και λοιπούς φόρους που σχετίζονται 
µε πωλήσεις.  
 
Οι πωλήσεις των αγαθών αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και ο τίτλος 
ιδιοκτησίας τους έχει µεταβιβαστεί. 
 
Έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει µιας χρονικής αναλογίας αναφορικά µε το ανεξόφλητο κεφάλαιο και 
το εφαρµόσιµο πραγµατικό επιτόκιο το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιµώµενες 
µελλοντικές ταµιακές εισπράξεις οι οποίες αναµένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του 
περιουσιακού στοιχείου ώστε να εξισώνονται µε την καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. 
 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν τα δικαιώµατα των µετόχων έχουν 
οριστικοποιηθεί. 
 
 
Μισθώσεις 
 
Οι µισθώσεις ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις όταν σύµφωνα µε τους όρους µίσθωσης σχεδόν 
όλοι οι κίνδυνοι και οι απολαβές της ιδιοκτησίας του µισθίου µεταφέρονται ουσιαστικά στον µισθωτή και σε 
λειτουργικές µισθώσεις, που είναι όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις. 
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3. Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
 
1) Η Εταιρία ως εκµισθωτής 
 
Το εισόδηµα από µισθώµατα λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζεται µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά τη 
διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. Αρχικά άµεσα κόστη που πραγµατοποιούνται κατά την διαπραγµάτευση και 
συµφωνία µιας λειτουργικής µίσθωσης προστίθενται στην λογιστική αξία του µισθούµενου περιουσιακού 
στοιχείου και αναγνωρίζονται µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 
 
Η Εταιρία, µισθώνει µε µακροχρόνιες λειτουργικές µισθώσεις (περίπου 10 χρόνια κατ΄ελάχιστον), χώρους για 
πρατήρια υγρών καυσίµων τους οποίους στη συνέχεια υπεκµισθώνει σε φυσικά / νοµικά πρόσωπα µε 
αντίστοιχους χρόνους υπεκµίσθωσης για την λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίµων και λιπαντικών µε το 
σήµα της « AVIN ». 
 
2) Η Εταιρία ως µισθωτής 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναγνωρίζονται ως 
περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας στην εύλογη αξία τους κατά την έναρξη της µίσθωσης ή, αν είναι µικρότερη, 
στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκµισθωτή 
συµπεριλαµβάνεται στον Ισολογισµό ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση.  
 
Οι πληρωµές µισθωµάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηµατοδότησης και στη µείωση της υποχρέωσης της 
µίσθωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί µια σταθερή επιβάρυνση από τόκους στο εναποµένον υπόλοιπο της 
υποχρέωσης. Το κόστος χρηµατοδότησης επιβαρύνει τα αποτελέσµατα. 
 
Τα πληρωτέα µισθώµατα σε περίπτωση λειτουργικής µίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα µε βάση τη 
σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως 
κίνητρο για να συναφθεί µια λειτουργική µίσθωση επίσης κατανέµονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια 
της σχετικής µίσθωσης. 
 

Ξένα νοµίσµατα 
 
Κατά την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, συναλλαγές σε νοµίσµατα διαφορετικά από το νοµίσµα 
λειτουργίας (ξένα νοµίσµατα) καταχωρούνται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των 
συναλλαγών. Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού τα εκφραζόµενα σε ξένο νόµισµα νοµισµατικά στοιχεία 
επαναµετατρέπονται µε την ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων και κατά την 
επαναµετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων, περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 
 
 

Κόστος ∆ανεισµού 
 
Το κόστος δανεισµού επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία πραγµατοποιείται. 
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3. Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο για να 
εξαντικρυσθούν µε τα ανάλογα έξοδα. 
 
Οµοίως ισχύει και για τις κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν την µεταφορά καυσίµων για τον εφοδιασµό 
προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών της χώρας.  
 
 
Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδο του από την υπηρεσία 
 
Οι εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών για αποχώρηση του προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης, εξοδοποιούνται όταν καθίστανται καταβλητέες. Οι εισφορές σε κρατικά προγράµµατα ή 
οργανισµούς συνταξιοδότησης (Ασφαλιστικά Ταµεία) αντιµετωπίζονται όπως οι εισφορές σε προγράµµατα 
καθορισµένων συνεισφορών, όπου οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τους οργανισµούς αυτούς είναι 
ισοδύναµες µε αυτές που προκύπτουν από τα προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών αποχώρησης κατά 
την συνταξιοδότηση. 
 
Για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία, το κόστος των 
παροχών αυτών καθορίζεται µε τη χρήση της µεθόδου της προεξοφληµένης πιστωτικής µονάδας (Projected 
Unit Credit) µε βάση τις εκτιµήσεις αναλογιστικών µελετών, οι οποίες πραγµατοποιούνται στο τέλος κάθε 
χρήσης. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες, καταχωρούνται εξ´ ολοκλήρου στη χρήση που πραγµατοποιήθηκαν.  
 
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα στην έκταση που οι 
παροχές είναι ήδη κατοχυρωµένες, διαφορετικά αποσβένεται µε βάση τη σταθερή µέθοδο σε τόσα έτη όσα και 
η µέση περίοδος κατοχύρωσης των παροχών αυτών. 

 
Το ποσό της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό κατά την αποχώρησή τους λόγω 
συνταξιοδότησης που εµφανίζεται στον Ισολογισµό αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της υποχρέωσης 
µειωµένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. 
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3. Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

 

Φορολογία 
 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόµενου 
φόρου, µειωµένο κατά την τυχόν έκπτωση που λήφθηκε λόγω εφάπαξ καταβολής του φόρου της 
προηγούµενης χρήσης. 
  
 
Η επιβάρυνση του τρέχοντος φόρου της χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το 
φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εµφανίζεται στα αποτελέσµατα διότι 
αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον 
αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή δεν εκπίπτουν φορολογικά. Ο φόρος υπολογίζεται σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία 
του Ισολογισµού. 
 
Αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων των 
χρησιµοποιούµενων για τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται µε την χρήση της 
µεθόδου της υποχρέωσης στον Ισολογισµό. Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία γενικά 
αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές και απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία 
αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν 
αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη. 
 
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές φορολογικές διαφορές που 
προκύπτουν από επενδύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η Εταιρία µπορεί 
να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι οι διαφορές αυτές δεν θα 
αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον. 

 
Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόµενη φορολογία εξετάζεται κάθε ηµεροµηνία σύνταξης 
Ισολογισµού και µειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα 
κέρδη που θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ολοκλήρου ή εν µέρει. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 
βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση.  Η 
αναβαλλόµενη φορολογία επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσµατα της χρήσης, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
εκείνες που αφορούν εγγραφές κατευθείαν στην καθαρή θέση οπότε και η αναβαλλόµενη φορολογία που τις 
αφορά λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νοµικά εκτελεστό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις µε τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και 
όταν αυτές σχετίζονται µε φόρους εισοδήµατος επιβαλλόµενους από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον η 
Εταιρία προτίθεται να διακανονίσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της σε µία καθαρή 
βάση. 
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3. Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 
 
Στις Ασώµατες Ακινητοποιήσεις συµπεριλαµβάνεται το λογισµικό της Εταιρίας και τα δικαιώµατα που αφορούν 
µισθώσεις χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίµων.  
 
Αυτά εµφανίζονται στο κόστος κτήσεώς τους και αποσβένονται µε τον ρυθµό της εκτιµώµενης από την 
Εταιρεία  ωφέλιµης ζωής τους, όσον αφορά το λογισµικό και µε την περίοδο που η εταιρεία έχει το δικαίωµα 
εκµετάλλευσης των αντίστοιχων δικαιωµάτων. 
 
Η ωφέλιµη ζωή είναι η κάτωθι:  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΖΩΗ (έτη) 

Λογισµικά 4 – 8  
∆ικαιώµατα Εκµετάλευσης (µέσος όρος) 9 

 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται µε σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση αγαθών και 
υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς εµφανίζονται στον Ισολογισµό στο κόστος µείον τις αναλογούσες 
σωρευµένες αποσβέσεις.  
 
Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την παραγωγή, την ενοικίαση, για διοικητικούς ή άλλους 
σκοπούς ακόµη µη προκαθορισµένους, παρουσιάζονται στο κόστος τους µειωµένα µε τα ποσά που 
αναγνωρίζονται ως ζηµία από αποµείωση της αξίας τους.  Το κόστος περιλαµβάνει επίσης αµοιβές 
επαγγελµατιών, σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί η Εταιρία.  Η απόσβεση των στοιχείων αυτών 
όπως και των άλλων ακινητοποιήσεων αρχίζει όταν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι έτοιµα για την 
προτιθέµενη χρήση τους. 
 
Έπιπλα και εξοπλισµός εµφανίζονται στο κόστος τους µειωµένα κατά το ποσό των συσωρευµένων 
αποσβέσεων και την αναγνωρισµένη ζηµιά από αποµείωση της αξίας τους. 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αποσβένονται µε βάση την 
εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή τους, δηλαδή στην ίδια βάση όπως και  τα πάγια ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία της 
Εταιρίας. 
 
Οι αποσβέσεις λογίζονται έτσι ώστε να διαγράφουν στα αποτελέσµατα το κόστος ή την αξία αποτίµησης των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων, εκτός από την γη και τις ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή, κατά την διάρκεια 
της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων, χρησιµοποιώντας την σταθερή µέθοδο. 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΖΩΗ (έτη) 

Γήπεδα – Οικόπεδα Απεριόριστη 
Κτίρια  & Τεχνικά Έργα            5-40 
Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 8-20 
Μεταφορικά µέσα       15-20 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 4-25 
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3. Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
 
Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου 
καθορίζεται ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του 
και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 
Σηµειώνουµε, ότι για τη µετάβαση στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, η Εταιρία 
επέλεξε να χρησιµοποιήσει ως τεκµαρτή αξία κτήσης των οικοπέδων και των κτιρίων τις αξίες που είχαν 
διαµορφωθεί βάσει παρελθουσών αναπροσαρµογών, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία,  και το ιστορικό 
κόστος για τα λοιπά πάγια. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι αναλογούσες αποσβέσεις σύµφωνα µε την 
ωφέλιµη ζωή των παγίων, ξεκινώντας για κάθε πάγιο από την ηµεροµηνία κτήσης ή κατασκευής του. 
 
 
Αποµείωση αξίας ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων 
 
Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού, η Εταιρία εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώµατων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν 
υποστεί ζηµία αποµείωσης. Αν οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού 
στοιχείου εκτιµάται για να καθορισθεί ο βαθµός της ζηµίας αποµείωσης (αν υπάρχει).  
  
Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης κατά τα έξοδα πώλησης και της 
αξίας χρήσης του. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης (του περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιµώµενες 
µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στη παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου 
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς της διαχρονικής αξίας του 
χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Αν το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) εκτιµάται 
ότι είναι µικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (µονάδας 
δηµιουργίας ταµειακών ροών) µειώνεται µέχρι το ανακτήσιµο ποσό αυτού. Μια ζηµιά αποµείωσης 
αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα, εκτός αν το σχετιζόµενο περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται σε ένα 
αναπροσαρµοσµένο ποσό, οπότε στην περίπτωση αυτή η ζηµιά αποµείωσης αντιµετωπίζεται ως µείωση στο 
ποσό της αναπροσαρµογής. 
 
Όταν, µεταγενέστερα, µία ζηµιά αποµείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (της 
µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) αυξάνεται µέχρι την αναθεωρηµένη εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία του, 
έτσι ώστε η αυξηµένη λογιστική αξία να µην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν 
είχε αναγνωρισθεί καµία ζηµιά αποµείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (µονάδας δηµιουργίας 
ταµιακών ροών) στα προηγούµενα έτη. Η αναστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται αµέσως στα 
αποτελέσµατα, εκτός αν το σχετιζόµενο περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία, οπότε 
στην περίπτωση αυτή η αναστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αντιµετωπίζεται ως αύξηση αναπροσαρµογής. 

Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία  µεταξύ του κόστους τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας τους.  Το κόστος αντιπροσωπεύει την αξία αγοράς των εµπορευµάτων πλέον τα µεταφορικά και το 
κόστος συσκευασίας κατά περίπτωση. Το κόστος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του σταθµισµένου 
µέσου όρου.  Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιµώµενη αξία πώλησης µειωµένη µε όλα 
τα εκτιµώµενα έξοδα πώλησης, προβολής, διάθεσης και διανοµής που θα πραγµατοποιηθούν. 
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3. Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εµφανίζονται στον Ισολογισµό της Εταιρίας, από 
τη στιγµή που η Εταιρία είναι συµβαλλόµενο µέρος µιας τέτοιας σύµβασης χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

 
 
Απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία, µειωµένες κατά το 
ποσό των απαιτούµενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων. 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της Εταιρίας περιλαµβάνουν κυρίως µετρητά και καταθέσεις όψεως.  
 
∆άνεια Τραπεζών 
 
Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις καταχωρούνται µε τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών  
αναλήψεων µειωµένα κατά τα άµεσα έξοδα έκδοσης τους. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των πληρωτέων επιβραβεύσεων (premium) κατά την εξόφληση ή επαναγορά και τα 
άµεσα έξοδα έκδοσης λογιστικοποιούνται σε δεδουλευµένη βάση στα αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας τη 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και προστίθενται στο αναπόσβεστο λογιστικό υπόλοιπο του σχετικού 
δανείου ή υπερανάληψης, στην έκταση που δεν διακανονίζονται στην περίοδο που προκύπτουν. 
 
Υποχρεώσεις 

 
Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία. 

Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις σχηµατίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως 
αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την 
τακτοποίηση αυτής της υποχρέωσης.  Οι προβλέψεις επιµετρώνται στην καλύτερη δυνατή εκτίµηση στην 
οποία καταλήγει η διοίκηση σε ότι αφορά στο κόστος που θα προκύψει για τον διακανονισµό της υποχρέωσης 
που οφείλεται την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους εφόσον η σχετική 
επίδραση της προεξόφλησης είναι σηµαντική. 
 
Οι προβλέψεις για το κόστος ανασυγκρότησης, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, λογιστικοποιούνται όταν 
η Εταιρία έχει εκπονήσει επίσηµο λεπτοµερές σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο και έχει γνωστοποιήσει στα 
εµπλεκόµενα µέρη. 
 
Κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιµήσεων 
 
Οι σηµαντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης αφορούν κυρίως τις 
επίδικες υποθέσεις και τις ανέλεγχτες φορολογικά χρήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται και στη 
σηµείωση 24. 
 
Για τις επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρίας και τις επίδικες απαιτήσεις της Εταιρίας κατά τρίτων, η 
Εταιρία δεν καταχωρεί κατά πάγια τακτική καµία από αυτές έως ότου τελεσιδικήσουν. 
 
Αναφορικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας, ο σχετικός χειρισµός παρατίθεται στην 
σηµείωση 24. 
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4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι: 

Κύκλος εργασιών  

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
Χρήση 

1/1 –31/12/05
Χρήση 

1/1 –31/12/04 
  
Καύσιµα 695.900 568.389 
Λιπαντικά     9.383     9.684 
  
Πωλήσεις αγαθών 705.283 578.073 

 
 
5. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α) 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04 
Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές (751) (592) 
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές               482              590 
Έσοδα παροχής υπηρεσιών 141 198 
Έσοδα από ενοίκια  3.065 2.695 
Λοιπά έσοδα  1.338 1.108 
Σύνολο 4.275 3.999 

 
 
6. ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
 
Για τη διαµόρφωση των κερδών εκµεταλλεύσεως της Εταιρίας περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς των 
αποτελεσµάτων και οι κάτωθι χρεώσεις/(πιστώσεις): 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04 
Χρεωστικές  / (πιστωτικές) 
συναλλαγµατικές διαφορές 269 2 

Αποσβέσεις ασώµατων 
ακινητοποιήσεων 151 295 
Αποσβέσεις ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων 3.291 4.016 
Σύνολο Αποσβέσεων 3.442 4.311 
Κόστος Πωληθέντων 661.492 536.404 
Έξοδα Προσωπικού 10.401 10.101 
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7.  ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
 
Τα έσοδα από επενδύσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  

 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04 
Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων 548 709 
Έσοδα από µερίσµατα 153 112 
Σύνολο εσόδων από επενδύσεις 701 821 

  
 
 
8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 
 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04 
   
Σύνολο τόκων και εξόδων επί τραπεζικών 
δανείων 2.171 2.089 
   
Τόκοι και έξοδα επί τραπεζικών δανείων 
στα αποτελέσµατα 2.171 2.089 
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9. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  
 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  

 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04 
Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης 1.838 2.492 
Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων:   
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου        0    150 
 1.838 2.642 
Αναβαλλόµενη φορολογία  
(Σηµείωση 19) 133 (379) 

Σύνολο 1.971 2.263 
 
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίσθηκε προς 32% επί του φορολογητέου κέρδους της χρήσης 1/1–31/12/2005, 
ενώ επί του φορολογητέου κέρδους για την αντίστοιχη περίοδο 1/1–31/12/2004 προς 35%. 
  
Ο τελικός υποκείµενος φορολογικός συντελεστής της χρήσης για την Εταιρία προκύπτει αφού υπολογιστούν 
πάνω στο λογιστικό κέρδος οι κατωτέρω φορολογικές επιδράσεις: 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 1/1 – 31/12/05 1/1 – 31/12/04
Φορολογικός συντελεστής 32,0% 35,0% 
Επιδράσεις στο φόρο από :   
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0,0% 2,4% 
Έξοδα µη εκπεστέα φορολογικά 0,1% 0,1% 
Απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα -0,8% -0,7% 
Αλλαγή στο συντελεστή φόρου εισοδήµατος -0,3% -0,5% 
Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής 
χρήσης 31,0% 36,3% 

 
 
 
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Τα µερίσµατα των µετόχων προτείνονται από τη διοίκηση της Εταιρίας στο τέλος κάθε χρήσεως και τελούν υπό 
την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Τα µερίσµατα που διανεµήθηκαν κατά την 
παρούσα χρήση από τα κέρδη της προηγούµενης (1/1 – 31/12/2004) ανερχόταν σε 2,26 € ανά µετοχή 
(συνολικό ποσό € 4.000.000). Αντίστοιχα τα ποσά για την προηγούµενη χρήση (1/1 – 31/12/2003) ανέρχονταν 
σε 3,34 € ανά µετοχή (συνολικό ποσό € 5.000.000). 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την 
διανοµή συνολικού µερίσµατος ποσού € 4.000.000. 
 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Φορολογική Νοµοθεσία, το φορολογητέο εισόδηµα 
φορολογείται στο όνοµα της Εταιρίας, εξαντλώντας έτσι κάθε φορολογική υποχρέωση επί των µερισµάτων. Τα 
προς διανοµή µερίσµατα προς τους µετόχους, (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) καταβάλλονται καθαρά από κάθε 
φόρο. 
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11. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Η συνολική κίνηση των ασωµάτων ακινητοποιήσεων της εταιρίας κατά τη χρήση 1/1 – 31/12/2005 
παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα. Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις της Εταιρίας αποτελούνται από αγορές 
λογισµικού των οποίων η αναπόσβεστη αξία την 31/12/2005 ήταν € 586 χιλ. (31/12/2004: € 286 χιλ.) και 
δικαιώµατα εκµεταλλεύσεως πρατηρίων καυσίµων των οποίων η αναπόσβεστη αξία την 31/12/2005 ήταν € 
2.096 χιλ. (31/12/2004: € 1.425 χιλ.) 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
Ασώµατες 

Ακινητοποιήσεις 
ΚΟΣΤΟΣ  
1 Ιανουαρίου 2004 2.329 
Προσθήκες   660 
31 ∆εκεµβρίου 2004 2.989 
Προσθήκες 1.122 
31 ∆εκεµβρίου 2005 4.111 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
1 Ιανουαρίου 2004 982 
Αποσβέσεις χρήσης   296 
31 ∆εκεµβρίου 2004 1.278 
Αποσβέσεις χρήσης   151 
31 ∆εκεµβρίου 2005 1.429 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ  

31 ∆εκεµβρίου 2004 1.711 

31 ∆εκεµβρίου 2005 2.682 
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12. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΚΤΙΡΙΑ, ΓΗΠΕ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Η κίνηση των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 1/1 – 31/12/2004 και κατά την χρήση 
1/1 – 31/12/2005 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα. 

 

 Γήπεδα και 
κτίρια 

Μηχανήµατα και 
µεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ      
ΚΟΣΤΟΣ      
1 Ιανουαρίου 2004 10.273 29.504 2.737 41 42.555 
Προσθήκες 1.565 5.559 317 62 7.503 
Μειώσεις      (2)   (230)   (90)    0   (322) 
31 ∆εκεµβρίου 2004 11.836 34.833 2.964 103 49.736 
Προσθήκες 1.458 6.239 155 1.012 8.864 
Μειώσεις  (217)  (910)   (44)      0 (1.171) 
31 ∆εκεµβρίου 2005 13.077 40.162 3.075 1.115 57.429 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ      
1 Ιανουαρίου 2004 1.836 12.297 1.056 0 15.189 
Προσθήκες 313 3.356 346 0 4.015 
Μειώσεις    (1)  (168)   (43)    0  (212) 
31 ∆εκεµβρίου 2004 2.148 15.485 1.359 0 18.992 
Προσθήκες 354 2.693 244 0 3.291 
Μειώσεις    (5)  (694)  (42)    0   (741) 
31 ∆εκεµβρίου 2005 2.497 17.484 1.562    0 21.543 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ      
31 ∆εκεµβρίου 2004  9.688 19.348 1.604   103 30.744 
31 ∆εκεµβρίου 2005 10.580 22.678 1.513 1.115 35.886 
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13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
 
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρίες είναι οι ακόλουθες: 
 

Επωνυµία Έδρα Ποσοστό 
συµµετοχής 

∆ραστηριότητα
 

AVIN ALBANIA S.A. Τίρανα Αλβανίας 100% Πετρελαιοειδή 
(αδρανής) 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. Ελλάδα, Σπάτα 
Αττικής 14% 

Συστήµατα 
Ανεφοδιασµού 
Αεροπορικού 
Καυσίµου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 
 

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 

 
50% 

 

 
Συστήµατα 

Ανεφοδιασµού 
Αεροπορικού 
Καυσίµου 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε. 
 

 
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 
30% 

 
Ενέργεια 
(αδρανής) 

 
Τα ποσά µε τα οποία είναι εκφρασµένες οι αξίες των συµµετοχών σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρίες της 
Εταιρίας απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης. Αυτά είναι τα ακολουθα: 
 

Επωνυµία  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 

AVIN ALBANIA S.A.  510  510

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 904 904

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 479 400

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε.   60     0

ΣΥΝΟΛΟ 1.953 1.814
 
 
14. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 31/12/2005 31/12/2004
Επιταγές πελατών 5.445 5.846
Λοιπές 5.551 4.536
Σύνολο 10.996 10.382

 
15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 
 
Εµπορεύµατα 6.177 6.680 
Υλικά συσκευασίας  261  230 
Σύνολο αποθεµάτων 6.438 6.910 
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16. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Oι πελάτες και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρίας κατά την 31/12/2005, αποτελούνται κυρίως 
από απαιτήσεις από την πώληση αγαθών ποσού € 84,5 εκατοµµυρίων περίπου (31/12/2004: € 59,4 
εκατοµµύρια περίπου). Ακολουθεί ανάλυση πελατών & λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων: 
 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 
Πελάτες από εµπορικές δραστηριότητες 32.305 23.520 
Συνδεόµενα µέρη 115 2 
Επιταγές εισπρακτέες 52.234 35.909 
Λοιπά  4.909  4.443 
Σύνολο 89.563 63.874 

 
Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για πιθανές επισφαλείς απαιτήσεις απο πελάτες απο εµπορικές δραστηριότητες 
ύψους € 500.000 (2004: € 0). Η πρόβλεψη αυτή έχει βασιστεί στη συσσωρευµένη εµπειρία της εταιρίας απο 
ζηµίες που προήλθαν απο παρελθούσες επισφαλείς απαιτήσεις.  
 
Η µέση πιστωτική περίοδος που δίδεται επί των πωλήσεων αγαθών είναι 45 ηµέρες. Μετά την περίοδο αυτή 
χρεώνεται τόκος επί του οφειλόµενου υπολοίπου.  
 
Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι το λογιστικό υπόλοιπο των πελατών και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη 
αξία τους. 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Ενεργητικού  της Εταιρίας περιλαµβάνουν Ταµειακά διαθέσιµα και 
Ταµειακά Ισοδύναµα, πελάτες και λοιπές απαιτήσεις και συµµετοχές.  
 
Ο Πιστωτικός Κίνδυνος της Εταιρίας αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, γιατί τα 
διαθέσιµά της Εταιρίας είναι κατατεθηµένα σε γνωστές τράπεζες.  
 
Οι απαιτήσεις της Εταιρίας κατανέµονται σε έναν ευρύ αριθµό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται σηµαντική 
συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος.  
 
 
17. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 
 
Τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά της Εταιρίας και βραχυπρόθεσµες 
καταθέσεις. Η λογιστική αξία των χρηµατικών διαθεσίµων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
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18. ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 

   
Σύνολο δανείων ισολογισµού 71.792 53.863 
     
 
Ο δανεισµός είναι αποπληρωτέος ως ακολούθως: 
 
Άµεσα ή εντός ενός έτους 41.792 23.860  
Εντός του δεύτερου έτους  0 0 
Από 3 έως και 5 χρόνια 30.000 30.003 
Μετά από 5 χρόνια          0          0 
Σύνολο δανείων ισολογισµού 71.792 53.863 
Μείον: Ποσά πληρωτέα εντός 12 µηνών 
(περιλαµβάνονται στις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις) 41.792  23.860  

Ποσά πληρωτέα µετά από 12 µήνες     30.000 30.003 
 
 
 
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων ισούται µε την εύλογη αξία τους. 
 
Η Εταιρία έχει τα κατωτέρω τραπεζικά δάνεια: 
 

i) Οµολογιακό δάνειο ύψους € 30.000 χιλιάδων. Το ποσό αυτό ελήφθη την 14/6/2004 και είναι 
αποπληρωτέο εξ ολοκλήρου την 14/6/2008.  

ii) Τα υπόλοιπα δάνεια της εταιρίας ανέρχονται σε 41.792 χιλιάδες €, είναι βραχυπρόθεσµα δάνεια και 
θα εξοφληθούν εντός ενός έτους. 

 
Όλα τα ανωτέρω δάνεια έχουν ληφθεί σε ευρώ και φέρουν επιτόκιο EURIBOR+SPREAD. 
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19. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 
Οι παρακάτω είναι οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία που λογιστικοποιήθηκαν  και 
οι κινήσεις τους κατά την διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης: 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
 

Αναβαλλόµενη φορολογία από: 1/1/2004

Aποτελέσµατα 
χρήσης 

έξοδο/(έσοδο) 31/12/2004 

Aποτελέσµατα 
χρήσης 

έσοδο/(έξοδο) 31/12/2005
Φορολογικές αποσβέσεις των παγίων 1.825 (481) 1.344 (57) 1.287 
Έξοδα πολυετούς φορολογικής 
απόσβεσης (11) (37) (48) (15) (63) 
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 54 (42) 12 34 46 
Αποζηµιώσεις αποχώρησης και 
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα 
προσωπικού (976) 175 (801) (70) (871) 
Λοιπές διαφορές µεταξύ φορολογικών 
και λογιστικών αποτελεσµάτων (35)     6 (29) 241 212 
Σύνολο 857 (379) 478                133         611 
 
 
Ορισµένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία έχουν συµψηφιστεί. Παρακάτω είναι η 
ανάλυση του υπολοίπου της αναβαλλόµενης φορολογίας (µετά τον συµψηφισµό) για λόγους παρουσίασης:    
 
  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 
   
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη 
φορολογία      1.545 1.356 
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενη 
φορολογία (934) (878) 
ΣΥΝΟΛΟ            611   478 
 
 
20. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 
 
Οι πιστωτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως αγορές και λειτουργικά κόστη.  
 
Η µέση πιστωτική περίοδος για τις λειτουργικές αγορές είναι περίπου 28 ηµέρες.  
 
Η διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων που απεικονίζεται στις 
οικονοµικές καταστάσεις προσεγγίζει την εύλογη τους αξία. Ακολουθεί ανάλυση προµηθευτών και λοιπών 
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών): 
 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 

Προµηθευτές 16.444 7.536 
Βραχυπρ. υποχρεώσεις προς συνδεόµενα µέρη 33.837 29.439 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.319 3.982 
Σύνολο    54.600    40.957 
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21. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004
   
Εγκεκριµένο, εκδοθέν και πλήρως καταβληµένο: 5.200 4.400 
2004: 1.496.600 ονοµαστικές µετοχές αξίας € 2,94 η κάθε µία     
2005: 1.768.800 ονοµαστικές µετοχές αξίας € 2,94 η κάθε µία   

 
Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε στη τρέχουσα χρήση, ύψους € 800.268, προήλθε 
απο κεφαλαιοποίηση µέρους του λογαριασµού «υπόλοιπο κερδών εις νέον» και εγκρίθηκε µε την 24.2.2005 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 
 
 
22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

Οι κινήσεις των αποθεµατικών της Εταιρίας παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
  

Ποσά σε χιλ.Ευρώ      

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 1/1/2004 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
(ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 

2004 31/12/2004 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
(ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 

2005 31/12/2005 

Τακτικό 975 218 1.193 188 1.381 
Έκτακτα 359 0 359 0 359 
Αφορολόγητα 472 3 475 0 475 
Αναπροσαρµογών     0 509 509   0  509 

ΣΥΝΟΛΟ 1.806 730 2.536 188 2.724 
 
 
Τακτικό Αποθεµατικό 
Το τακτικό αποθεµατικό είναι το 5% των µετά φόρων κερδών έως ότου αυτό να ισούται µε το 1/3 του µετοχικού 
κεφαλαίου. Αυτό το αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
απορροφήσει ζηµίες 
 
Έκτακτα Αποθεµατικά 
Τα έκτακτα αποθεµατικά αποτελούνται από κέρδη εις νέον προηγουµένων χρήσεων και µπορούν να 
διανεµηθούν στους µετόχους της Εταιρίας χωρίς πρόσθετη φορολόγηση µετά από απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης. 
 
Αφορολόγητα αποθεµατικά 
Αποθεµατικά που δηµιουργήθηκαν από  δαπάνες για παραγωγικές επενδύσεις. Όλα τα αφορολόγητα 
αποθεµατικά των αναπτυξιακών νόµων µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν µε φορολογία 10% ή να διανεµηθούν 
µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. ∆εν υπάρχει χρονικός περιορισµός για τη διάθεσή τους. 
 
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά της Εταιρίας κατά την 31.12.2005 ανέρχονταν σε € 475 χιλιάδες  περίπου και σε 
περίπτωση πλήρους διανοµής τους θα καταβληθεί αντίστοιχος φόρος € 138 χιλιάδες περίπου. 
 
Αποθεµατικό αναπροσαρµογών 
Αφορά αποθεµατικό που δηµιουργήθηκε από την αναπροσαρµογή παγίων στοιχείων της Εταιρίας (όπως 
οικόπεδα και κτίρια) βάση του Ν. 2065/92. Το αποθεµατικό αυτό πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί ως τις 31.12.2006 
και δεν οφείλεται γι αυτό περαιτέρω φόρος εισοδήµατος. 
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23. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 
 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
Υπόλοιπο την 31/12/2003 11.761 
Μερίσµατα πληρωτέα (5.000) 
Καθαρά κέρδη χρήσης 3.966 
Σχηµατισµός αποθεµατικού   (221) 
Υπόλοιπο την 31/12/2004 10.506 
Μερίσµατα πληρωτέα (4.000) 
Καθαρά κέρδη χρήσης 4.394 
Σχηµατισµός αποθεµατικού (188) 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (800) 
Στρογγυλοποιήση       1 
Υπόλοιπο την 31/12/2005 9.913 

 
 

24. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 
Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρίας ποσού Ευρώ 1,35 εκατοµµυρίου περίπου ενω 
υπάρχουν και επίδικες απαιτήσεις της Εταιρίας κατά τρίτων συνολικού ποσού € 7,45 εκατοµµυρίων περίπου.  
 
Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 εως και 2005. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου 
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη 
στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.  
 
Η Εταιρία έχει συµβάσεις για συναλλαγές µε τους προµηθευτές και τους πελάτες της. Στις συµβάσεις µε τους 
προµηθευτές ορίζεται ότι η τιµή αγοράς καυσίµων και λιπαντικών  θα είναι σύµφωνη µε τις αντίστοιχες 
τρέχουσες τιµές της διεθνούς αγοράς κατά την περίοδο της συναλλαγής. Οι τιµές πώλησης καθορίζονται 
σύµφωνα µε τις τρέχουσες τιµές της διεθνούς αγοράς καθώς και µε τον ανταγωνισµό κατα την περίοδο της 
συναλλαγής. 
 
Το ποσό των  εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της Εταιρίας ανέρχεται 
την 31/12/2005 σε € 48.483 χιλιάδες. Αντίστοιχα την 31/12/2004 το ποσό ανερχόταν σε € 47.033 χιλιάδες. 
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25. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
 
Οι µισθώσεις της Εταιρίας αφορούν κυρίως χώρους κατάλληλους για πρατήρια καυσίµων τους οποίους στη 
συνέχεια υπεκµισθώνει στους συνεργάτες – πρατηριούχους. Αφορούν επίσης χώρους γραφείων καθώς και 
µισθώσεις µεταφορικών µέσων. 
 
Η Εταιρία ως Μισθωτής 
 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2005  31/12/2004
    
Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών 
µισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης 3.878  3.442 

 
 

Κατά την 31/12/2005, 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: 
 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2005  31/12/2004
    
Εντός ενός έτους 3.795  3.878 
Εντός των ετών 2 έως και 5 14.391  15.068 
Μετά από 5 χρόνια 22.596  25.714 

 
Ο µέσος χρόνος µίσθωσης των κτιρίων γραφείων και µεταφορικών µέσων είναι εννέα και τέσσερα χρόνια 
αντίστοιχα. Ο αντίστοιχος χρόνος µίσθωσης  των χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίµων είναι εννέα. 
 
 
Η Εταιρία ως Εκµισθωτής 
 
Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έσοδα της χρήσης 
 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2005  31/12/2004
    
Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών 
µισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έσοδα της χρήσης 3.065  2.695 

 
Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρία κατέχει συµβόλαια µε τους µισθωτές 
που θα της αποφέρουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι ποσά ως µισθώµατα: 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 

   
Εντός ενός έτους 3.013 3.065 

Εντός των ετών 2 έως και 5 11.286 11.900 
Μετά από 5 χρόνια 13.122 15.521 

 

Οι εκµισθώσεις του Εταιρίας αφορούν κυρίως υπεκµισθώσεις από την Avin Oil  χώρων κατάλληλων για 
πρατήρια καυσίµων µε µέσο χρόνο εκµίσθωσης εννέα χρόνια.  
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26. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την 
επιχειρηµατική πορεία της Εταιρίας από τις 31/12/2005 µέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος. 
 
 
27. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 
Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µερών αναλύονται κατωτέρω. 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μητρική Εταιρία (ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) 14 391.677 3 33.831 
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 149           5 112        6 

Σύνολο 163 391.682 115 33.837 
 

Οι πωλήσεις των αγαθών στα συνδεδεµένα µέρη έγιναν στις κανονικές τιµές πωλήσεων της Εταιρίας. 

Τα οφειλόµενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν µε την καταβολή µετρητών. Καµία εγγύηση δεν έχει 
δοθεί  ή ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη.  

Επίσης, δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη. 

 
Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών 
 
Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιµάκιο της διοίκησης της Εταιρίας, 
για την περίοδο 1/1 – 31/12/2005 και 1/1 – 31/12/2004 ανέρχονται σε € 243 χιλιάδες και € 222 χιλιάδες 
αντίστοιχα. 

Οι αµοιβές των µελών του διοικητικού συµβουλίου συζητούνται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 

Άλλες δαπάνες της χρήσης που αφορούν διευθυντικά στελέχη ανέρχονται σε € 13 χιλιάδες. 
 

Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών 
 
∆εν υπάρχουν περαιτέρω συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των διευθυντικών στελεχών.            
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28. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Για τον υπολογισµό των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τους εργαζόµενους της, αναφορικά µε τη µελλοντική 
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας τους, διενεργήθηκε µελέτη από αναλογιστή.   
 
Η υποχρέωση προσµετράται και απεικονίζεται κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση το 
αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου. 
 
Το ποσό του δεδουλευµένου δικαιώµατος παρουσιάζεται προεξοφλούµενο στην παρούσα αξία του σε σχέση 
µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του.  
 
Η Εταιρία διατηρεί σε ισχύ ένα µερικώς χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών για 
συµµετέχοντες εργαζοµένους. Σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος αυτού, οι εργαζόµενοι δικαιούνται 
εφάπαξ επιδόµατος το οποίο είναι συνάρτηση του τελικού µισθού κατά την ηλικία συνταξιοδότησης τους (κατά 
µέσον όρο µεταξύ 55 και 58 ετών), και των ετών προϋπηρεσίας τους στην Εταιρία. Επίσης η Εταιρία έχει την 
υποχρέωση , σύµφωνα µε τον Ν. 2112/12 , για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, σύµφωνα 
µε τα προαναφερόµενα δικαιώµατα και όρια συνταξιοδότησης.  ∆εν παρέχονται άλλα επιδόµατα ή παροχές 
µετά τη συνταξιοδότηση στους εργαζόµενους, πέραν των εισφορών της Εταιρίας σε Ασφαλιστικά Ταµεία για τις 
οποίες η Εταιρία έχει τη µοναδική υποχρέωση να καταβάλλει ποσά βάσει συγκεκριµένων ποσοστών επί των 
µικτών µηνιαίων αποδοχών τους.  
 
Οι πιο πρόσφατες αναλογιστικές εκτιµήσεις του ενεργητικού του προγράµµατος και της παρούσης αξίας της 
συνολικής υποχρέωσης καθορισµένων παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζηµίωση του 
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, έγιναν τη 31η ∆εκεµβρίου 2005 και µε εκτίµηση για το 2006 από την  
“ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE”. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών και τα συναφή κόστη 
τρεχουσών και παρεσχεθεισών υπηρεσιών υπολογίσθηκαν µε τη µέθοδο «projected unit credit».   
 

 Εκτίµηση στις: 
 31/12/05 31/12/04 
Κύριες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν:   
Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,82% 3,80% 
Επιτόκιο απόδοσης 3,73% 5,00% 
Αύξηση αποδοχών προσωπικού 3,50% 3,50% 

 
Η πρόβλεψη για αποζηµιώσεις προσωπικού του προγράµµατος προκαθορισµένων παροχών καθώς και της 
υποχρέωσης για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης αναλύεται ως εξής:. 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ   
 31/12/05 31/12/04 
   
Παρούσα αξία χρηµατοδοτικών υποχρώσεων 4.666 3.980 
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος (1.181) (778) 
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό 3.485 3.202 
   
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αποζηµίωσης 
Προσωπικού Λόγω Συνταξιοδότησης 122 0 
Μακρυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αποζηµίωσεις 
Προσωπικού Λόγω Συνταξιοδότησης 3.363 3.202 

Σύνολο 3.485 3.202 
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28. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (συνέχεια) 
 
 
Ποσά που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσης αναφορικά µε το πρόγραµµα προκαθορισµένων 
παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 
αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ   
 31/12/05 31/12/04 
   
Κόστος τρεχουσών παροχών 435 266 
Τόκοι 251 146 
Καθαρό έξοδο αναγνωρισµένο στο αποτέλεσµα    686    412 

 
Η κίνηση σε παρούσες αξίες της υποχρέωσης που προκύπτει από  το πρόγραµµα προκαθορισµένων 
παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 
αναλύονται ως εξής: 
          

Ποσά σε χιλ.Ευρώ   
 31/12/2005 31/12/2004 
   
Έναρξη υποχρέωσης καθορισµένων παροχών 3.980 3.568 
Κόστος παροχών 435 266 
Τόκοι 251 146 
Καταβεβληµένες παροχές      0       0 
Λήξη υποχρέωσης καθορισµένων παροχών       4.666 3.980 
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29. Πίνακας Προσαρµογών Καθαρής Θέσης Εταιρίας 1/1/2005 - 31/12/2005 µεταξύ Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων και ∆.Π.Χ.Π. 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  

 01.01.2005 01.01.2004 
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης σύµφωνα µε τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 12.127 11.251 
Α. Ενσωµάτωση των παρατηρήσεων των 
ορκωτών ελεγκτών–λογιστών    

Αναλογιστική µελέτη για τον υπολογισµό της 
αποζηµίωσης προσωπικού (1.437) (1.166) 
Αναλογιστικό έλλειµµα για το ιδιωτικό πρόγραµµα 
ασφάλισης που παρέχεται στο προσωπικό (1.642) (1.498) 

    Σύνολο (Α) (3.079) (2.664) 
Β. Ενσωµάτωση των διαφορών µεταξύ 
Ελληνικών και ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων    

Προσαρµογή µερίσµατος καταχωρηµένα σε 
"Μερίσµατα Πληρωτέα" στον Ελληνικό 
Ισολογισµό. 4.000 5.000 
Αναπροσαρµογή των ενσωµάτων 
ακινητοποιήσεων λόγω χρησιµοποίησης του 
ωφέλιµου χρόνου ζωής για τον υπολογισµό των 
αποσβέσεων και αναπροσαρµογή του ιστορικού 
κόστους βάσει του νόµου 2065/92. 5.124 5.724 
Αντιλογισµός των ασώµατων ακινητοποιήσεων 
που είχαν καταχωρηθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα. (172) (31) 
Πρόβλεψη για την αποζηµίωση προσωπικού, 
λόγω µη ληφθείσας αδείας (116) (100) 
Αναγνώριση των λογιστικών συναλλαγµατικών 
διαφορών που προέκυψαν από την αποτίµηση 
απαιτήσεων/υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα. 36 153 
Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών 
υποχρεώσεων (478) (857) 

    Σύνολο (Β) 8.394 9.889 
Γενικό σύνολο προσαρµογών  
στα ∆.Π.Χ.Π. (Α+Β) 5.315 7.225 
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π. 17.442 18.476 
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29. Πίνακας Προσαρµογών και Αποτελεσµάτων Εταιρίας για τη χρήση 1/1/2004 - 31/12/2004 µεταξύ 
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ∆.Π.Χ.Π. – (συνέχεια) 

 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  

 Αποτέλεσµα 
Αποτέλεσµα προ φόρων σύµφωνα µε τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα. 7.022 
Α. Ενσωµάτωση των παρατηρήσεων των ορκωτών 
ελεγκτών–λογιστών   

Αναλογιστική µελέτη για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης 
προσωπικού (272) 
Αναλογιστικό έλλειµµα για το ιδιωτικό πρόγραµµα 
ασφάλισης που παρέχεται στο προσωπικό (144) 

 Σύνολο (Α) (416) 
Β. Ενσωµάτωση των διαφορών µεταξύ Ελληνικών και 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων   

Αναπροσαρµογή των παγίων λόγω χρησιµοποίησης του 
ωφέλιµου χρόνου ζωής για τον υπολογισµό των 
αποσβέσεων και αναπροσαρµογή του ιστορικού κόστους 
βάσει του νόµου 2065/92. (91) 
Αντιλογισµός των ασώµατων ακινητοποιήσεων που είχαν 
καταχωρηθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. (141) 
Πρόβλεψη για την αποζηµίωση προσωπικού, λόγω µη 
ληφθείσας αδείας (16) 
Αναγνώριση των λογιστικών συναλλαγµατικών διαφορών 
που προέκυψαν από την αποτίµηση 
απαιτήσεων/υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα. (117) 

Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων 379 

Φόρος Εισοδήµατος Χρήσης 1/1-31/12/2004 (2.492) 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου (150) 

Φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας και αµοιβές ∆.Σ. (12) 
 Σύνολο (Β) (2.640) 
Γενικό σύνολο προσαρµογών στα ∆.Π.Χ.Π. (Α+Β) (3.056) 

Αποτέλεσµα σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 3.966 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας 
AVIN OIL A.B.E.N.E.Π. 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρίας AVIN OIL A.B.E.N.E.Π. της εταιρικής 
χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2005.  Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη 
διοίκηση της Εταιρίας.  Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών 
καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 
 
Ο έλεγχος µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και 
παραλείψεις.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν 
τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την 
αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της ∆ιοίκησης της Εταιρίας και, γενικότερα, της 
παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις.  Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή 
βάση για την διαµόρφωση της έκθεσής µας. 
 
Κατά την γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της 
Εταιρίας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005, και τα αποτελέσµατα των εργασιών της καθώς και τις µεταβολές των ιδίων 
κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρίας της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της 
Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 24 
επί των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στη τρέχουσα φορολογική θέση της Εταιρίας και 
ειδικότερα στις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις.  Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί 
στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σχετικά µε το 
θέµα αυτό. 
 

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2006 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

Γεώργιος ∆. Καµπάνης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 10761 
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